
Ellesett párbeszéd
Krúdy Gyula Hét bagoly cimü I 

regényéről
A műit sápokban Füredről utaz

tam haza. FOlazilltam az eeti 
gyomra » mindjárt ai első fűiké
ben igen jó belyot kaptam. Csak 
kettes Öltök. benne: egy Öregebb. 
tztgaCnrcgat sr • vele szemben 
egy sem nagyon tintái tagy a 
negyven kőül), föltűnően úri 
hogy. Az sr egy könyvbe volt 
abuarittreL a szőke, rendkívül fi
som areéíű hölgy szemmellitható- 
)ag szörnyen ideges volt: Ajka 
meg-megTándnlt, ujjai galoppban 
doboltak a kis asztalkán, lába is 
folyton mozgott. Ahnádiu túl egy- 

igy fordult a> öreg urbor.
— Utam, nem tudok tovább 

Jogtani egy tapintatlan kérdést Már Ba
dacsony éta Ugat Nem haragszik meg 
festet?

— Kérem, parancsoljon.
A hölgy: ön intelligens embernek lát

ásik, hogy olvashat ön Krudy-regényt? 
i Am «r  (ijedtében a földre ejti a kezé
ben tartott Bét baglyot, majd összeszedi | 
magát és nyugodtan válaszol): Kénem,
nem a magam gyönyörűségére olvasom. 
Ifi menyasszonyom parancsolta rám.

A hölgy: A menyasszonyét? De . . .  . 
||k folytatását dhsrapta.) 
i A r  A menyassaonyom t. L nagyon 
Szereti Krudyt. K* a regénye egyébként j 
Sem olyan roesz.
' A hölgy: Ne mondjál, Tatán a Bét ba
golynak van érdekes, szarvas meséje?
I Am őr: Kagyeád is, mám az egyszeri) 
Ugánygyenk, épen ast követel, amivel j 
nem szolgálhatok. Nem, a regénynek n e  
W je se nem érdekes, se nem 
fQsak annyi, hogy egy fiatal pesti Író
inak van három nölamerőae, egy 40, vagy ] 
fiO ée egy 20 éves. Mindegyiknek udva
rol: az első étellel, a második csókkal, a j 
Bmrnmdig szerelmes pillantásokkal fizet 
Ifi hódolatéit.
í A hölgy: b  a megoWáa? Hogyan esa- 
iCadnl. a hármas csávából modem Pást
iunk?
: Az orr Igen cgyaserften: 
gyilkos tesz, a második kid 
tárát, a harmadik elvéteti 
’ A hölgy: Szóval e 
Ifire* és vérteJen, mint mindem 

yben. Akkor bizonyára a 
a lelki élőt gaadagsága 
öltnek?

A  tér. Na, azt nőm' Hatódhatnám*!
óKrady szokása szerint nem a bősei W- f 
[két nyitó gat ja, hanem a magáét, arra j 
W g  nem vagyok kiváncsi.
' A hölgy: Egészen zavarba boa. Tálán j 
hsak nem Krúdy stíljéért lelkesedik? 
SiflBazen az 0 nyakatokért, egymáshoz 
skatulyázott vagy egymásba enyvezett 

.mondatai még Jókai meeetárgyait is el- [ 
,'viselbetotlen olvasmányokká nyomorít* - 1  

Rák!
Az ttr: Bocsánatot M l kérnem: ez »1 

regénye folyékonyabban van írva, mint [ 
a többi. Fárasztó ugyan ez is, kissé | 
színtelen is, de nem lehet tagadni, van j 
értelme a mondatainak.
. A hölgy: Nagy haladás, de még csak | 
negatív érdemi 

Az «r; Vannak pozitivek is. Krúdy 
igen jó képét adja a regényében a 80-as I 
évek fővárosának és irodalmi életének, 
Itole tud ringatni a kor hangulatába.

A hölgy: Engedje meg, hogy ellent
mond jak. Megsúgom önnek bevezetőül, 
bogv a regényt én is olvastam.

Az ttr: ön Is? Lám-láml 
A hölgy: Semmi lám-lám! Nekem va 

lóban el kellett olvasnom, mert írok 
róla. A  korrajzra térve, arról nem beszé
lek, hogy Krúdy vagy három évtized 
vonásait halmozza egy évre; nagyobb 
haj, hogy ő nem képet fest, hanem mint 
valami élő lexikon, fölsorolja, szárazon, 
de azért nem érdektelenül, ami a múlt 
század utolsó negyedében irodalmi éle
tünk bizonyos körei*, jellemezte. Egy
két. helyen képszerűbb lesz ugyan — 
Erdélyi Gyulát p. o. jól jellemzi —  de 
jobbára csak színeket és vonalakat jpl: 
a  képet lielőliik művésznek kell még 
megalkotni ezután.

Az vr: Nagysád nagyon követelő. De 
legalább azt ismerje el, hogy Krúdy föl
fogása ezúttal tisztább és komolyabb. 
Milyen helyesen vélekedik p. o. a ko
moly irodalomról és az nj irodalom ifjú 
törtetőiről. Ismerje el. hogy az ü; -tiró 
míís forradalmár ezúttal szögre akasz
totta Károlyi-elveit.

A hölgy: Készséggel! Viszont ön is 
lássa he, hogy Krúdy ebben a regényé
ben bizonyos szordinóval játszik ugyan 
jK«ÍrriAi(^;.lmTáH»n^4»«*gorek közé,.

szavak leikébe simái több bujaságot és. 
ikamlóságot rejt.
Az u t:  De bízón, néha nem is rejtegeti. 

Az a szerelmi jelenet p. o. a Duna úszó 
jegén! Ennél hazugabbat és bujábbat 
alig olvastam.

A hölgy: £s ön mégis kezébe adná 
menyasszonyának ezt a könyvet?

Aj  ttr (mélyen elpirulva, alig hallba 
tóan rebegík Az fa  menyasszonyom az 
én tisztéé koromhoz illően özvegy asz- 
szony és nagyanya.

A hölgy (kezébe veszi a rotikftljét, a 
„jumper“ -ét és a napernyőjét, föláll, bó
lint egy ici-picit szőke fejévol, félretolja 
a fülke ajtaját, kilép fajta és vissza
szól): Jó napot!

Megharagudott-e, elvesztette-e az il
lúzióját, nem tudom. Én sem voltam 
tovább kiváncsi az öreg nr nézeteire 
s magam is fölkeltem, hogy más he

lyet keressek.

Ceáttár Elemér.
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