
így volt 1914-ben
Regény a szép Budapestről

Június 11-én kezdi meg a Pesti Napló
Krúdy Gyula posthumus regényének közlését

Ezen a héten befejeződik a Pesti Napló hasáb
jain  Móricz Zslgm ond *Az ass.ony leleszól« cím ű
nagysikerű regénye és a jö v ő  va
sárnap ú j regény közlését kezdi 
m eg a Pesti Napló. *t<nj volt
19H-ben* . e z t  a cím et adta regé
nyének Krúdy  Gyula, a nagy 
m agyar elbeszélő, akinek kezé
ből a halál most ütötte ki a tol
lat. Néhány nappal utolsó álom 
ba szenderiilése előtt fejezte be 
Krúdy  Gyula ezt a regényét és
hozta fel a Pesti JVopío-hoz. Szin
te a lig  száradt meg a lilaszínű 
tinta a hófehér papíron  am elyre 
sűrű sorokba rakva rótta apró 
gyöngybetűit K rúdy  Gyula, a régi romnntikus
Pest szerelmese. Regény a szép Budapestről, ezt
az alcím et írta írásának főcím e alá K rúdy Gyula 
8 halk hangján beszélt regényéről K özöljük  nyi
latkozatát úgy. ahogy elm ondotta, szószerinti

— 1914. A Stefánia úton még gnmirádlisok hajtanak, 
a nők boetont és shyxnit táncolnak, szerelmi vágya van 
a tavasznak és nyárnak, gáláns kalandok megeshetnek 
minden valamirevaló férfival, mert a vílágfelfogós már 
egy süllyedő világé, amely nem Is veszi észre, hogyan 
közeledik a pokol felé.

— A  legnagyobb téma nem a megélhetés lehetősége 
ebben a városban, hanem a szerelem.

— Szerelem, amelyről mindenki beszél és mindenki 
híve. Egy érzéki hullám önti el a várost a háztetőktől 
a kanálisokig.

— A nők uralma ez a korszak, amikor minden élet- 
nyllv&nulás a nők körül forog, modnllál és kedvükért 
jön létre.

— Lehet boldognak, de éppen úgy boldogtalannak Is 
nevezni 1914-et.

— A háhorúélőttl utolsó esztendő, — talán éppen 
azért, mert ntána a osontok óe lelkek ropogása küvetke
zett — emlékezetes marad mindazoknak, akik az időt 
átélték.

— Az emlékezet szerint Budapesten valamely olynn 
életvágy jelentkezett, amely már betegségi tünetnek 
látMOtt

— Az élet örömeit habzsolták az ajkak; nők és fér
fiak bizonyos mámorban éltek; az életleTOgő megtelt 
addig nem ismert Izekkel; egy világváros bentergett a 
jólét ée gondtalanság kéjágyán. Holott az orosz hadtes
tek már elindultak Szibériából és a határ közelében 
állottak.

— Kázmér, a regény hőse, egy korabeli fiatalember, 
aki ugyancsak végigélvezi mindazokat a gyönyöröket, 
amelyet a »csodaszép Bndapestc kínál a maga könnyelmű 
ée gazdag életmódjával, ragyogó asszonyaival, szívreható 
szerelmeivel.

— Kázmér bőséges fia korának. Semmit se mulaszt 
el, amit a város kínál örömeiből. A polgári hölgyeket, 
akik úgy kezdenek öltözködni, mint a kofcottok, éppen 
úgy szereti, mint a félvilági nőket, akik a régebbi pol- 
gárasszonyok erényeit kezdik fitogtatni. Szolídak és va
gyont gyűjtenek.

— Ezekről az 19l4-lk évtoeli asszonyságokról és sze
relmeikről, a >fehérmájú asszonyok világáról* tartalmaz 
néhány boldog és boldogtalan feljegyzést ez a regény.

A  béke Budapestjéről, a szép Budapestről*
szóló regényt, Krúdy Gyula posthumus írását a
jö v ő  vasárnap, jún ius lí-én  kezdi közölni a Pesti
Napló.

Krúdy Gyula


