
A P R Ó C I K K E K 

Földes Jolán novelláinak szaga. 

Megszoktuk már a rendelésre ké-
szített kritikákat. Különösen kitűnik 
ebben a műfajban az a vállalat, 
amely napilapjaiban naponta három 
oldalról bombázza velök a gyanútlan 
olvasó közönséget. Megszoktuk az 
ünnepélyes reklámszövegeket, ame-
lyeket kénytelenek aláírni a vállalat 
jobb sorsra érdemes kritkus alkal-
mazottai. Az igazi kritikai szellem 
kipusztításában derekas munkát vé-
geztek ezek az álreklámok, amelyek 
gyakran egészen harmadrangú kolpor-
tázs-regényeket és novellákat szem-
rebbenés nélkül kiáltanak ki a «ma-
gyar szellem csodálatos megnyilatko-
zásai»-nak. Holott az áruházi szel-
lemben különböző árcsoportokban 
kimért könyvek legtöbbször csak a 
pályaudvaron kiskocsin árusított 
útravaló olvasmányok színvonaláig 
érnek; ezek a könyvek pontosan 
beleférnek a kabát külső zsebébe s 
kitűnően olvashatók a vonat zakato-
lása közben, mert mindegy, hol kezdi 
el az olvasó, s hol hagyja abba. Meg-
érkezés után a könyv nyugodtan ki-
dobható a vonatablakon. Ez az iro-
dalom indusztrializálódott, nyilván-
való, hogy iparszerűen kell köréje 
füstölni a dicsőséget is. 

Most aztán ott tartunk, hogy már 
a kritikai álarcot is kezdik levetni 
ezek a reklámköltemények, bizonyára 
belefáradtak már a sivár okoskodásba 
a vakmerő hasonlításokba, a nagy-
képű elemzésekbe. Legutóbb Földes 
Jolán novellagyüjteményéről olvas-
tunk ilyen reklámkritikát. Ez már 
nem a régi, fáradságos módszert kö-
veti, már nem méltatja a «művet», 
hanem egyszerűen ráaggatja a leg-
rikoltóbb jelzőket; már minden mér-

téket és tapintatot elveszített. Igy 
került a legveszélyesebb útvesztőbe, 
mert ezek a jelzők : remek, tökéle-
tes, csodálatos, halhatatlan — hamar 
elkopnak, s fokozni őket nemigen 
lehet. Az alkalmazott erre nagy kín-
jában eredeti szeretne lenni, új, friss 
jelzőket keres az áporodott, ócska 
írásokra, s ezt írja a taxameter sze-
rint alkotó írónő novella-gyártmá-
nyairól : «szívdobogtatóan világ-
szagú, mint valami óriási pályaudvar». 
Világszagú novellák «ön- és köz-
emigránsok»-kal, amint a kritikus 
írja. Az írónő valóban specializálta 
magát emigránsokban és vonatfüst-
ben. írása csakugyan olyan, mint a 
pályaudvar : mindenki keresztülsza-
lad rajta, de senki sem marad benne. 

Ez egyszer ráhibázott a lényegre 
a felfújt hasonlat: a világszag és a 
pályaudvar. Üdvözöljük a pályaud-
var-irodalom új, szerény ibolyáját, 
akit világszaga is elárul. —la. 

«FUTBALL-REMEKMŰ». 

Ne tessék félreérteni, nem a sport 
ellen beszélek. Még kevésbbé a kitűnő 
Sárosy Gyurka dr. ellen, aki hét gól-
jával valóban világraszóló dicsőséget 
szerzett a magyar sportnak. Magam 
nem voltam ott a nevezetes szeptember-
végi vasárnap délután a Hungária-
pálya testi épséget veszélyeztető for-
gatagában, mindazonáltal a magam 
csendességében «drukkoltam» én is, s 
amikor a rádióból hallottam az örven-
detes híradást, úgy éreztem én is bele-
tartozom a nézők «huj, huj, hajrá»-zó 
együttesébe. Nem is erről van szó, ha-
nem az érdemes sporthírlapírókkal sze-
retnék kicsit vitába szállni. Egyik 
kitűnő sporttudósítónk ugyanis — való-
színűleg a diadal mámorában — azt 
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vetette papírra a nevezetes mérkőzésről, 
hogy «futball-remekmű». . . E kifeje-
zésen tagadhatatlanul megütődtem 
kissé. . . Régóta figyelem ugyanis a 
sporthírlapírókat, hogyan frissítik fel 
rendszeresen frazeológiájukat az iro-
dalom szótárából vett jelzőkkel és kifeje-
zésekkel. Előbb csak «birkózó-tehet-
ségek»-ről, majd «úszó zsenik»-ről, «vízi-
póló fenomén»-ről, most már «futball-
remekmű»-ről írnak. Hova jutunk így, 
meddig terjed szuperlalivusokban a 
magassági rekord. 

