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Szúdy Elemér : Két renaissance. Meg-
vallom őszintén, első pillantásra azt a 
benyomást keltette bennem ez a könyv, 
hogy «helyzethelyeslés»-sel állok szem-
ben. 

Mikor azonban hozzáfogtam s egy-
folytában olvastam el a munkát, lap-
ról-lapra egyre jobban bizonyosodtam 
meg felőle, hogy nem a helyzet szülte, 
hanem mélyen gyökerezik a magyar-
olasz multban. Olvasása közben majd 
úgy éreztem, hogy nagyapám és apám 
légkörében vagyok, kiknek gondolat-
világában Garibaldi és Türr István 
époly otthonosak és elevenek voltak, 
mint a negyvennyolcas magyar had-
vezérek, majd ott éltem újra ifjúkori 
művészettörténeti tanulmányaim közt 
és végig jártam újra Itália művészeti 
központjait. Szúdy Elemér könyve 
fel tudta támasztani tegnapjaimat. 
Ilyen hatásuk csak jó könyveknek 
lehet. 

Nagyon rokonszenves vonása a 
könyvnek az optimizmus. Bevezetésé-
ből, «A pápaszem»-ből, még azt hinné 
az ember, hogy ez az optimizmus «hiva-
talból» az, a «Magyar szellem — latin 
szellem», a maga röviden kimondott 
szentenciáival még várakozó állás-
ponton hagy.A következő fejezetek 
azonban már teljesen rácáfolnak az 
előző benyomásra. Melegek, érdekesek, 
gördülékeny stílusuknál fogva maguk-
kal ragadók és meggyőzők. 

Ne tartson senki attól, hogy a könyv-
ben olasz propagandairatra talál. Ezt 
a könyvet nem szuggerálta politikai 
meggondolás. Ez a munka magától 
jött létre. írójának nem kellett hozzá 
biztatás. Nem kellett pedig főképen 
azért, mert, amint művéből látszik, lel-
kének két alapvonásából született az: 
a rajongásból Itáliáért és az izzó haza-
szeretetből. A két érzés pedig úgy 
él az íróban egybeolvadva, ahogy élt a 
szabadságharc utáni korszak emberei-
ben, kiknek felfogása szerint a szabad-
ságért küzdő magyar és a szabadságért 
küzdő olasz két édestestvér volt. 

Szúdy Elemér könyve megérdemli, 
hogy a legszélesebb körben olvassák. 

Szépirodalmi és ismeretterjesztő munka 
egyben. Az író pompásan ért ahhoz, 
hogy személyes élményei közé törté-
nelmi, történelembölcseleti, művelő-
dés- és művészettörténeti közléseket 
vegyítsen. Szabadon, közvetlenül, nagy 
vonásokban állítja elénk Itália mult-
ját, könnyedén és fordulatosan, szár-
nyaira véve az olvasót. 

Nagy szükségünk van ma az ilyen 
munkára, mert rendszerint óriási szo-
kott lenni a különbség az ismeretter-
jesztő és a szépirodalmi művek közt. 
Az előbbiek legtöbb esetben nem tud-
nak hatást elérni, mert íróik nem 
tudnak élvezhető stílusban írni. 

Szúdy könyvét nem érheti ez a 
gáncs. Olaszországi tapasztalatait vagy 
személyes élmények formájában közli, 
vagy olyan könnyedséggel és hang-
súlyokkal, hogy élvezetet szerez és 
érdeklődést kelt azzal is, ami már 
sok írót foglalkoztatott. Akik nagy 
vonásokban akarják felidézni maguk-
előtt az olasz multat és át akarják 
érezni újra az olasz szellem jelentő-
ségét, azok vegyék a kezükbe Szúdy 
Elemér könyvét. 

A két renaisssance ebben a munkában 
természetesen a quattrocento- cinque-
cento és a Mussolini renaissancea. Mus-
soliniről és alkotásairól a legnagyobb 
lelkesedéssel beszél a szerző, aki azon-
ban mégse magyarázza egyesek tettei-
ből Itália nagyságát, hanem valami tör-
ténelmi szükségszerűséget lát benne. 
Itália az örök nagyságot jelenti neki. 

