
Szabályokat nem ismerő Ihatatosság
—  száz í;vk s z li .n  i;rr kim uy.yt i.a

(A  fénykép) Szabó Ede népszerű so
rozatban meg jelenő kismonográf iájá
ban (Így élt Krúdy Gyula) rengeteg 
fénykép van, emeljünk ki mégis c- 
pyet: Az ósz Krúdy látható rajta, 
karján hanyagul lóg felöltője, alakja 
kissé hajlott már (tán udvariasságból 
hajol meg. hogy vele egy szinten le
gyenek a körülötte állók is, lehajol az 
€*mborekhez....). Az aláírás „1931. Krúdy 
riporterkent látogat haza szülővárosá
ba az első légi járattal.- Hogy miért 
érezzük ezt a rengeteg fotográfia kö
zül a legjellemzőbbnek? Azóta régen 
megszűnt a Nyíregyháza—Budapest lé
gi járat is, akkor viszont egy tartal
mas elet alkonyán szinte jelképszcrü- 
en (a valóság jelképisége 1 szinte ala
kítani sem kell hozzá) repteti haza az 
álmok és a félmult legendás alakját, 
példázva, hogy végérvényesen elmúlt 
az a világ, mellyel nem múlt el v i
szont az Író is, aki megörökítette. A 
halála óta eltelt negyvenöt évben a 
föld alatt pihenő Hajós könyveiről lc-

V(<ty rtck /.más olvasói az 
elmúlás porát. (A vallomás) 
.Számtalan és jellemrajza, életéről, 
indulá&anLilyájáról irt torokszorí
tó vagy »kazú  vallomása közül 
ezúttal in  csak egy, s abtxil is 
nehány í i t  • „A z emberek hiá- 
n>«j^.»k |önyvc**plx'>l, akiket min- 
• f)an erek, ugyanezért
leír*.* scderem ^Aft. Nőket, férfia
kat. gyereket: en tudom Miről ál
modnak ígél gondolkodnak ? Mit 
rseJeke<)ft|;iját akaratukból, és mit 
a végzet Idekából. mint a kocsi, a- 
mety Icjtfton elindul, és beleszalad 
a eukrúlkirakatablakába.*
(A mü) 1 tán meglepő is. hogy ha

talmas cf*n jobb szó híján mammut- 
regénnyé beolvadó, az Ezeregyéjsza
ka káprfl* gazdagságát idéző élet
művében falakok végűden sokasága 
tolong, a n^nkori atteri*gók (Szind* 
bád. IlczeKázmér. Nagybotos Viola. 
Kmléki sffr mellett a kisemberek 
végtelen Fridolin, az öreg pin

cér, Pisztoly, a nyírségi Falstaff, ká
véházi kasszírnők, cigányok, tévedt 
asszonyok. bizonyos Hánatinék, ezre
desek és lovdszfiúk, agarászok (Xathu- 
m zk y  cladju utolsó, szívének legked
vesebb agarát, s bánatában elissza az 
árát), úrinók és fiatal lányok, múlaté- 
rozó vidéki kisurak, a párbajuk előtt 
pazarlóan költekező hírlapírók, háztu
lajdonosok. hamiskártyások, hajlékta
lanok, zsoldoskatonák, fuvolások és 
botfülűek; megjelenik a vidék és a vá
ros. „Nem jó erre utazni — figyelmez
tet egyik legcsodálatosabb regénye e- 
lőhangjában —. mert a keresztiünk 
megszólítják az utazót és elmondják 
neki, hogy úgyis hiába megy gyors lo
vaival, a percet, az órút többé* nem ta
lálhatja életben." De keresi, s keres
sük mi is, olvasói es rajongói; s eszre 
sem vesszük, hogy „már az érvénye
sebb. szabályokat nem ismerő Állhata
tosság természetére* figyelő nk-fi-
gyclhetünk. „Ami lehet, hogy megha
ladja a képessegeinket — írja Mészöly 
Miklós —. de semmi esetre sem elé
gedhet mega pillanatnyi képessegeink
kel.*
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