Elismerem, hogy nem nagy dolog 
az egész, de tünet, s az ilyesmit éppen 
az ilyen látszólag csekélységek jellem-
zik. Készséggel elismerem, hogy a hu-
manista kultúra, az irodalom, művé-
szet értékelése és megbecsülése az átlagos 
nagyközönség szemében a minimumra 
csökkent az anyagi civilizáció, a tech-
nika, a sport szédületes kultusza mel-
lett. Erről lehet pro és kontra beszélni, 
de így van, a költészet már nem «köz-
ügy», hanem magánügy. A költő, a ma-
gasabb kultúráért rajongó egyén már 
nem kívánja, hogy érdemeiért «eltart-
sák», kész dolgozni is, csak hagyják 
békében, hagyják élni. A költő mögött 
ma már nem állnak mecénások. A neve-
sebbek is borravalónak is szégyenletes 
«honoráirumokat» kapnak alkotásukért. 
De ez már így van, ebbe beletörődtek 
szegények bölcsen, és nem is sopánkod-
nak többé. De az már húsba vág, ha a 
homlokuk körül keresgélnek, s egyetlen 
értéküket a meg nem levő, de szim-
bolikus babérleveleket akarják onnan 
leszedni s a sporttitánok homlokára 
illeszteni. Elismerem, hogy maradi em-
ber vagyok, igen tisztelt Szerkesztő úr, 
de már csak így vélekedem, hogy keres-
senek más dícsérő jelzőket a futball-
csúcsteljesítmények magasztalására, 
azonban a «remekmű» jelzőt hagyják 
meg Dantenak, Shakespearenak, Mo-
lièrenek, Petőfinek, Adynak, Munká-
csynak és mindazoknak, akiket való-
ban — illet. 

Pasquino. 

TANOK ÉS TANÁROK? 
Nem tudom, hogy a jótékony ősz 

behatása alatt omlásnak indult-e már 
az a Nyári Akadémia, amely egy szín-
házi magazinunk heti hatvanfilléres 
hasábjain a hirdető plakátok tanusága 
szerint számos «tanszékre oszlott» (így!). 
Volt például Állattan. Ki más ad-
hatta volna elő, mint az életrajz regény-
ciklusok nagytávú magántanára, Har-
sányi Zsolt. Az Utazástan tudorául 
Ince Sándor jelenkezett. Újabb ameri-
kai kiruccanásaival szerezte meg rá a 
habilitációt. A legújabb fejlemények 
alapján talán ő maga ajánlotta volna fel 
a tanszéket Erdős Jenőnek, aki a Cob-
denben olyan szárnyalón ecsetelte az 
utazás némely ágának kultúrjelentősé-
gét. Zágon István az Ismerkedéstant 
prelegálta. Alighanem csak a nyári 
ismeretségekre gondoltak, amikor ezt a 
rendőrileg nem veszélyes «leszólítások» 
tanszékét megalapították. Stella Ador-
ján a «Strandtan» előadására vállalko-
zik. Krokijaiból ítélve nem lehet rossz 
szakértő a pesti műhomok megítélésé-
ben. Vadnay László tana a legérdeke-
sebb. A Keep-Smilling-tant adja elő, 
tekintettel arra, hogy a Hacsek és Sajó 
emigránsviccein már jóformán moso-
lyogni sem lehet. Körmendi Ferenc a 
Zenetan előadója. Szintén szakértő a 
könyveit kísérő kritikai zenebona alap-
ján. — Körülbelül így festett a Nyári 
Akadémia. Volt néhány magántanárnő 
is. Babay József pedig a kiskocsma-
tant adta elő, az eddig már kiivott nem 
csekély szám ú kiskocsmák előtanul-
mánya alapján. Csak sajnálni lehet, 
hogy egynémely tan a pad alatt maradt 
a sok szék között. Teszem azt a «Társa-
dalmi tévtan», amelyet bárki előadha-
tott volna a sok avatott közül. Sajnos, 
a nyárnak már vége s így önkénytelen 
elakad a nyári akadémia. Képzeljük, 
milyen tantaluszi kínokkal várja a 
magazin hű olvasótábora a legközelebbi 
nyarat az új tanokkal, amikorra tán 
a Bártant is bevezeti majd ez a szik-
rázó szellemű ötlet-barbarizmus. dr. 
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A vigéc szociográfiájához. 

