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s ezért életével fizet, Koncz Miklós, a 
fiatal bánya- és kohótulajdonos. Tán 
jobb volna, ha kevesebbet szerepel-
te tne (hiszen sok alakja közül csak 
néhányat említettünk) s jellemüket 
lélekrajzilag jobban elmélyítené. Sze-
retnők, ha Koncz Miklós, aki tu la j don-
képen a regény hőse, energikusabb és 
akt ívabb volna. Igaz, hogy sokat cse-
lekszik, becsülettel helyt áll, de in-
kább az események mozgatják, s nem 
ő azokat. Tóbis Juditról , kit nagyon 
szeret, könnyen mondle; Csegezy Anikó 
iránti szerelmét sem lá t juk határozot-
tan . Az előbbinek nemes s az utóbbi-
nak bájos alakjával különben szeret-
nénk többször találkozni a mese folya-
mán. Az ország dolga bizony hát térbe 
szorítja a gyöngédebb érzelmeket. 
Koncznak igen könnyű megmenekü-
lése a végén, mikor ba rá t j a meghal a 
szabadság ügyéért, némi homályt is 
vet alakjára. 

Legerősebb oldala a regénynek a 
korrajz. Erdély történetének ezt a za-
varos korszakát nagy tanulmányon 
alapuló művészi munkával eleveníti 
meg előttünk különböző rendű és rangú 
alakjaival (köztük a sok történeti sze-
mély), politikai és magánéletének jel-
lemző mozzanataival. Milyen pompás 
részlet például Rabut in fényes fogad-
ta tása Torockó-Szentgyörgyön vagy a 
megye hivatalos vizsgálata Judi t ügyé-
ben ! Korrajz, kormegelevenítés dol-
gában egyike legsikerültebb történeti 
regényeinknek az ú jabb időben. Szín-
tiszta és ódon zamatú magyar nyelvét 
is örömmel olvassuk. Sz. F. 

Ifjúsági és gyermekirodalom. Ma, 
mikor megrongált idegzetű társadalmi 
életünk ezer helytelen kerülő úton ke-
resi boldogulását s lázas, sokszor cél-
talan harcában a fejlődő gyermeklelket 
sem kíméli, érezzük, hogy ifjúsági iro-
dalmunk fejlesztésének és irányításá-
nak kérdése fontosabb ma, mint va-
laha. A szomjas és fogékony gyermek-
elme számára a jó könyv sohasem 
jelent csupán szórakozást; lá thatat lan 
tanítómester lakik abban, aki csen-
desen, de annál biztosabban irányít ja 
kis olvasója lelkivilágát, tágí t ja látó-
körét, gazdagítja érzésvilágát. Mint-
hogy a könyv a legközvetlenebb neve-
lője a gyermeknek, a jó írónak mindig 
arra kell törekednie, hogy élvezetes 
történetében valami maradandót, va-
lami felejthetetlent nyujtson : legyen 
az egy következetesen megrajzolt na-
gyon rokonszenves személy, mint De 

Amicis halhatat lan ifjúsági regényé-
ben Derossi vagy Garrone alakja ; vagy 
egy megindítóan szép cselekedet, mint 
ugyanezen regény kis másolójának 
könnyekig megható nemes te t te ; le-
gyen az a művet á tható tiszta költé-
szet vagy morál, de legyen valami, 
ami a lélek ta r ta lmát növeli s a gyer-
mek érzésvilágát helyesen befolyásolja. 
A fejlettebb gyermek ösztönös tudás-
vágya már korán különbséget tud 
tenni az értékes és tuca t gyermek-
regény között, mely utóbbiak sablonos 
romantikája csak lagymataggá és érzé-
kivé teszi a könyveket valósággal hab-
zsoló ifjúságot. 

