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ponyva van. Ám ez nem történik ilyent érzek, ilyenfajta aggodalmat,
meg, az embernek csak a könyv hogy'egyszerre csak kiapad az a
ojvasása után jut az eszébe^ hogy forrós, armelynek most olyan hő a
milyen meredekeks2élén járt Bellái. vize. Honnan jön, milyen feneket
Milyen művészet és biztonnág keb len mélyről, micsoda gazdagságból1
leit a 'fantasztikus, bűvészt, aki a mesének és hangulatnak ez az.
gilotlfít tart a szobájában . a z erős árja, amely ,ugy dől Krúdy Gyulá
Verái, akinek testvére a túlvilágról,., ból-, mintha nem ' is „egy. ember,
halálában is jelentős, egy bajba h.aném egyjnaga egész nép lenné.
került gavallér, meg egy - amerikai A mesének, képeknek, érzéseknek
•pwtíiökírály. könnyen sematikussá ez *az árvizszerü bősége az, amely
váló figuráival* együtt olyan magas szétveti minden Krúdy regénynek
ságban tartani a szerelem, a szo a szerkezeté^/ Az „Asszonyságok
morúság és a szenvedés levegőié* „ dija-1 sem eSy' regény. ^Tiz %:Ván
ben, hogy'— különösen amikor a benne .minden oldalon. Furcsa
regénynek fá jd a lm á n a k égé sza történetek dagadnak benne óriá
kad „ k Dosztojevszky gyonyö.rü sivá, amelyeket égy epizód figura
elbeszélésének, a „Játékos napló beszél el egy mellékjelenelben.
jának'* emléke villanjon elénk.
Egy*egy kép, olyan erővel van
De az értékes mondanivalónak ‘ megfogva, hogy nem is olvassuk
ns jobban megragad bennünket az ‘ 7~ átéljük, A figurái pedig testté
a modor, amelyben a „ lll-e s “ írva* válnak, érezzük a vén lumpok
van. Olyan az a könyv, mint egy lélegzetének .borszagát. Geta aazpompás-verseny ló,, amelyért nincs szony kémény idomait, az ételek
sehol egy lat fölösleges hús. A re ' páráját, amelyek a tűzhelyen főgény*szerkezetében „sincs hiábavaló jnek'. ^ Elhiszünk mindent, a leg
kiugrás, elmerülés, vak milyen túl abszurdabb dolgokat, a haldokló
ságosra becsült epizódban. Minden asszonyt, aki a maga temetését
mondat, minden szó u helyén és a_ rendeli meg, képtelenül tiszta és
képeknek, az eleven jeleneteknek képtelenül bűnös lényeket. Nem
fcppeikázért van olyan energiájuk, baj, hogy a* különállóan is egész
mert á-Tontossógukhoz szabott terü epizódok szétrobbantják az egész
leten élnek. A .„11! est" nem lehet történetet, hogy vad romantika vál
jelenni, amig egy szuszra a végéig takozik irgalmatlan realizmussal
nem jutott az ember s kell, hogy egyik lapról a másikra; a matéria,
elfogjorr különös borúja és elragad .amelyből Krúdynak ez a regénye
jon a regény izgalma, amely egy is készült olyan nemes és súlyos,
formán becses külső és belső cse- hogy egy-egy.söra egész könyvek
nél ér többet. Arra kell gondolni,
”léknényébfe«f<.■■
«
V második könyvet Krúdy Gyula hogy mi lesz most abból, micsoda
jrta és „Asszonyságok"dija': a címe. pompa, hogy Krúndy — aki jmár
Nem tudom ismeri rriás is* azt a régen letette kezéből a francia kárszorongó érzést, amiket az ember Ntyát és elbúcsúzva a kalandos éj
hüllgatja a cigányt, megszokta és jelektől visszavonult a Margi^szimegszerette a muzsikáját, a hegedű geUsteni magányosságába — igazán
h-jngját, ű bőgő. mély zengését és neki lat alkotni.’
fél. hogy a prímás elfárad, leteszi
' A harmadik könyv: „Okt óber "
n vonót a cimbalomra és egyszerre S z é p Ernő éberien tiszta, de hal
c->ak* vége=. szakad a zenéitek, *a latlanul nehéz művészi vállalkozása.
bijp’, szelíd,-, vad és egészen össze Az „ Ok t ó b e r " napló arról, hogy
fonódó nóták sorénak* Valami egy hónapig milyen voit az idő.