Bocsássa meg a Cobden, hogy nem 
állunk a Kereskedelmi utazó figurája 
előtt áhítatosan, levett kalappal s 
Erdős Jenő ünnepi beszédét, amely 
Szociográfia a kereskedelmi utazóról 
címmel hangzott el a Cobden augusz-
tusi számában, kényszeredett türelem-
mel szenvedtük végig. A kereskedelmi 
utazót a népharag «vigéc» szóval fém-
jelezte. Ennek oka nem a hála, amely 
a «gyarmatok népét» a kultúra egyet-
len és valódi hordozója iránt eltöl-
tötte, hanem az, hogy a falu népe 
ezekben a kis üzletekben számtalan-
szor becsapódott. De egyébként is, 
ugyan melyiküket vezette pillanatig 
is nemes szándék, melyikük gondolt 
«hivatásra», «elhivatottságra», mely őt 
a kultúra terjesztésére a decivilizált 
vidék szalmafedeles, piros tetős há-
zaiba ellenállhatatlan erővel űzte 
volna? A három-hatszobás terézvárosi 
lakás s a zugligeti villa, amely ez 
«áldozatos», öntudatos és «abszolút 
tiszta» szándékú és eszközű mozgó-
kereskedelem e nemes lovagjait várja, 
a muszájból elfogadott, de a nemes 
szándék révületében megvetett fillé-
reiből épült? 

E nemes kiskereskedelmi profil ben-
nünket, a betű szerelmeseit, a betű 
miatt érdekel. Erdős szerint olcsó és 
jó könyveket visznek vásárra, Mol-
nárt, Mórát és Hunyadyt kölcsönöz-
nek (esetleg ajándékoznak) s ezzel «a 
hisztériás, vén tanítókisasszonyokat s 
egyéb falusi «emberroncsokat» maga-
sabb irodalom élvezetére kapatnak.» 
Milyen naivság a kereskedelmi utazót 

elképzelni, ahogyan könyvet ajándé-
koz, béres gyereket polgári demokrá-
ciára oktat, vén és hisztériás tanítónő 
kezéből az eszme és megszállottság 
szent hevületében kitépi Courths 
Mahlert s rábeszéli, hogy Molnárt 
olvassa ! S látni őt, a kor kultúrhősét, 
ahogy e fárasztó munka után emelt 
fővel, hóna alatt Máraival, visszatér 
a fővárosba. Ő, meghatódunk hirtelen, 
elhessegetjük kellemetlen kalandjaink 
emlékét a könyvügynökökkel, ellen-
tétes véleményünket a molnárferences 
és lengyelmenyhértes irodalomról, 
hogy levetve minden sallangot, mely 
az ünneplésre váró lélek szárnyalását 
gátolja, teljes csodálatunkkal és há-
lánkkal fordulhassunk a könyvügynök 
nemes, szoborbakívánkozó alakja felé. 

Szerényen bátorkodunk megje-
gyezni, hogy a vén és hisztériás taní-
tónők, jegyzők, papok, doktorok 
könvyszekrényeiben láttuk — vagy 
csak a szemünk káprázott? — Her-
czeg, Tormay, Szabó Dezső, Tamási, 
Móra, Nyirő köteteket s a külföldiek 
közül: Thomas Mann, Julian Huxley, 
Papini, Wells, Fallada, Sinclar Lewis, 
Jack London, Knut Hamsun könyveit. 
S ha találunk is néhány kötetet, amely 
a mult századvég s a századelő csalá-
dias irodalmának a háború óta túl-
haladott termékeit megőrzi, ezért nem 
tar t juk szánandó emberroncsoknak 
őket. E szemlélet ragaszkodás egy bol-
dogabb Magyarország irodalmi és er-
kölcsi hagyományaihoz. Molnár Fe-
rencet olvasni és meghalni — bocsás-
son meg Erdős Jenő — még nem lett 
szállóige az európai közvéleményben. 

m. a. 