Szilárd meggyőződésű híve az olasz-
magyar barátságnak és szövetségnek. 
Véleménye szerint természeti parancs, 
hogy Magyarország Olaszország mellé 
álljon. A történelmi anyagot, mely 
állításának bizonyítására szolgálhat, 
nagyszerűen ismeri és értékesíti. 

Szúdy Elemér könyve valóságos kézi-
könyve az olasz-magyar közösségnek. 
E szövetség szükségének érzetét egy 
munka se tudta olyan jó és szerencsés 
formában belevinni a köztudatba, mint 
ez a rendkívül élvezhető és amellett 
nagyjelentőségű ismeretterjesztő mű. 

Berkeszi Zsigmond. 
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Fekete Miklós: Örök törvények kar-

jaiban. (Novellák. Szerző kiadása. — 
Centrum. Budapest, 1929.) — A kötet 
az első novella címét viseli. Ennek hőse 
forma szerint maga az író, aki első sze-
mélyben mondja el egy szerelmi viszony 
természetrajzát. A mese nem valami 
egységes és nem is érdekes. Részei nem 
kapcsolódnak egymáshoz, inkább szét-
hullanak. A filmszerűen váltakozó hely-
zetek és jelenetek a kezdetleges filmek 
mozgásának darabos összetevődésére 
emlékeztetnek. Az egyes mozzanatok 
nem folynak egymásból és egymásba, 
hanem egymásután sorakoznak. Nem 
enyhíti a meseszövés szakadozottságát 
a lélektani megalapozás sem. Tulajdon-
képen ilyesmiről beszélnünk sem lehet. 
Az események mozzanatai váratlanul 
érnek bennünket és nem látjuk a nyit-
ját egyiknek sem. «Örök törvények» he-
lyett inkább szeszélyes törvényszerűt-
lenség lesz úrrá a szereplőkön. A hős 
nem hiába mondja magáról: «Nem ér-
tettem, miért teszek így vagy amúgy». 
Sikerült elérnie, hogy mi sem értjük. 
Vagy ez is lehet írói cél, mint az élet ir-
racionalizmusának formai érzékelte-
tése? 

Az első novella sajátságai általában 
jellemzők a gyüjtemény többi darab-
jaira is. A szereplők legtöbbje rapszo-
dikus hangulatváltozások és patholo-
gikus lelki kényszer hatása alatt cselek-
szik. Az egész köteten uralkodó moti-
vum : a többé-kevésbbé értelmetlen 
szerelmi élet misztikus komolysága és 
végső fejleménye megdöbbenti a gyá-
ván diadalmaskodó férfi-hőst. Az em-
beri sors érthetetlen szeszélyek szánal-
mas játékává lesz bennük. Beteg szen-
vedélyek és brutális önzés nyügözi le a 
lélek nemes indulatait és mindenek fe-
lett a józanságot. A férfi önzése leg-
többször könyörtelen gőggel intézi el 
szerelmi diadalának szánalmas áldoza-
tait. Pathologikus szenvedélye egészen 
a gyilkoló szadizmus pusztító őrületéig 
fokozódik. Csak egyszer történik meg, 
hogy az elárult leány fojtja bele az éle-
tet agyonölelt szeretőjébe. Máskor min-
dig a férfi marad az egyenlőtlen küzde-
lem győztese. Viszont a férfi könyörte-
len, hitvány jelleme határozott lelki 
alsóbbrendűséget mutat a nő nagy-
nyugalmú elhivatottságával szemben. 

Az érzékiségnek eme valószinűtle-
nül sivár megnyilatkozását alig enyhíti 
a női jóságnak egy-egy áldozatos pél-
dája.Mégis akad egy-két novella, amely-
ben van érzés és hangulat. A sok pa-
thologikus motivum között meghuzó-

