
Krúdy Gyula megtérése
Az elm últ vasárnap négv nap ilap 

ban jelent meg K rúdy-tárca. Alig van 
nap, hogy ne lenne cikke, vagy novel
lája valam elyik lapban  és közben 
egyik regényt a m ásik után írja . T er
m ékenyebb, m int akárm elyik  m agyar 
iró és m inden m uzsikáló Írása élő 
gyönyörűség, egy pazarló  zseni boldog 
ajándéka az olvasónak. Nem szeret 
róla beszélni, m ikor kérdezik.

—  H atvan kötetem  jelent meg 
e d d ig . . . 11a m inden Írásom at k iad
tam volna könyvben . . . Száz kötetet 
lenne k i . . .

Száz kötet! Jókai élete végéig 110 
kötetet irt. Krúdy Gyula 52 éves.

■ k

Tavaly  nagyon nagy 
beteg volt. Hosszú, kínos 
hónapokig feküdt élet és 
halál közt szanató riu 
m okban és az orvosok 
elkeseredett küzdelmei 
vívtak, hogy m egtartsák  
K rúdy Gyulát. A közön
ség errő l alig tudott, —
K rúdy még betegen sem 
a reklám  em bere. Meg
vívta szép csendben a 
m aga nagy csatá ját a r á 
törő  gyilkos betegséggel 
és —  m int valam ikor, 
egyetlen székkel a kezé
ben tiz huszártisztet az 
orfeum ból, — kikergette 
a halá lt a betegszobából.
Most frissebb, fiatalabb, 
term ékenyebb és ragyo
góbb, m in t bárm ikor volt.

Amikor betegen fe
küdt, többrendbeli foga
dalm at tett. Egyebek 
közt, hogy nem  vesz 
többé bo rospoharat a ke
zébe. Ö, Krúdy Gyula, az 
ország leghíresebb bo- j 
rozó gavallérja! i

Sok m ám oros éjszaka j 
nckibusult lovagja, Szin-  j 
bád, a mesebeli hajós, uj , 
kikötőbe vitte hajó ját, i.
Most megbékélve, az em 

lékezés csillogó aranyfátyo lán  keresz
tül néz vissza a rom antikus napokra , 
megbékélve, m egpihenve. Krúdy Gyula 
m egtért és ennek köszönhetjük  azt a 
k iapadhata tlan  gazdagságot, am ely uj 
írásait még szebbekké, még gyönyörű
ségesebbekké teszi, m int az eddigiek 
voltak.

*

Évtizedekig lakott a M argitszigeten 
a „Szigeti Rem ete". Most pedig 
Ó budán lakik.

Tem plom -utca 15. Vidéki kuria- 
szerü, földszintes ház, a kapuja zárva, 
csengetni kell. A kapun ott l eiedéit 
tábla, valam i takarékpénztár leheteti 
ott valam ikor.
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O tthagytuk, hátha pénzt hoz 
valaki, — m ondja a költő.

Szabályos vidéki ház, el sem lehet 
képzelni, hogy nem Krúdy szám ára 
épült. K apu-alja, oleanderes, virágos 
udvar, kocsiszín, csapóajtós pince, 
hátul külön barom fiudvar disznóóllal, 
benne két gyönyörű malac, szépre- 
ményii Krúdy  Zsuzsika kisasszony 
öröm e és büszkesége. A lakásban 
egész sor szoba, hatalm as konyha és 
akkora spajz, hogy táncolni lehetne 
henne.

—  Nem hiányzik itt semmi, — 
m ondja 'Gyula ur, —  csak kétezer 
hold.

Meri meg kell m ondanunk, hogy a 
bohém világban „Gyula u r“ néven tisz
telik Krúdy Gyulát. Bródy S ándor 
Sándor  bácsi volt, Móricz Zsigmond 
Zsiga bácsi, Krúdy Gyula pedig Gyula 
ur. Benne van ebben, az elnevezésben 
m inden, a szeretet, am ellyel körülve
szik és Krúdy Gyula teljes je llem rajza: 
ur. Tetőtől-talpig.

A zabolátlan, szilaj évtizedek után 
itt pihen meg, most először, a m úzsák
nak ez a m egfékezhetetlen fia. Boldog 
öröm  látni a „m egtért" Krúdy Gyulát, 
aki egy éjszaka ötször is felkel, 
megnézni, nem csúszott-e le a takaró  
kislányáról.

A városba csak akkor megy be. ha 
m uszáj. Néha kikönyököl az ablakba, 
elbeszélget a szom szédokkal, jám bor 
óbudaiakkal, akik  ra jongnak  érte  és 
azt szeretnék, ha képviselőnek jelöl
tetné magát. B iztosan m egválasztanák, 
de Gyula u rn ák  nincsenek politikai 
am bíciói. Rendes nyárspolgár akar 
lenni, óbudai spiessz, m int a többi .