A számos mulatságos, de színtelen 
bakfistörténet s a sok érdekfeszítő ka-
landos út irajz után valósággal üdítőleg 
hatnak ránk az alább említendő leg-
újabban megjelent ifjúsági könyvek, 
melyeket Márton Lajos sikerült rajzai 
diszítenek és melyek mind tartalom, 
mind külső kiállítás tekintetében jóval 
kimagaslanak gyermekirodalmunk át-
lagművei közül. Különösen kiemelendő 
a könyvek határozott , t iszta erkölcsi 
légköre s a lélek nemesítésére irányuló 
tendenciája, mely azonban soha sincs 
a történet érdekességének rovására 
hangsúlyozva. 

Blaskó Mária Pityu c. elbeszélésének 
hőse egy apátlan-anyátlan, rongyos kis 
fiú, ki az utcai élet durva játékai s a 
pincelakások érzéketlen emberroncsai 
között sem vesztette el lelkének vele-
született nemesebb érzéseit. Pajkos 
gyermek, örökösen csínyeken jár az 
esze s mint ilyen, Victor Hugó szere-
tet tel megrajzolt párizsi kis gamínjeire 
emlékeztet. Talán ezek szomorú, re-
ménytelen jövője vár t volna reá is, 
ha egy jólelkű apáca szép történetei-
ből meg nem ismerkedik a kis Jézus-
kával. Az árva kis Pi tyu még árvább 
szívébe beköltözik ekkor a Jézuska 
képe ; többé már nem érzi magát 
egyedül, minden téves lépése előtt a 
Jézuska intő szavát hallja, de hallja 
biztató, szerető szavát is, valahány-
szor jót cselekedett. A sok kísértésen 
és megpróbáltatáson végül is győze-
delmeskedve, jólelkű papok oltalma 
alá kerül, akik nemesgondolkozású, 
széplelkű férfivá nevelik. A könyv leg-
nagyobb értéke a nemes, morális lég-
kör, mely írója mély, vallásos kedélyét 
mu ta t j a s az az őszinte, meleg szeretet, 
melyet írójuk a gyermekek iránt érez. 

Hasonló motívumokat találunk 
Lindtnerné-Fittler Vi lma: Jézuska 
pajtásai c. legendás könyvében, mely 
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kisebb gyermekek számára készül t ; 
a vonzó és kellemes stílusban megírt 
nyolc rövid legenda középpontjában 
itt is a kis Jézus áll, aki szelíd szavaival 
és jótetteivel mindig lefegyverezi kis 
pajtásait . A gyermek Jézus, akivel iro-
dalmunkban először talán a Szent Ka-
talin-legendában találkozunk, mindig 
kedves vonatkozásban ihlette meg 
íróinkat. Elég, ha Mikszáth felejthe-
tetlen novellájára: «A játszópajtás»-ra 
gondolunk. 

Zsoldos László Árnyékhercege már 
nagyobb gyermekeknek készült. 
Kapzsi Jánosról, az eszes, de tanulat-
lan ifjúról szól, aki rettenetes pénz-
vágyában egyszer azt ta lál ta mon-
dani : «Inkább ne süssön rám a nap, 
csak gazdag legyek». A kívánság tel-
jesült ; így lett János árnyékember, 
akire Isten napja nem sütöt t már s a 
nagy tányéralakú árnyék úgy kísérte 
őt mindenhová, mintha lá tható lelki-
ismerete lett volna. Csúnya kapzsisá-
gáért rettenetesen szenvedett. Sok iz-
galmas kaland után mint ősz, megtört 
ember tér t vissza övéihez. De minden 
szenvedéséért kárpótolva érezte magát 
a megtért vezeklő, mert hosszú évek 
multán ú j ra feje fölött érezte az éltető, 
drága napsugarat. A könyvet komoly 
tendenciáján kívül eredeti, gondolko-
dásra késztető ötletei teszik élveze-
tessé ; ezekhez járul még írójának szép, 
magyaros nyelve s így valószínű, hogy 
a könyv mindenkor kedvelt olvas-
mánya lesz a szépért, nemesért lelke-
sülő if júságnak. 