dik egy-egy halk, finom tragédia (pl. 
Borbála karácsonyfája), felmerül egy-
egy mélyről felhozott kép, egy-egy so-
kat megmutató életmozzanat is. Annyi 
bizonyos, hogy igazi nemes fém hajszál-
erei is csillognak a gyüjtemény salakos 
ércében. Az írótól függ, hogy a nemes 
fém lehetőleg megtisztuljon a kezdeti 
állapot salakjától. Mindenekelőtt meg 
kell találnia a maga egyéni kifejezési 
formáját, amely ebben a kötetében még 
csak igen kezdetleges igéret. Le kell 
ráznia magáról azt az elnyomorító ha-
tást, amelynek ezúttal átengedte a 
maga vívódó egyéniségét. Szakítania 
kell azzal az affektáltsággal, amely a 
mindenáron való szabódezsősködés gya-
nujába keveri. Mentül egyénibb vala-
mely stílus, annál kevésbbé alkalmas 
az utánzásra. A kísérlet legtöbbször, 
mint jelen esetben is, többé-kevésbbé 
groteszkül hat. Gulyás Sándor. 

Mollináry Gizella: Földet érint hom-
lokunk. Egy asszonyi lélek mély és 
tiszta tartalma árad ebből a kötetből. 
A versek minden sora áhítatos lélek-
ben fogant meg s alázattal íródott, 
olyan órákban, amikor a mindennapi 
élet zaja káprázó messzeségekbe távo-
lodott, és a kiábrándító tülekedés, a 
fárasztó gond, a gyilkos valóság ezernyi 
kínja szent lázzá szublimálódva, mély 
ingerként remegett az idegekben : a 
a legszebbet, a legjobbat adni magából, 
a költő királyi aranyával fizetni a min-
dennapok sós köteléért, a könnyekért, 
a fájdalmakért, az álmokért, amik sose 
valósulnak meg — az egész életért. 

Mint hithű asszonyok 
lombbal kapuik fáját 
Úrnapi körmenet előtt: 
úgy díszítem Neked a lelkem. 

Ez az áhítat besugározza egész esz-
mevilágát, és ott remeg a költői gon-
dolat mögött, akár magáról ír egyszerű, 
pásztorsípszavú strófákban (Nézzük a 
holdat, Csak egyszerű könnyeket ejtek, 
Egyszerű a bánat, Lehull az első hó), 
akár szociálisabb távlatokat vetít elénk 
asszonytársaival közös sorsáról írván, 
mint pl. Földet érint homlokunk, vagy 
Aratóünnep című verseiben, amelyek 
egyébként is reprezentáns darabjai 
mélygyökerű költészetének, akár pedig 
Istennel beszélgetve tárja föl lelkének 
rejtett redőit. 

Majdnem mindenik versében talá-
lunk valamit, amit örömmel olvasunk, 
mert egy kis hozzáadással a magunké-
nak tudjuk érezni a költő érzéseit és 
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legtöbb verse teljesen belesimul érzés-
világunkba, nem azért, mert általános 
emberit érint, hanem mivel a mai em-
ber kuszált érzéskomplekszumában 
ezek a feminin hangok könnyebben 
találnak rokonaikra. 

A költőben, akár regényben, akár 
drámában, akár pedig versben nyilat-
kozik is meg, mindig önmagunkat ke-
ressük. Egyéni problémáinak, fájdal-
mainak, vívódásainak megtalált sza-
vaiban a saját kétkedéseink, sírásaink 
kicsendülését lessük, amit ha megtalá-
lunk, nem jutunk (mert nem jutha-
tunk) el ugyan a megoldáshoz, de a 
perc vigasza is enyhítően hat abban az 
örök harcban, amit önmagunkkal kell 
mindhalálig megvívnunk. A bánat és 
a fájdalom, a könny és a nevetés örök, 
ha nem egyformán sírunk és nevetünk 
is. De akinek könnye meghatott, aki-
nek nevetése magával ragadott, nyert 
ügye van, mert rab lelkünk úgy érzi, 
hogy szárnyakat kapott és kimenekül-
het azon a résen, amit az egymásra-
találás gyönyörűsége kápráztat eléje. 

