
A VELSZi HERCEG
Krúdy Gyula új regénye a Pesti Naplóban

Tegnapi számunkban közöltük A dervisgenerdlis 
című regényünk befejező folytatásét. Üj magyar re- 
géoyírótalentum szárnybontása volt ez a Rákóczi- 
korabeli bájos történeti regény, amely megérdemelt 
nagy feltűnést keltett, és szerzőjének. Kocsi* László
nak nevét egy csapásra ismertté tetto a magyar ol
vasóközönség előtt.

A Pesti Napló népszerű regényrovata, program
jához híven, az új ifjú talentum után most ismét a 
régi gárda egyik jelcsségét szólaltatja meg.

Üj regényünknek, amelyet október 5-én, legköze- 
lebbi vasárnapi számunkban kezdünk közölni, 
szerzője

Krúdy Gyula,
a nyírségi és felvidéki dsentrivllág és a múlt század
végi Budapest életének mesteri megelevenitője, aki
nek csodás, festői erejű nyelve és az elmúlt idők 
hangulataiba ellenállhatatlanul visszaringató, lírai 
áradúsú, bűbájos mesemondó készsége szinte párat
lannak mondható értéke a magyar irodalomnak.

Legújabb regényének, amelyet a Pesti Napló szá
mára írt, címe

A velszi herceg,
az a velszi herceg, aki hatvanéves korában VII. 
Eduárd néven Viktória királynő utóda lett az angol 
királyi és az indiai császári trónuson, és aki trón
örökös korában lelkes jóbarátja volt a magyarok
nak. Sokszor eljárt hozzánk a nyolcvanas években, 
tiaztelotbeli tagja volt a Nemzeti Kaszinónak, ahol 
akkoriban messze földön híres kártyacsaták folytak, 
és intim barátja volt a gróf Károlyi és a herceg

Festetics családoknak. A vlgkedélyü, mulatni szerető, 
de egyébként nyárspolgárias hajlamú herceg, főúri 
barátainak társaságában, részt vett az akkori Buda
pest zajoshírü éjszakai életében is, és így került kap
csolatba az egyetlen nagystílű magyar kurtizánnal, 
akit Pest rózsája néven ismertek úgyszólván Európa- 
ezerte.

Ez a nőalak a középpontja Krúdy Gyula új regé
nyének, amelynek illatos levegőjű, számunkra csak
nem egzotikus ízű miliőjében felvonulnak előttünk 
tarka változatosságban a nyolcvanas évekbeli mu
tató Budapestnek jóformán összes ismertnevű és ér
dekes életű alakjai. A hullámzó éjjeli élet hátteréből 
azonban művészi öntudattal emeli ki Krúdy Gyula 
Pest rózsájának utolsó, nagy, igazi szerelmi élmé
nyét, amely szinte tragikus színeket visz bele a gro
teszk meséjü vidám történetbe.

A nagy francia kurtizánok mellett, akiknek alak
ját számtalan híres regény és dráma örökíti meg a 
világirodalomban. Krúdy Gyula új regénye művészi 
ízléssel és ritka költői erővel festi meg

a magyar kurtizán
józan, eszes, bájos és érzelmes alakiát, az egyszerű 
vidéki kislányból Pest rózsájává fejlődött érdekes 
alakot, aki királyok, hercegek, művészek és költők 
éjszakai társaságának a szellemes központja volt fő
városunkban két évtizedon át.

A velszi herceg
közlését legközelebbi vasárnapi számában kezdi meg 
a Pesti Napló, és közölni fogja napról-napra regény- 
rovatában.
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