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A meseszerű elem különben nem is 
fontos a regényben, hanem a vonzó 
vagy érdekes alakok megmintázása, a 
nagyeszű, energikus és vitéz solymáré, 
két bájos kamasz-fiáé, a ragyogó szép-
ségű és jókedvű flamandus leányé, 
Güdülé, az apostoli lelkű ferences ba-
ráté, a csábító bizánci hetairáé, a derék 
vitézeké. 

Legfontosabb és legértékesebb azon-
ban a tudós széleskörű ismeretein ala-
puló s a költő képzeletében megele-
venedő érdekes, gazdag színezésű s ú j 
vonásokban bővelkedő rajza IV. Béla 
korának s a terra Epuryes magyar és 
flamand népe e korbeli életének. 

Lá t juk a várak vitézi életét, a val-
lásos életet, látunk ötvösműhelyt, pol-
gári vendégséget, sólyomszelidítést, 
nagy vadászatokat, húsvéti körmene-
tet , melyet a flamand telepesek ta r tanak 
és sok-sok egyebet. Ezek nemcsak kül-
sőségekként vannak rajzolva, hanem 
a szereplők lelkével összeforrasztva, 
amint mindez a kor országos fontos-
ságú politikai eseményeivel együtt egy 
kicsiny, eldugott országrész lakosainak 
lelkében tükröződik. Lelki hangula-
tokba olvadnak a Szepesség gyönyörű 
tá ja inak üdítően friss képei is. 

Ez a regény Divald egyik legsike-
rültebb munkája , még stílusa is köny-
nyedebb és színesebb, mint régebbi 
elbeszéléseié. Szinnyei Ferenc. 

Perlrott Csaba Vilmos művészete. 
Bornemissza Géza előszavával. Buda-
pest, 1929. Az út , amelyet Perlrott 
Csaba Vilmos festő te t t meg, a nagy-
bányaiak utáni tétovázó generáció 
ú t ja . Mint annyian, ő is a Ferenczy 
Károly nagyhatású kezdeményezésé-
ből indult ki, majd Cézanne varázs-
körébe került, de Cézanne stílusát 
másodkézből, a német posztimpresz-
szionisták hatása alatt iparkodott meg-
közelíteni. (Csendélet női szoborral, 
1911.) Később Matisse is ha to t t reá, 
majd sokfelé kísérletezett : Derain, 
Kokoschka, Bracque, sőt még Márffy 
Ödön és Kmet ty János ízlése is nyomot 
hagyott munkásságában. Ez a kétség-
telenül figyelemreméltó művész ma 

már ötvenéves s mégis alig hagyott 
igazán jellemző, eredeti zamatú alko-
tás t maga mögött. Csendélet falusi 
házakkal c. temperaképén (1928) jól 
látható művészetének heterogén ele-
mekből összetett volta : az előtér 
kubista csendéletének semmi köze a 
háttér szelíd posztimpresszionista mo-
dorban festett házaihoz. 

A könyvet harminchárom repro-
dukció díszíti. Kifogásolhatnók, hogy 
a szövegben szó van Révész Béla arc-
képéről, amely az illusztrációk között 
is szerepel, i t t azonban egyszerűen 
férfiarckép a neve. Bornemissza Géza 
szép bevezető szavain és a művész 
érdekes önéletrajzán kívül Kassák La-
jos rövid cikke is található a kötetben. 
Ez utóbbinak magva egy következe-
tesen felépített, megkapó hasonlat. 
Az elébe és utána toldott ilyféle köz-
helyek : «Az élet organikus, a művé-
szet organizált egység», vagy «A való-
ban nagy művészet nemcsak alkotójá-
nak, hanem korának is reprezentánsa» 
bízvást elmaradhattak volna. 

Genthon. 

Prónai Lajos : A puszták börtönében. 
(A Szent István-Társulat kiadása.) 
Orosz hadifogságba került katonáink 
sorsáról, megpróbáltatásairól és szen-
vedéseiről beszél ez a könyv a mai 
ifjúságnak. A «puszták börtöne» a 
sivatag, amely a turkesztáni Kaza-
linszk városát körülveszi. I t t csak ál-
modni lehet a szökésről, de megkísé-
relni egyenlő volna az öngyilkosság-
gal. Négy tiszt, szűkebb családba ve-
rődve, toldozza-foldozza hánytvetet t 
életét, csitítgatja a hazavágyódás 
éles kínját . Eleinte kaszárnyába zár-
ják őket, később azonban több sza-
badságot kapnak és a Szirdarja part-
ján jurtában élnek. A szerző megeleve-
nítő tollal rajzolja elénk a kirgizek éle-
tének sok érdekességét, mozgalmassá-
gát. A festői színek szerencsésen eny-
hítik a fogolyélet nyomasztó tragiku-
mát, amelynek során sokan pusztul-
nak el ot t az idegenben. Az érdekes és 
tanulságos könyvet számos eredeti 
fénykép díszíti. M. Gy. 