Ilyen értelemben Mollináry Gizellá-
nak sok vigasztaló szava van a maga-
megmutatásra és a mi elkápráztatá-
sunkra. Magakovácsolta ritmusokba 
futó strófái, mint a periszkóp szeme, 
a mélységre utalnak, ahol zsúfolt élete 
rejtőzik. Ebből a mélységből tör fel 
zokogása egy reménytelen órában. (Ez 
minden.) De innen csendül fel a gye-
rekkori emlékek szélszárnyára dobott 
ritmusával, szinte gondtalan lallázás-
sal, egyik legszebb verse is (Csodák 
útján), amelynek két utolsó sora min-
den költőnek életprogrammja, de csak 
keveseknek adatott, hogy így írhassák 
le : 

Utolsóból Első lenni 
könnyezni és énekelni. . . 

Innen vetíti elénk a Szorongás pon-
tosan találó lélekrajzát, az Istentől letett 
kenyér bátorszavú önvallomását, a 
Régi szerető, Őszinte őszi levél, Első sze-
retők finom képeit, amelyek mind mes-
teri vetületei annak az analitikus lelki 
munkának, amely Kaffka Margit óta 
egyetlen versíró költőnő munkáiban 
sem jelentkezett ennyi lírai gazdagság-
gal és szépséggel. Színei, amelyek he-
lyenkint olyan élénkek, mint a bibliai 
tárgyú képek bíbora, kékje, néhol a 
pasztellek legfinomabb árnyalataival le-
helődnek csak elénk. Üzenet című versé-
ről azt hihetnők, hogy a halk sóhajnak 
is van színe. 

Ez is eljött, 
hogy szép lassan elsorvadt bennem 

a neved. 
s már csak félálomban nyúlok 

néha utána. 
Hiába! 
valaki. . . valami kiüti kezemből 
és én eleresztem. 

Sokat szenvedtem 
s mint beteg gyerek 
ablakon át 
a vasárnapot 
úgy áhítottalak. 

És féltem Tőled, 
mint gyógyíthatatlanok 
és halálraítéltek 
félnek az éjszakáiktól. . . 

Végül csak életcélnak 
kellett a bánat 
Utánad. 
. . . Mi végre? . . . 

És fakulni kezdtem, 
mint eldobott, írott papírlap 
dér alatt 
a téli erdőn. 

És Néked mindez, 
mint himbáló harangnak 
az utána mozgó árnyék, 
oly magától értetődő 
— és mégis idegen. 

Jobb a hatás foglyaként gyönyör-
ködnünk az alkotásban, mint alkotó 
elemeire boncolni azt. Mert a legjobb 
munka is tele van hibákkal és a hibát 
észrevenni, kimutatni nem kellemes. 
Igaz viszont, hogy boncolás közben tár-
hatjuk föl a rejtett szépségeket is ; de 
ez a kötet annyi finom szépséggel hir-
deti költői értékeit, hogy csak köszön-
teni illik. Majthényi György. 

Új Auróra. Irodalmi almanach. Po-
zsony, 1929. Nyolcadszor jelent meg 
az idén a felvidéki írók évkönyve. 
Munkatársait most már nagyobb terü-
letről gyüjti össze, mert nem csak a 
felvidéki írók szerepelnek az almanach-
ban, hanem a többi elszakított rész is 
képviselteti magát. Sokan vannak Er-
délyből, de vannak a déli részekről is. 
A kötet esztétikai értéke — megbecsül-
hetetlen nemzeti értéke mellett — nem 
egységes, mert nem is mozoghat ennyi 
író sem egy irányban, sem egy szinten. 
Vannak köztük, akik könnyedén feje-
zik ki magukat, vannak, akik sokat 
sejtetően beszélnek el semmiségeket, 
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vannak, akik szép és nagy gondolato-
kat dadogva írnak le, de egytől-egyig 
nemcsak szórakoztatni akarnak, ma-
gasabb céljaik is vannak. 

Ezek a magasabb célok azonban 
már nem politikaiak, hanem művésziek. 
Hiányzik ebből a kötetből a retorikus 
irredenta, ritkán bujkál már a politika 
allegóriákba és szimbolumokba öltöz-
tetve. Az idegen elnyomás alatt szen-
vedő magyarok számára — úgy lát-
szik — az irodalom már nem ünnep-
napi dagály, hanem mindennapi ke-
nyér. Ezzel megtalálta a megszállott 
területi magyar irodalom azt az utat, 
amelyen nyugodtan mehet tovább, 
amelyen nem kell attól félnie, hogy 
egyoldalú, unalmas lesz, hogy kiírja 
magát, hogy elposványosodik. A meg-
szállott területi magyar irodalomnak 
nem kell külön irredenta tartalom, 
létezése egymagában különb irreden-
tizmus, mint három zsák itthon el-
puffogtatott frázis. F. I. 

