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(—) Pest Ezerkilencszáztízcnötben. Az iro

dalmi kritika a legteljesebb elismeréssel' adó- 
zije K r u d y  Gyula uj kötelének, amely a 
Ma gy a r ul *  szág-ban megjelent « P e s l i  
l e v e l e k í - e t  tartalmazza. ív levelekkel egé
szen uj, remek műfajt teremtett Krúdy: ezt 
állapítja meg most a kritikusok tábora. Ta
lán a legjellemzőbb és legtalálóbb a P e s t i  
Na p i  ó bírálata, amelyben I.. L. a követ
kezőket irju:

A nagy iró háborús jcg\ zökönyvének címlapján 
egy féllábu katona követ egy nagyon divatosan öl
tözött pesti kisasszonyt —  halál és tréfa lakik ebben 
a könyvben,- amelyet el kell olvasnia mindenkinek 
és amely eleven, ipint áz óra, amelyben most élünk. 
Az élő magyar novellisták legkiválóbbja, Krúdy 
Gyula, minden okosságát és minden .líráját adja 
ebben a kötetben, amelyet a háborúról irt Pesten 
és a Balaton mellett, mégis úgy, hogy benne for
rásba jönnek a háború holt hónapjai, mint a ná
polyi Icmpltui márvány-csészéjében Szent Januárius 
vére. A költő magában, nagy ajándékozó szivében, 
érzi meg a háborút becsülct-.'sebben. mint az, aki 
értelem és irgalom nélkül rója a csaták valóságos 
mezeit. A háborít nehéz hidpróbája volt valamennyi 
gyakorló írónak, Krúdy Gyula megerősödve, meg
gazdagodva, mcgszincsedvc Került ki ebből is. Szá
mára minden élmény mély kút, az egész világ tü
kör, mely az ö szép és szenvedő szivének képért su
gározza. Drága - vallomások, illatos szeszélyek van
nak e könyvben, jeles félórái egy nagy írónak, ér
zelem hárfája a csaták zajában. Mindvégig forró 
és izgalmas könyv ez, amellett túlontúl irodalmi és 
benne a művészet diadalmaskodott a fegyverhordo
zás, a seb szentsége, a kommandó zaja fölött Fi
nom és mégis végtelenül érdekes ez a könyv-, fogva
tartó olvasmány, mindigre szóló kincse a jók és 
az értelmesek könyvestárainak. Szép és magyar, noha 
prózában íródott, mégis a legszebb háborús kőltc- 
incnykötet, hiszen a próza, melyen a költő hozzánk 
szól, Krúdy Gyulánké.


