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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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A cárnő akarata főleg szeszélyek-
ben nyi lvánul ; kastélyaiban állandó 
rendezkedés folyik, mert kétszer nem 
alszik ugyanazon helyen, mint ahogy 
kétszer nem vesz fel egy ruhát . És ke-
gyetlenkedéseiben, várat lan elfogató-
parancsaiban, amik mindenkit sújt-
hatnak. A kegyetlenség különben álta-
lános ; a főnemesek a legnagyobb durva-
sággal, korbáccsal, kínzással fenyege-
t ik cselédeiket. Az álhatalom kisérője 
az álpompa. Bálok, mulatságok napi-
renden vannak, de a lakosztályok ké-
nyelmetlenek, rosszak és teljesen el-
hanyagoltak. Katalin nem szünik meg 
rá juk panaszkodni. Az előkelőek gyö-
nyörű fogatokon járnak, ám a szer-
szám piszkos, az inasok rendetlenek, 
az udvarok, ahonnan k iha j ta tnak , telve 
szeméttel. A cárnő maga fukar , szegé-
nyes ajándékokat osztogat, haragszik 
Katal inra a pazarlásáért. Igazi királyi 
pompa pedig pazarlás nélkül elképzel-
hetetlen. XIV. Lajos nem takarékos-
kodott . Egyben ta lán mégis megegye-
zik a francia és orosz udvar : i t t is, ot t 
is sokat panaszkodnak az unalomról. 
Az udvar tar tás nem állhat érdekes és 
okos emberekből — helyes uralkodói 
elv. 

Katalin, bár minden hibát észrevesz, 
sosem felejti el, hogy néki, az idegen-
nek végeredményben bele kell ma jd 
illeszkednie a környezetébe. Oroszor-
szág az idegenek tulajdonságainak 
próbaköve», mondja és érzi, hogy szá-
mot kell adnia az oroszoknak önmagá-
ról. A kívülről jöt tnek mindig alkal-
mazkodnia kell és hogy ez így van 
rendjén, m u t a t j a Katalin, a cárnő 
uralma. Halász Gábor. 

A pataki diákvilág anekdotakincse. 
(I.) Ime egy könyv, melyről előre meg-
jósolható, hogy nagy sikere lesz. Biz-
tosí t ják ezt keletkezése körülményei 
és tar ta lma. Anyagát a sárospataki 
nagymultú országos hírű főiskola tanít-
ványai hordták össze kedvderítőül ön-
maguknak és másoknak s részben talán 
okulásul a mai csüggedtebb lelkű, az 
életharctól idegenkedő fiatalságnak. 
Hatásának másik tényezője, hogy alak-
jai s esetei oly körből valók, melyhez 
az olvasók legtöbbjét erős érzelmi szá-
lak fűzik. Hogyne ! Mindenkinek van-
nak diákkori élményei, s ezeket, ha 
olykor borusak is, utólag derűsekké 
varázsolja az emlékezés visszfénye. 
Innen az a változatos színezetű, de 
mindig egészséges humor, mely az 
anekdoták soraiból kiárad. Jellemző a 

gyüjteményre az a szeretet és hála, 
mellyel még az úgynevezett kényesebb 
esetek leírói is egykori tanáraikról s 
általában iskolájukról írnak. Pedig a 
régi világban a fegyelmi esetek elinté-
zésében a pálcának is szerepe ju tot t . 
Gárdonyi Géza, mint az intézet növen-
déke is kikapott egyszer valamiért ta-
nárától, de levele szerint «azért mindig 
hálával, szeretettel emlékezik reá». 
A könyv különben többet nyu j t , mint 
amennyit címe igér. A szorosan ve t t 
adomaféle történeteken kívül — főkép 
a tudós Harsányi Is tván buzgóságá-
ból — számos kor- és művelődéstörté-
neti érdekes adat van benne a főiskola 
jelesebb diákjairól, kiknek hosszú sorá-
ból is kiemelkednek az ily nevek : II. 
Rákóczi György, Bessenyei György, 
Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy Fe-
renc, Kossuth Lajos, Tompa Mihály, 
Tóth Ede, Izsó Miklós, Zempléni Ár-
pád, Komáromi János. Harsányi Ist-
ván olykor egész cikké duzzadó tartal-
mas közlésein kívül külön is említést 
érdemel Radácsi György visszaemlé-
kezésszerű, becses dolgozata (Régi pa-
taki diákélet), mely pompás megjele-
nítő erővel idézi föl a főiskolai élet 
ötvenév előtti állapotát. Hasonló érdek-
lődésre t a r tha t igényt a kötet utolsó 
fejezete, Zempléni Árpádnak «A men-
dikás» c. cikke. A minden részében él-
vezettel olvasható gyüj teményt Ko-
máromi János közreműködésével Panka 
Károly állí totta egybe s a Sárospataki 
Diákok Országos Szövetsége adta ki. 

V. M. 

Csűrös Zoltán : A fejedelem bujdosik. 
Húsz kis elbeszélés, három csoportban. 
A fejedelem bujdosik főcím alatt a cseh 
megszállás a témaköre háromnak. 
Ket tő symbolikus mese : egyik a vilá-
got boldogítani akaró elméletek pusz-
tí tó következményeiről, a másik a 
magyar politikai ambició emberfalásá-
ról. Egy elbeszélés tárgya a kommuniz-
mus szörnyűségeiből, egy meg az oláh 
terjeszkedés emlékeiből való. 

Mohács főcímen négy elbeszélés a 
négyszázados évforduló alkalomszerű-
ségével élve szól a Hunyadiakról, be-
muta tván a fenyegető vész érlelődését, 
kettő a mohácsi csata u tán való napok 
széthulló életéből. 

Porszemek a nagy viharból az össze-
foglaló címe hat harctéri esetet s egy 
polgári tör ténetet tárgyaló elbeszélés-
nek. 

Valamennyi elbeszélés a magát 
emésztő magyar élet kérdéseivel lük-
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