
ENNÉL BOTRÁNYOSABB VISZONYA NEM IS 
LEHETETT VOLNA A SZINBÁD SZERZŐJÉNEK

Ki gondolná a szelíd tekintetű Ezen a képen már nem 15 éves
férfiról, hogy nagy kujon volt? Zsuzsa, akit megszöktetett az író

Szeretője lánya 
szült gyereket
Krúdy Gyulának
^ ^ e re tő je  lányára vetett sze

met Krúdy Gyula, meg- 
¥  szöktette és feleségül vette, 

majd hozzá is hűtlen lett a csapo- 
dár író, aki ezzel beírta magát a 
irodalmi szexbotrányhősök név
sorába.

Egész életműve tanúsítja, hogy 
Krúdy rajongott a szebbik ne
mért, és nem állt meg a csodá
latuknál, hanem valósággal fal
ta a nőket.

A családos férfi ideje nagy ré
szét kávéházakban töltötte, és 
miután elköltözött otthonról, a 
Royal Szállóban bérelt egy lak
osztályt. Itt ismerte meg az igaz
gató feleségét, Váradi Reginát.
Az asszony 1915 nyarán meghív
ta az írót a család siófoki villájá
ba. Óvatlanság volt, mert épp ott 
vakációzott a nő 15 éves lánya, 
Zsuzsa.

Krúdy neki is csapta a szelet, 
és titkos szerelem szövődött köz
tük, miközben az anyával is tar
tott a viszony, hosszabb-rövi- 
debb szünetekkel.

A két nő, anya és lánya nem tu
dott a másikról. Még akkor sem, 
amikor Krúdy titokban jegygyű
rűt adott Zsuzsának, majd meg
szöktette őt. Sosem volt mersze

az átvert anya szemébe nézni, a 
levélként soha el nem küldött, 
Leányszöktetés című írásában 
mentegette magát:

„Most aztán úgy érzem, hogy 
be kell vallanom Önnek, hogy 
méltatlan vagyok szerelmére, jó
ságára. El kell hagynom örökre 
azokat a kedves helyeket, ame
lyek a szívemhez nőttek. De, 
hogy mégse maradjak árva ma
gamban: magammal viszem ti
zenöt éves leánykáját, aki már 
régebben igazat adott nekem ap
ró-cseprő szenvedéseimben. Ő 
megértette, hogy néha kocsmába 
kell járnom”

A dühös anya a vasútállomá
son érte utol a szökésben lévő 
párt. És bár eltiltották őket egy
mástól, nem volt már visszaút a 
házasságtól, Zsuzsa ugyanis gye
reket várt az írótól.

Megesküdtek, de csak miután 
Krúdy elvált előző feleségétől. 
Bohém életmódját azonban ez
után sem tudta feladni, és az es
küvő után nem sokkal újra a ká
véházakban töltötte ideje nagy 
részét. Házasságuk totális csőd 
volt, az asszony csak Krúdy ha
lála után lett boldog -  egy másik 
férfi oldalán.
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