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Remekművek és detektívregények. 

A napilapok régóta hozzászoktatták 
már olvasóikat ahhoz, hogy az előfize-
tési díjért a lappéldányokon kívül 
kisebb-nagyobb ajándékokat is kap-
nak. Valamikor régen kerékpárokat, 
naptárakat , toalettszereket, zsebórá-
kat és cipőzsinórokat kaptunk kedvenc 
napilapunktól ajándékba, a legutóbbi 
időkben azonban mindinkább divatba 
jö t t a könyv. Ajándékkönyvek töme-
geivel árasztják el olvasóikat, ame-
lyekért különböző címeken fizetni kell, 
amelyek azonban kivétel nélkül «a leg-
magasabb irodalmi nivót reprezentál-
ják». Ezt a nagylelkű napilap három-
szor-négyszer is megállapítja, a megtá-
madhatatlan bizonyosság hangján közli 
olvasóival, hogy a modern belföldi és 
külföldi irodalom legmagasabbrendű 
alkotásait fogja nekik megküldeni és 
miután ezt mindenkinek a tuda tába 
alaposan beleverte, megkezdi az aján-
dékkönyvek szétküldését. A könyvek 
legnagyobb részben a detektívroman-
tika virágai, amerikai rablóhistóriák, 
amelyekben betörőknek álcázott detek-
tívek, detektíveknek álcázott betörőket 
kergetnek és vérfagyasztó gyilkosságo-
kat követnek el meglepően rejtélyes 
körülmények közöt t ; kisebb részben 
annak az iparszerűen és mesterkél-
ten fantasztikus irodalomnak kincsei, 
amely oly buján tenyészik a német és 
az angolszász irodalmak posványaiban. 
Csak egészen kivételes esetekben köze-
lítik meg a középszert, túlnyomó rész-
ben a napilapok selejtes, gyári mun-
kákkal árasztják el olvasóikat olyan 
tömegekben, hogy azt mai viszonyaink 
között más könyvkiadványok alig kö-
zelíthetik meg. 

Olyan tények ezek, amelyek a leg-
nagyobb mértékben kihivják a kritikát. 
Az ujság végtelen sokat tehet a közízlés 
fejlesztésére, a valóban komoly munkák 
piacának kibővítésére. Kétségkívül na-
gyon szomorú, hogy ez a mostani aján-
dékkönyvdivat mind ennek épen az 
ellenkezőjére vezet. A napilapolvasók 
nagy tömege nem önálló szellemű kri-
t ikus és hozzászokik, hogy különböző 
problémáiban elfogadja ujságja íté-
letét. Ezeknek az olvasótömegeknek 
jórésze belenyugszik abba, hogy az 
irodalom és a remekmű fogalma való-
ban összeesik a lapjától kapott aján-
dékkönyvek t a r t a lmáva l ; tudomásul 
veszi, hogy a detektívromantikánál, 
a newyorki Brodway aszfaltján látható 
hiányosan szegecselt talpú bakancs-
nyomok kutatásánál nincs művészibb 

dolog a világon és nem is vágyik ennél 
nivósabb írások után. Ez a rendszer 
nem vezethet másra, mint az amúgy 
sem túlságosan magas tömegigények to-
vábbi csökkentésére és eidurvítására. 
A napilapok, mikor vakon követik egy-
mást az ajándékozási versenyben, nem 
gondolnak ezekre a szempontokra. 
Azok azonban, akik a napisaj tót irá-
nyítják, szentelhetnének egy rövid fél-
órát e problémának és létrehozhatná-
nak valami olyan változást, hogy oly 
könyveket adjanak ajándékba, ami-
ket maguk nem rettegnek elolvasni. Th. 

A koldus inge meg a Heródesé. Ham-
let tudvalevőleg színielőadást rendez 
gyilkos nagybátyja leálcázására. Az 
egérfogót adat ja elő s a nagybácsi be is 
sétál ebbe az egérfogóba. Pedig gyanút 
fog már a darab címén is. Hamlet meg-
nyugtat ja : «Gonosz egy darab, az igaz ; 
de hát aztán? Felséged lelkiösmerete 
tiszta, a miénk is ; minket há t nem 
érdekel: kinek nem inge, ne vegye 
magára». 

Erdély mostani urai körülbelül olyan 
jogon ülnek a maguk trónusán, mint 
ama Claudius a Dániáén : nem csoda 
hát , ha mindenben «egérfogót» szima-
tolnak. Csak az imént olvastuk Szász 
Zsombor megdöbbentő könyvében, hogy 
a román cenzor nem engedte a szín-
padon elmondani a Tartuffe következő 
sorai t : 
Csúfság valóban s botrány látni, mint 
Tanyát e háznál egy sehonnai [ver 
Koldus, kinek, hogy jött , csizmája sem 

[volt 
S egész ruhája két garast sem é r t : 
Felkapjon úgy, hogy ki s mi ő, feledje, 
Korholva mindent, a gazdát játssza i t t . 

