
Kékszalag hőse
Krúdy Gyula nyilatkozik üt nagy regényéről, amely

fanudr 11 •én, vasárnap indul a Pesti JVapió&an
Ezen a héten véget ír a P a li Napló-ban Föléi Mi

hály regénye. Vasárnap, Január U-íu kezdjük meg 
Krúdy Gyulu űj, nagy regényének folytatólagos közlé
sét. A kiváló író n következüket irta- nekünk a K ék
szalag hőse oimü regényéről:
_ ^  A  sors úgy akarta, hogy

látója, sőt csekély mértekig 
egyik statisztája legyek a húsz 
év előtti világnak, benne az 
Osztrák-Magyar Monarchiának, 
amelyet négyszáz esztendeig 
építettek, mint n királyi és csá
szári várkastélyukat és múzeu
mokat, amelyeket ugyancsak 
nem kellett sohasem befejezet
teknek - monda ui. Még Ferenc 
József se tudott miijdent befe
jezni. amit elkezdett, periig ö élt Krúdy Gyula 
legtovább négyszáz esztendő 
uralkodói között. Korán kezdte a világháborút, 
még nem volt tökéletes az fi legtökéletesebbnek 
gondolt hadserege. szervezkedé-c, állami ener
giája sem. A végzet akkor lépőit közbe, amikor 
a legnagyobb, a leghatalmasabb, szinte már fél- 
isteni méretű volt az Osztrák-Magyar Monarchia. 
A végzői ezt a legjobban megalkotott, megalapo
zott földi nagyhatalmat ^szétrúuia, mint egy va
kondtúrást. ismét bebizonyítván, hogy emberek 
nem tudnak tökéleteset alkotni.

— A regényem u háború előtti, húsz év előtti,

legbékessegesebb korszakát tárgyalja _ ennek a 
csillagrendszernek, amelynek bolygói voltak 
Becs, Budapest, Ferenc. József, a Joekey Cin'.) 
arisztokratái, az osztrák-magyar Lord Derby«-k, 
az akkori élet legirigyeltebb cs legtöbbet aze- 
replő életmű-vészei, n lóversenyek diadalmas hő
sei és kalandorai, akik egész óle tűket úgy rendez
ték be, mint folytonos futamodást a zöld gyepen,
a két világváros, Bées és Budapest tündöklő gye
pén. ahol az akkori életfelfogás szerint a boldog
ság és siker található.

— A Joekey Club és n Nemzeti Kaszinó húsz 
esztendő előtti évkönyveiben utoljára szereplő 
nevek és alakok bukkannak fel a regény folyásá
ban, mintha a nagyvárosi kalendáriomok leg
szebb évfolyamát venné le az olvasó a polcról. 
^Békebelié, ragyogó, napos, csillagsugáros, zama
tos, szinte beméri arányokra berendezkedett em
beréletek, elérhetetlen hölgyek és címeres urak 
mutatkoznak a feljegyzésekben.

— A kékszalag, a Dcrby kékszalagja az élet
kékszalagját is jelenti képletesen vett értelemben.

— Elszegényedett életünkbeu csuk regényben 
lehet beszélni manapság a Kékszalag hőséről, aki
volt az öröm. a dicsőség, a női szív és a í'érflbámu- 
lat. Regény Félig igaz, félig valóság. Mu’ntságos 
inult. idő, amelyről azt is hihetjük, hogy átéltük, 
de valószínűbb, hogy csak álmodtuk.

— S ilyenformán a Kékszalag hőse lehetne
akárki, aki már húsz esztendő előtt álmodott.