—  Nem kívánkozol a városba? Nem 
hiányzik?

Nevet. Mit érdekli őt a város, a vi
lág? Neki külön világa van, abban él. 
Beszél m agáról:

—  Regény-alakjaim  vesznek körül 
és m egm ondják, hogy mi tö rtén t ve
lük tovább, m iu tán  én, azt hívén, 
hogy életsorsuk befejeződött, a pontot 
letettem . A regények hősei tovább
élnek, de nem  többé „békebeli" a lak 
jukban , hanem  a m egváltozott viszo
nyokhoz hasonlítva: uj külsőben.

—  Az óbudai tem plom ban gyakran 
találkozom  Szindbád-da\.  Kopott Fe- 
renc-József kabátban  já r, a hajdan i 
cotillion-jelvények helyett a régi ki
rályságbeli rend je lek  szalagocskáit 
viseli m ellén és m inden esküvőn ott áll 
a m enyasszony közelében, m ikor a 
karnagy karzatán  a L ohengrin nász
induló ját fu tta tja . Az öreg Szindbád

arca ilyenkor felragyog 
és ifjonti várakozással 
csatlakozik a nászm enet
hez. Ha m ásként nem 
udvaro lhat többé: legalább 
a rra  vigyáz, hogy a m eny
asszony fehér fátyolét, 
uszályát, bokrétá ját baj 
ne érje.

—  Én igyekszem m in
dig szerelm i ügyekkel is 
foglalkozni bárm ilyen 
m élabus az őszidő itt 
Óbudán. Évek óta szerel
mes vagyok egy ötszáz
esztendős királynéba, Má
riába, II. Lajos özve
gyébe. N őkre terjedő idő
met legtöbbnyire e szép
séges, boldogtalan és sok
szor m egrágalm azott k i
rálynénak  szentelem. Uj 
könyvem et karácsonyra 
is neki irtani. „Festett
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........ kupuulju, oloumieres. virágos udvar . .
(B e lle r felőétele)

király"  az uj regény cime. Végre el
ju to ttam  oda, hogy egy holt királyné 
iránt táplált érzelm eim  m iatt szenve
dek, m int valam i mesebeli lovag. 
Mert a történettudósok, igazi és á l
tudósok m ár többször m egtám adtak, 
vélem ényük szerin t m éltatlan  érzel
m eim ért e drágalátos hölgy iránt. De 
én m ár csak m egm aradok M ária k i
rályné Don Q uijotejának.

M egkérdeztük K rúdy Gyulát, hogy 
a történelem ből m iért érdekli éppen a 
m ohácsi k irályné a lak ja?  A költő igy 
felelt:

—  Most egy éve súlyos betegség 
lepett meg, am elyből Lévy  Lajos fő
orvos u r em berfeletti önfeláldozással 
m entett meg. Akkor, a gyógyuló nagy
betegek m ódjára többféle fogadal
m at tettem  orvosom nak. M agam nak 
pedig azt fogadtam  meg, hogy a régi 
k irályné m egvédelm ezésére fogom 
szentelni Írói tudásom at. Egy foga
dalm at váltok he és ism ételek, am ikor 
II. Lajos király özvegyéről regényt
írok. V annak még ilyen rajongások 
nap jainkban  is, különösen azoknál,

akik nagy betegségükben a halállal 
kom áztak.

*

Ezeket m ondja a költő m ostani éle
téről.

Egy halott k irálynőt szeret. E lm úl
tak  azok a furcsa, bolondos idők, 
am ikor a p rim adonna elsőeineleti la
kásának  ab lakán  ugro tt ki a Ferenc- 
köru tra . (Késő éjjel a Fehér-kereszt 
kó rházban  tette sinek-közé eltört 
jo b b k a rjá t Bródy Miksa doktor ur, 
aki alorvos létére m ár akkor is versel- 
getett és később kitűnő költő és h ír
lap író  lett.) Régen volt, am ikor a híres 
Sztojanovits kapitányt, a budapest— 
arad i távlovaglás győztesét, aki az 
O rfeum -kávéházban kivont karddal 
tám ad t rá, lefegyverezte és elvette 
tőle a kard já t. Nevezetes p árb a j lett 
ak k o r ebből, az egész ország beszélt 
róla. A m últban m arad tak  ezek az 
idők, híres kalandok, asszonyszökte- 
tések, párba jos verekedések: Krúdy
Gyula uj öröm öt, uj boldogságot talált 
az óbudai o tthonban.

Krúdy Gyula „m egtért.“


