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ZAg 6s zeng a  vilig n6gy sarka. 
Egyetlen irtözatos eiöfcszitcs az 
eg6sz 61et, tengereken 6s sziraz- 
földekcn Stivelö roppant akarat a cd ja  
feszül m ostanaban mindannyiunk 
feje fö lö tt: ezekben a dramai öräk- 
ban jelenti egy nyomtatott, sze reny 
körlevcl Rakospalotiröl, hogy az 
„ ö t  h irsfähoz“  dm zett vend6g- 
fogadöban megalakult v6gre a 
„K rüdy G yuia Irodalmi T irsasäg“ . 
„Bcrecz M iklös s. k. alapitö“  közli 
mindazokkal, akiket illet, de fSleg 
pirbajseg6dekkel 6s tüzoltökkal, zso- 
k6kkal 6s szaklapszerkesztökkel, m ü- 
veszekkel es divathölgyekkei, köl- 
tökkel 6s vendeglösökkel, hirlap- 
irökkal 6s szemermes leinyzökkal, 
nyomdaszokkal 6s pincerekkcl, bogy 
„sajtöt kivinnak teremteni R ikos- 
palotin, m ely lehetöve fogja tenoi 
K nidy könyveinek meltö kiadasät“ .

A palotai „ ö t  Mrsfaban“  m eg- 
hatö buzgalommal clcvcnitik fei 
Krüdy G yuia eml6ket, sirgulö köny- 
veit lapozgatjäk s a röla szölö anekdo- 
tikat gyüjtögetik. A tija t vastag h6 
borftja, de bent a vendeglöben jöte- 
koay meleg irad  szet, egy-egy 
poh ir bor mcllctt emlckeznek a 
nagy Irö hivei, az ifjü tollnokok, 
akik, sa jit bevalläsuk szerint, m ind- 
nyijan „feladatszerüen im ak“ . Az 
üj irodalmi villalkozashoz sem ta- 
nicsot, sem segitseget nem kem ek 
ugyan senkitöl, de azert szivesen 
veszik, ha egy kis publicitishoz ju t- 
hamak. Ö , nem  magukert, a v iügert 
sem, csak K rüdyert, az 5 nagy em - 
lekenek f6nyere valö tekintettel.

Közben, az irodalmi tärsasägon 
kivül, „m üködik“  az idö vasfoga 
is. K rüdy em!6keit belepi —  nem  a 
por, hanem  — az adminiszträciö 
szfirken szitälö hamuesöje. A väci 
hires-nevezetes Curia-szillö peld iu l, 
ahovi K rüdy oly szivesen vitte 
felejthetetlen novellaiban a Pestre

t6vedt kikapös vid6ki m6zeskalicsos- 
n6kat egy-egy szerelmcs 6jszakira, 
—  järäsbirösdg lett. A csöndes, 
dunaparti Fiume-szälloda, annyi ga- 
lins budai m ulatsäg szinhelye, K rüdy 
kedvenc hotelje, eppen az elm ült 
hänapban vältozott i t  tünemenyes 
gyorsasiggal mimszUriimmd. D e 
meg a kies Ö budan sincs nyngta 
a meghitt Krüdy-fcszeknek: a T o - 
m asek-eukriszdit v6g6rv6nyesen ki- 
tolta a v iligböi —  az 6pülö üj 
hid. Hajh, az idök viltoznak. D e 
Rezcda K izm 6r ür az6rt nem hiiba 
ül be az autökorlitozas folytin  
üjjaszületö konflisba, mert ha Budan 
ninesen is sok keresnivalöja es a 
Stefania-ut is megvältozott egy kiss6, 
viszont az Andrissy-üt lassankent 
meghosszabbodik, csak v6gig keil 
hajtani rajta, a susogö Ligeten 4t, 
6s az Erzsebet kirilyne ü tjin  egye- 
nest R ikospalotira er a szunyökilö 
utas. M ikor az „ ö t  h irsfähoz“  
cimzett fogadönil nagyot zükkcnve 
megall a batar, Rezcda Käzmer ür 
nem ebred fei Rip van W inklc-k6nt 
egy meröben idegen viligra, hanem 
Krüdy G yuia szellemevel talal- 
kozik, o tt mosolyog szomorüan a 
csöndesen iszogatö fiatal rajongök 
feje fölött, vagy ta lin  eppen a sargan 
csillogö borospoharak melyen.

Rikospalotatöl m ir csak egy kö- 
hajltisnyira van Föt, ahoi sziz esz-, 
tendeje lesz összel, bogy egy vidäm 
szüreti hangulatban Vörosmarty 1 el
keben megszületett a „Föti dal“ . 
M inden valamire valö magyar el- 
zarändokol ebböl az alkalomböl az 
oly eml6kezetes szöllöbe, ha csak 
lelekben is, rm int azt bizonyira 
Krüdy is m eg fogja tenni s nyoma- 
ban hüseges, ifjü  palotai rajongöi. 
Oculi vasirnapja közeleg, egy-kettöre 
itt a nyakunkon a tavasz meg a ny ir , 
ezert az öszi kirandulisra jö lesz mar 
most felkdszülni. A rsd d y  J id ro ly




