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tócshoz. De micsoda cipészinas és mi-
csoda szatócs! Sohanemélt figurák 
egyetlen emberi kedély laterna magi-
kájából kivetítve s mégis az örök em-
berit hirdetik. Ezek a novellák úttörői 
minden magyar futurizmusnak, ex-
preszszionizmusnak, kubizmusnak s 
mégis mennyivel irodalmiabbak és egy-
ben életetsugárzóbbak mindezeknél! 
A kis Brisbane tragédiája mindnyájunk 
szívében ott él, ha Kabán születtünk és 
élünk is, vagy Kecskeméten ; holott 
sem az egyik, sem a másik helyen nem 
hívják Brisbane-nek a cipészinast, sem 
Bareton-nak a mestert. De a lábszíj, 
amellyel a kis inas kikap, egyformán 
lábszíj mindenütt és az erős ütés min-
denütt a világon szívig hat. És az is 
örökérvényű igazság, hogy a fájdalom 
teszi a költőt. Költő szerte a világon 
minkenhol a kis Brisbane, aki komoly 
cipészinas létére icike-picike kis szürke 
cipőket készítene az egereknek. 

Vagy idézzem az ametisztről szóló 
történetet ? Az ametisztköves gyűrű-
ről írott rapszódiát, amit még senki se 
látott. Nem más ez, mint a költőnek 
holdbeli birtokát hirdető panasz. Ki-
egyensúlyozott művészi mezbe öltözött 
jajszava "a képzeletverte «nincstelen»-
nek. A Rémület költője a «Süveg-
cukor-parasztok» című írásban mutat-
kozik meg nagy erővel. I t t már végér-
vényesen túljutott Turcsányi a kísér-
letezésen, már biztos és izmoskezű 
mestere a bizonytalannak. Ez a kis 
epikus grand-guignol költőibb minden 
rokonánál. A «Koronelli dóm» mellett 
Turcsányinak ez a műve is méltán 
helyet foglalhat az ifjúság számára 
készült olvasókönyvben. De míg amaz 
csak az úgynevezett modern stílus 
bemutatásaként kapott helyet, addig 
ez utóbbi a mondanivalók mesterét 
revelálja. Amit Turcsányi ebben a 
novellában leír, az a halál ; de ahogy 
leírja, az a teljes érvényű élet. 

A versek ? A kristályüvegcsengésű 
rímek, a zakatoló ritmusok költője 
Turcsányi. Lázbeteg szívének dobo-
gása adja azt a ritmust az élethez, 
a minél színesebb élethez sóvárogva 
kapaszkodó, ártatlanul halálraítélt szív 
dobogása. Kötéltánc beretvaélen, mi-
közben a zenekarból szívig hasít az 
üvegsíp idegtépő muzsikája. De a 
«Koronelli dóm» verseihez képest meg-

enyhült már Turcsányi is, vannak 
nyugvópontjai s ezeken a pontokon 
még rokonszenvesebben mutatkozik 
meg. A halál felé megy «Félúton» című 
szép versében is, de már csak «ballag», 
a megenyhült lélek nyugalmával. 

A «Távolodó» költője megnyugodott 
a nyugtalanságban, megbarátkozott a 
halálfélelemmel, megizmosodott a gyön-
geségben, több, művészibb, egyénibb, 
mint valaha. Külön utakon szép világba 
visz el, modernségében eleven cáfolata 
mindenfajta steril újatakarásnak. 

A földtől távolodó egyre közelebb 
ju t az örök művészethez. sz. i. 

Günther Ágnes: A szent és rajon-
gója. (Világirodalom.) Ami lehelletszerű 
finomság és költészet női lélekből fakad-
hat, az benne van e könyvben. Az írónő 
szellemességével és művészetével hama-
rosan felülkerekedik olvasóján, rabjává 
teszi s a vaskos két kötet egyfolytában 
elolvasásától — bár ez fizikai lehetet-
lenség — alig tudunk megválni. A re-
gény a szenvedő női lélek kimerítő raj-
zánál fogva női olvasókban tán erő-
sebb hullámokat ver : de a férfiolvasó-
kat is lebilincseli természetfestése, szár-
nyaló költészete s a lelkiélet mélyreható 
s mégis gyengéd rajza. Egy túlfino-
mult, művészlelkű Hófehérkéről van 
szó a regényben, kit mostohája visz 
halálba. E mostoha az élet kegyetlen 
gonoszságának szimbólumaként talán 
túlságosan is meggyötri «nem e világra 
való» áldozatát (s egy kissé az olvasót 
is), de ez arra vall, hogy a nők és nő-
írók amint gyengédebbek, úgy kegyet-
lenebbek is tudnak lenni nálunk. 
A férfialak (Harró) is művészi arckép 
s legföljebb az a hibája, hogy a regény 
második részében kelleténél jobban 
megfiatalodik. A regényben az elő-
kelőbb társadalmi élet képsorozata és 
a nyüzsgő természet élete felváltva 
gyönyörködtetik az olvasó képzeletét 
s míg az előbbi a főúri életmód ismere-
tére utal, az utóbbi az írónő hatalmas 
költői erejét bizonyítja. 

A 186-ik kiadásból készült fordítás 
jó. Kár, hogy a fordító a hősnő nevét 
Lélekkének (Seelchen) fordítja s nem 
keresett jobb szót. Talán a «Lelkecske» 
megfelelőbb lett volna, már csak azért 
is, mert élőszó. 

Sóvári János. 