A negyedik könyv fordítás : Schmid 
Kristófnak, a mult század elején élt 
vallásos kedélyű német írónak, apró 
elbeszéléseiből közöl t izenkettőt, Auer 
István fordításában. Szívesen lá t juk 
ennek a szinte teljesen elfelejtett nemes 
költőnek a fölelevenítését. Az ismert, 
Sujánszky Antal szerkesztésében meg-
jelent sorozatos magyar kiadás meg-
maradt kötetei porlepetten hányódnak 
az antikváriumok könyvespolcain, 
senki sem keresi azokat. Reméljük, 
hogy a csinos kiállítású, képekkel il-
lusztrált jó magyar fordításnak na-
gyobb és hálásabb közönsége lesz. 

Haitsch Ilona. 

II. Katalin cárnő emlékiratai. (For-
dította: Antal Dezső) Franklin-társulat. 
Emlékiratot többnyire azért írnak a 
nagyok, hogy hibáikat mentegessék és 
az emberek szívesen olvassák, mert 
épen ezekre a hibákra, gyengeségekre 
kíváncsiak és tud ják , hogy a palástolás 

többet árul el a nyilt kimondásnál. Min-
denki örömmel kerül közelébe megköze-
líthetetlennek látszó egyéneknek, lesi 
meg intimitásaikat és nagyon meg van 
elégedve magával, hogy sikerült fel-
fedezni bennük «az embert». ínyencek 
és filiszterek közös mulatsága meg-
keresni a hideg külső mögött az élet 
meleg forrását, a lélek igazi arcát, rá-
bukkanni a rejtegetett ösztönökre, t i t-
kolt érzésekre. Nincs ennél hálásabb 
lélekelemező feladat ; meghatódás, go-
noszkodás, fölény, minden jóérzést 
megad ez a foglalkozás az embernek. 
Mindnyájan szívesen vagyunk elné-
zőek a nagyok gyarlóságaival szemben, 
csak épen gyönyörködni akarunk azok-
ban. 

II. Katalin cárnő élete és alakja 
gazdag anyagot nyu j tha t az i lyenfajta 
megfigyelésekre. Emlékiratainak ma-
gyarra fordított része csak a trónra-
lépéséig ter jedő időről szól, de finom 
célzásokból, másokat és önkéntelenül 
önmagát jellemző vonásokból jól elő-
rajzolódik a későbbi cárnő természete. 
A hatalmas uralkodónőt vagy a sze-
relmes asszonyt már a trónörökösnő-
ben megkeresni, lehet az olvasó egyik 
önző élvezete. De van még egy gono-
szabb is ; a személyeken át az udvar t , 
az egyének mögött a formákat nézni, 
amelyeknek hódolnak, amiket sza-
bályként fogadnak el és e formák el-
torzulására ügyelni. A szép nyugati 
találmány, az udvari élet hogyan ala-
kul át az orosz világban? 

A francia királyok termeibe bárki 
beléphetett, Erzsébet cárnőhöz majd-
nem lehetetlen a bejutás. A trónörökös 
és a felesége hónapokon át hiába pró-
bálnak a színe elé kerülni. Természe-
tesen nem az ő, hanem a kegyencek 
szigorú akarata érvényesül i t t . Á cárnő 
ugyan hatalmas, de kegyencei minden-
hatóak. Folytonos küzdelmekben egy-
másellen, őrjöngő intrikákban védik ha-
ta lmukat és csodálatos egységben őrzik 
a cárnői tekintélyt. Minden elejtett 
szóról tudomást szereznek, minden kis 
kisikláson felháborodnak, mindenütt 
felségsértést gyanítanak. Katalinnak 
fia születik ; nyomban elveszik tőle 
és hónapokig nem lát ja . «Csak t i tok-
ban mertem iránta érdeklődni — ír ja — 
mert ha megtudták volna, hogy kérde-
zősködöm, úgy fogták volna fel a dol-
got, hogy kételkedem a császárnő gon-
doskodásában». Számtalanszor men-
tegőznie kell egyes cselekedeteiért, ne-
hogy kivetni valót talál janak benne a 
kegyencek. 
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