
Ifleguagilalt lniszárhapitánp.
(Véres kardalíőr a borozóban. — író és katona

tiszt lovaglás ügye.)
(Saját tudósitónktól.) Vasárnap délbon 

véres kardaffér színhelye volt a Király-utcában 
lévő Bécsi sorház, csakhogy a sablontól el
térően ebben ea afférben a szerepek föl- 
cserélődtek. Nem a katona vagdalt vércsro 
egy civilt, hanem a megsértett polgár vett 
magának elégtételt a katona saját kardjával. 
A kardaffér szereplői Krúdy  Gyola, a kitűnő 
író és Sztojanovita Viktor huszárkapitány, aki 
a 13. számú ezredben Galíciában szolgál. Vé
letlenül kerültek Össze.

Szombaton éjszaka a dalszínház-utcai 
Erdélyi borozóban mulatott Parányi István 
királyi tanácsos adófelügyelő, Pordán  ‘Dezső 
földbirtokos, K auser Géza tartalékos huszár
tiszt és Sztojanovits Viktor huszárkapitány. 
Hajnaltájban belépett a vendéglőbe Krúdy 
Gyula iró. Parányi amikor az írót meglátta, 
eléje sietett, üdvözölte és meghívta az á ltá lu k 
hoz. Krúdy csak a huszárkapitányt nem is
merte. Ennek bemutatták és a társaság most 
már Krudyval együtt csendesen elmulatozott 
vasárnap déli tizenegy óráig. Ekkor Parányi 
indítványára felkerekedett a társaság, ko
csikba ültek és olhajtattak a Király-utcában 
lévő Bécsi sorházba, ahol folytatták az ivást. 
I t t  Sztojanovits kapitány megjegyzéseket tett 
a társaságra, főleg Krúdy  Gyulát bántotta, 
aki szótlanul, csöndesen ült a helyén és nem 
törődött a huszártiszttel. Déltájban egy házaló 
jött a helyiségbe. Álmoskönyvet, pikáns ké
peket árult. A huszárkapitány, átnézte a nyom
tatványokat.

— Krudytól nem árul? Mi? Nincs? Akkor 
nőm veszek.

Aztán megvető mozdulattal hozzátette :
— Persze, csak piszkos helyekre írsz, to 

illusztris költő . . .
Krúdy a huszár egy megjegyzésére sem 

reagált. Elfordult tőle és Parányi Istvánnal 
mulatozott.Félegy óra lehetett már, a vendéglő 
tőle volt ebédelő vendéggel. Sztojanovits Viktor 
fclállott, fizetett és búcsúzni kezdett. A társa
ság minden tagjával kezet fogott, de Krúdy 
fölött elnézett.

— Az íróval, —  mondotta gúnyosan — 
az iróvöl nem fogok kezei.

Krúdy nyugodtan felállott. Most már 
szemben állottak egymással.

— Nagyon részeg a  kapitány ur? — kér
dezte Krúdy, még mindig nyugodtan és az 
ellenfele szemébe nézett.

— Nem! —  volt a válasz. — Nem, sót 
ellenkezőleg, nagyon józan vagyok, azért nem 
fogok kezei veled.

Krúdy most előro lépett.
— Kapitány ur, ha nem vonja vissza, amit 

talán részeg fővel mondott, úgy ütöm pofon, hogy 
az asztal alá gurul . ,

A huszárkapitány *  kardjához kapott és 
indulatosan kiáltotta :

—  Azt szeretném Iáim !

Ami ezután történt* valóban pillanatok 
müve volt. Krúdy t-orkon ragadta n. huszár, 
kapitányt, aki köpenyben, karddal az oldalán, 
sipkával a fején állott vele szemben és a szom- 
szód asztalhoz csapta. Sztojai.ovitfl a kardja 
markolatához kapott és ki akarta rántani. De 
Krúdy megelőzte. 0  rántotta ki az éles tiszti
kardot és hátra ugrott. Sztojanovits is talpra 
állott.

A huszártiszt halálsápadt volt, mintha 
egyszerre kijózanodott volna, egyenesen ellen
felére ugrott, közben a belső zsebéből a revolte- 
rét akarta kirántani. Krúdy várta a kapitányt. 
Amikor észrevette, hogy az n revolverét keresi, 
villámgyorsan a  fejére sújtott a karddal. Még 
néhány percig dulakodtak, aztán SziojanoriU 
Viktor kiment a konyhába, megmosta a vérző 
fejét és elhajtatott.

A vendéglőben az affér nagy izgalmat 
keltett. A vendégek főiugráltak, körülfogták a 
társaságot. Mindenki Krúdy pártján volt, mert 
a kapitány elég hangosan beszélt és mindenki 
láthatta, hogy ok nélkül provokálta a bot
rányt.

Sztojanovits Viktor előkelő bácskai család
ból való. Kitűnő lovas, az aradi távlovaglájon 
másodiknak érkezett a célhoz és Ferenc Ferdi- 
nánd királyi herceg tiszteletdiját nyerte el 
Most szabadságidejét tölti Budapesten. Még 
vasárnap délután jelentkezett a térparancsnok* 
ságon és Fabinyi Béla és Oroszmann Richárd 
huszárkapitányokkal provokáltatta Frudy 
Gyulát. Az iró Kánitz Gézát és Papp Zoltán 
országgyűlési képviselőt nevezte meg segéd
jeiül.' A megbízottak két nap óta tárgyalnak. 
Az ügy igen súlyos és a térparancsnokságon 
még ma sem állapodtak meg, milyen nehéz 
föltételü párviadallal lehet elintézni a katona
tisztnél szinte tragikus verekedést.