Kálmán Kittenberger: Big game hunt-
ing and collecting in East Africa. (200 
Illustrations and a map.) London, 1929. 
Minthogy a Napkelet 1928. évi folyamá-
ban (XI. k. p. 302—303) részletesen is-
mertettük neves Afrika-utazónk, Kit-
tenberger Kálmán «Vadász- és gyüjtő-
úton Kelet-Afrikában» címen megjeient 
s itthon rövid idő alatt II. kiadást ért 
pompás könyvét, örömmel számolunk 
be a könyv külső hódító útjának első 
állomásáról is. 

Az angol kiadást Gerard Burrard-
nak, a neves és tekintélyes vadászati és 
sport-szakírónak előszava vezeti be. 
Ebben nagy elismeréssel szól a kiváló 
magyar természetvizsgáló és «a very 
gallant and generous-hearted sports-
man» könyvéről, amely valóságos «stan-
dard work«. Nagyon méltányolja Kit-
tenberger értékes megfigyeléseit, szaba-
tos leírásait. Könyvének ezek a kiváló 
tulajdonságai egyengették az angol ki-
adás útját. Az előszó szerzője a köz-
mondásos angol flegmát meghazudtoló 
olyan lendülettel és melegséggel ír a fia-
tal magyar utazóról, hogy szinte köte-

lezve érzi magát ennek megokolására 
is. A megokolás pedig röviden — de so-
katmondóan — ennyi: «az előszóban 
csak azt írtam, amit éreztem». 

Kittenberger könyvének ízléses angol 
kiadása — finom famentes papiros, ki-
fogástalan tiszta nyomás, jellegzetes 
barna vászonkötés — szintén annak bi-
zonyítéka, hogy az útleírásokban fö-
lötte gazdag angol irodalom is nyere-
ségnek tekinti a magyar utazó könyvé-
nek átültetését. Gaál István. 

Ifjúsági irodalom. Ifjúsági irodal-
munk néhány figyelemreméltó könyv-
vel gazdagszik karácsony alkalmával. 
Elsősorban ennek tekinthetjük á Há-
rom cserkész Afrikában című könyvet, 
amely mindenben eltér az ifjúsági ka-
landregények hagyományos stílusától. 
A fantázia helyett reális élmények töl-
tik ki a könyv kereteit. Az amerikai 
cserkészszövetség a mult nyáron el-
küldte Keletafrikába három legügye-
sebb cserkészét. A három cserkészfiú, 
Robert Dick Douglas jr., Douglas L. 
Oliver és Dawe R. Martin hónapokat 
töltött a Tanganyika és Kenya környé-
kén, Martin Johnsonnak, a híres orosz-
lánvadásznak társaságában. Itt maguk 
is vadásztak, vadállatokat fotografáltak 
és filmeztek, miközben nem egy kalan-
dos élményük akadt. Afrikai élményei-
ket mondják el a könyvben gyermeke-
sen közvetlen hangon, a friss átélés tö-
retlen varázsával. Könyvük minden 
sorában érdekes és tanulságos, mert be-
pillantást enged az amerikai diák- és 
cserkészvilágnak a mieinket oly sok-
szorosan felülmuló lehetőségeibe. — 
A gimnázisták, Wilhelm Speyer ifjúsági 
regénye a Robinsonok szigete című, 
nagysikerű német filmnek regényfor-
mába öntése. Regénynek kétségkívül 
jobb, mint filmnek volt : kissé édeskés 
állatvédelmi témáját rokonszenvesebbé 
teszi a frissen pergő regénystílus, az 
egyes részletek kedvessége. A könyvet 
a filmből átvett huszonöt fényképfelvé-
tel díszíti. Mind a két ifjúsági regényt a 
Singer és Wolfner r. t. adta ki. (Th.) 
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