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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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te t . Címlapjuk is ezt ábrázolja Márton 
szép rajzával. Nincs bennük szerelem, 
sem nagyhangú hazafiság. Megnyerően 
tiszta szerkezetű, szép, egyszerű ma-
gyarságú, fegyelmezett stílusú elbeszé-
lések. A jobb angol és francia elbeszélő-
kéhez hasonló nyugalom uralkodik 
mondataikon. De van erejük minden 
egyszerűségükben is, mert van tar ta l -
muk. Valami egészséges, ú j és alkal-
mas hang az, amelyet Csűrös az irre-
denta okos és költői szolgálatába csen-
dít. A nemzeti múlt jelentformáló 
tanulságai plasztikus erővel maguk 
beszélnek stílusköd és szóvillámlások 
nélkül is. A magyar t ípusokat pompá-
san t ud j a vázolni a vonalvezetés biz-
tonságával az árnyalás zavaró torzí-
tásai nélkül. Éle, haragja; szatirája 
finom, találó. Témái néha nem nőnek 
túl az adoma keretén, de néha meg 
rövidségükben is elmélyülők. Lelemé-
nye friss s bár kisérthették a téma-
találkozások, eredeti. A kötet csinos és 
gondos kiállítású. Örömmel számíthat-
juk elbeszélő irodalmunkban nyereség-
nek. Szőnyi Sándor. 

Forgács és Semper idem. (Bartóky 
József ú j könyvei.) Évről-évre meg-
jelenik karácsony t á j án egy-két ú jabb 
kötete s mi szívesen elolvassuk másod-
szor, kötetbe foglaltan is, amit az év 
folyamán hol egy, hol más folyóirat, 
vagy hirlap hasábjain frissiben megíz-
leltünk. Ily másodszori olvasás és több, 
már ismert elbeszélésnek egymás u tán 
való elolvasása mindenesetre jobban 
ösztönzi a kritikai haj lamot , mint az 
egykori első benyomás, de egyszer-
smind, közvetlen összehasonlításra ad-
ván alkalmat, lehetővé teszi, hogy saját 
mértékéhez viszonyítva tegyünk kü-
lönbséget az író egyes művei között. 

Maga írónk is megteszi azt. mikor 
egyik kötetét Forgács-nak címezi. Köny-
nyebb fajsúlyú, kisebbszerű, talán a ko-
molyabb művészi munka közben eszébe 
ju to t t , de fel nem használt apróságo-
kat , élményeket ad ki ezen a címen, 
afféle «eseteket», saját emlékeit, magá-
val vagy környezetében megtörtént ér-
dekes, jellemző, csattanós, esetleg ta-
nulságos kuriózumokat, melyekkel, 
mint egyikükben mondja, «semmiféle 
műfa j t nem akar elkövetni». Mikor 
ezeket egyenként olvastuk a Buda-
pesti Hirlapban, egy-egy megértő, csen-
des mosoly maradt aznapra ajkunkon. 
Most, hogy egyvégtében szaladunk át 
ra j tuk , észrevesszük életrajzi fonalukat. 

Mert ez apró kis történetek valóban 

sorozatos emlékezései az írónak. Gyer-
mekkori (de a mára is célzó) aprósá-
gok ; a szarvasi VI. osztályos gimna-
zista igazságtalan megbüntettetése ; 
a pesti első éves jogász legnagyobb 
élménye : első nyomtatot t versének fel-
fedezése az Ország-Világ egyik számá-
ban ; majd a nagyváradi jogászévek, 
miket kávéházi mókák, egy mulatságos 
önkéntes história, államvizsgai tanár-
anekdóta tesznek emlékezetessé ; az 
ügyvédbojtár első és utolsó, balekül 
becsületes szereplése ; a kártyázni sem 
tudó (tehát ugyan mire használható?) 
szolgabíró báli kalamitásai (s ezekkel 
kapcsolatban a szánkára pakolódzó ci-
gánybanda pompás «téli utazása») ; a 
főszolgabíró véletlen betörő-fogása, 
egy — az ő járásáról özönvíz hírét 
költő — újságírónak elmés elnémítása, 
iskolalátogatási tapasztalatai , talpra-
esett közigazgatási intézkedésekről szá-
motadó emlékezései (mint mikor pl. 
egy főszolgabíró maga hoz első-, másod-
és harmadfokú ítéletet, minden ítélet 
közt néhány percre kiküldvén s a kö-
vetkezőnek meghallgatására ú j ra be-
idézvén a delikvenst); majd a minisz-
tériumi előkelő tisztviselő, ki későn-
kelő alattvalóiról, a közigazgatási ügy-
vitel tengeri kígyóiról, protekcióról, 
cigánytelepülés csődjéről t ud a paró-
diával határos igaz történeteket ; végül 
a nyugalmazott kegyelmes úr csendes, 
bölcs, inkább humoros, mint gúnyos 
kitekintései a nyaraló vadszőlővel be-
fu t t a to t t verandájáról a falura, a pesti 
kirándulókra, az emberre, a nyugalomba 
még nem vonultakra, a háládatosság 
ritka, a törtetés mindennapi eseteire : 
mindezek együttvéve nemde egy élet-
rajz érdekével is ha tnak Bartóky olva-
sóira? Nem évszámok, hanem milieuk 
szerinti életrajz «forgácsai» ezek s a vál-
tozó helyzetben végig azonos ember 
gyalulta le tapasztalataiból. Valóban 
csak legyalulta, le azt, ami belőlük 
szórakoztató, érdekes, mulatságos lehet 
mások számára. Általában Bartóky i t t 
egy korábbi (Jókai-Mikszáth) hagyo-
mány medrében mozog, mely közéleti, 
sokszor igen komoly dolgoknak is csak 
anekdotikus körülményeit szereti toll-
hegyre venni, mosolyba rejtve a gúnyt 
is, t réfába a súlyosabb valót. Egyéb-
ként a sok kis apró forgács közt na-
gyocska darabok is találkoznak (Téli 
utazás, A hivatalos órák, Az utolsó öt 
túzok, A szádvári szamár, Téves kap-
csolás, Szirotka eltünése), amelyek 
egyenként is jó tüzet adnak a kandalló-
ban, tréfa, humor és emberismeret 


	Napkelet_1927_03_262
	Napkelet_1927_03_263