Moliérenek még csak könnyű : leg-
feljebb cenzori ceruzával némítják el, 
de semmiesetre sem haditörvényszék-
kel. Szabolcska Mihály azonban nem 
halott francia, hanem élő magyar s 
még tömlöc nélkül is : rabmagyar. H a 
meg dalolni mer : rabmadarat csinál-
nak belőle, költői honorárium fejében 
egyre-másra lecsukják. Most karácsony-
kor is betessékelték a temesvári had-
bíróság cellájába egyik költeményé-
nek alábbi két szakaszáért: 

Szomorú népem, te 
Koldusok koldusa. 
Árvák árvája : 
Csak neked, neked nincs, 
Ki hozzád hajolna, 
Aki megszánna. 
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. . . Karácsony éjjelén 
Heródesék vajjon 
Miről álmodnak? ! . . . 
Megváltás ünnepe, 
Hozol-e megváltást 
A koldusoknak? ! 

Domnule Claudius megint besétált 
az egérfogóba, mit pedig Szabolcska 
talán époly kevéssé szánt annak (verse 
állítólag réges-rég íródott), mint akár — 
Moliére a Tartuffe-öt. De a román cen-
zor, ki a francia klasszikust forgatva, 
felszisszent: — «Sehonnai koldus? ez 
csak ránk vonatkozhat!» — a magyar 
versnél a «Heródesék» hallatára kapott 
oda, hol fészkel az agy : — «Hopp ! 
ezek csak mi lehetünk !» 

Hogy is mondja Hamlet? «Kinek 
nem inge, ne vegye magára.» De a 
Királyhágón túli hisztériás Claudius-
nak ugyan hiába mondja : magára kap-
kod az már minden inget, egyszer a 
koldusét, másszor a Heródesét. Vágy 
talán ezzel csak közműveltségi szín-
vonalának emelkedéséről akar bizony-
ságot tenni ? Mert eddig — mi tagadás — 
úgy tudtuk, hogy azon a portán nem 
épen volt divat valami sűrűn — inget 
váltani. Rodrigo. 

A nyájas olvasó. Ma már mind rit-
kábban találkozunk a «nyájas» olvasó-
val. Volt idő, mikor a tárcaírók csak-
nem állandó összeköttetésben voltak 
vele. «Vajjon mit szól ehhez a nyájas 
olvasó?» — «Ha a nyájas olvasó meg-
engedi . . . » — «Ugyebár, nyájas ol-
vasó? . . . » — «Bizonyára a nyájas ol-
vasó is ezen a véleményen van . . . » 
Efféle szólások muta t ták , milyen köz-
vetlen, meleg és kedves kapcsolat volt 
az író és az olvasó között. Tempi pas-
sa t i ! Azóta a írók száma megszapo-
rodott s a nyájas olvasók közt dúl az 
egyke. Ha nem teszünk óvintézkedé-
seket, tán ki is vesznek. 

Elhatároztam, hogy kinyomozom : 
van-e egyáltalán még belőlük? Tán az 

utolsó pár bölényt, illetve nyájast még 
sikerül elcsípnem s aztán kitenyésztem 
a magam számára. Milyen jó dolgom 
lesz! Szabadon írok össze tücsköt-
bogarat s röpke képzeletemmel írás 
közben ott látom a nyájas olvasót 
mint szilárd talapzatot , amint élceimre 
elnézően mosolyog . . . Ez lesz az első 
talapzat, mely mosolyogni fog. 

Elmentem hát egy kávéházba és 
sorra tanulmányoztam az újságolvasó-
kat. Csupa komor, barátságtalan arc. 
Az egész olvasónyájban nem volt egy 
nyájas olvasó. Lehet, hogy későn kel 
őkelme — gondoltam magamban — 
ezek a koránkelők i t t politikát olvas-
nak s ezért oly mogorvák. A szép-
irodalmi olvasó bizonyára uzsonnakávé 
mellett nyájaskodik. 

Kaptam magam s délután is el-
mentem a kávéházba. Tömérdek hölgy, 
— nyolcvanon innen, hetvenen túl — de 
mind fiatalosan pepecsel a rúzzsal és 
púderrel. I t t több a hájas, mint a 
nyájas, gondoltam csüggedten, ezek 
annyit beszélnek, hogy nem érnek rá 
olvasni. 

— Kik olvasnak hát? ! — riadtam 
fel sötéten. Mi több : hol olvasnak 
nyájasan? — pödörítettem utána a kér-
dést. Tán-tán a kisvárosok muskátlis 
ablakai mögött? 

Kap tam magam, rohantam a vidékre 
s bekukkantot tam egy-két ilyen abla-
kon. Nem olvastak, hanem írtak! No-
vellákat és apró cikkeket írtak a nyájas 
olvasó számára. 

Nincs mit tenni : az összes régi 
nyájas olvasók írókká léptek elő, anél-
kül, hogy utánpótlásról gondoskodtak 
volna. 

A láthatat lan, sehol föl nem talál-
ható nyájas most már csak az írók közt 
bukkan fel. Az író, miután megírja 
cikkét, elolvassa s ilyenkor önelégülten, 
nyájasan mosolyog. Művének ő maga 
az első nyájas olvasója. Az első s egy-
ben az utolsó. Sovén. 

Többek érdeklődésére e helyütt közöljük, hogy Apró cikkeink íróit ez idő 
szerint nem óha j t j uk megnevezni. Azzal a felmerült vélekedéssel kapcsolatban 
azonban, hogy a január 15-i számban megjelent Örökletes baklövések című 
közleményt Galamb Sándor írta volna, tudomásul ad juk , hogy ez a cikk nem 
színházi rovatunk vezetőjétől származik; ő a színházi kérdésekre vonatkozó 
nézeteit a színházi szemlében szokta kifejteni. 
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