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Dálnoki Gaál Gyula az egyik 

élenjáró különc K rúdy Gyula 
Panoptikum ában. Vagy való
di nevén szerepelteti m űvei
ben, vagy — m int több Szind- 
bád novellában — Ketvényi 
Nagy Sám uelnek kereszte li 

i Felbukkan az Öreg színész az 
Éjszakák az utcán, az Egy ré
gi udvarházból, Az .első virág, 
A három m uskatéros és A2 
álombéli lovag című novellák
ban is, mjg az. Álmoskönyv
ben egyszerűen D. G. Gy.-vel 
jelöli a nagybajszú bohém 
álomfejtéseit.

A Nyíregyházán élő és Író
nak kéezülő fiatal K rúdy két 
em ber bűvkörébe került, az 
egyik volt Kálnay László, a 
m ásik ez a  vérbeli Krúdy-hős, 
D. G. Gy., aki „negyven évig 
volt vándorszínész és korá
nak legjobb nőism erőjének 
mondta magát. B ejárta a ré
gi, rom antikus Magyarország 
m inden falvát. városkáját, kas
télyát még abban az időben, 
m ikor Pest is csak mezővá
rosnak szám íto tt"

Dálnoki Gaál Gyula 1839- 
ben született Szatm árném eti
ben. iskoláit szülővárosában és 
Pesten végezte (még a m ű
egyetemre is járt),- m ajd 1859- 
ben beállt színésznek. 1875-ig 
az István téri Színkörben, 
(amely a- mai Kláuzái téri vá
sárcsarnok helyén állt), és a 
nagyhírű Budai Színkörben 
(fából készült épületét 1937- 
ben bontották le a Horváth 
kertben) játszott. Aztán beállt 
vándorszínésznek, s becsület
tel, nagy ambícióval csinálta 
is 1898-ig, am ikor is nyugdíj
ba vonult. Krúdy sokszor le
írta  róla. hogy ő volt Magyar- 
ország legelső nyugdíjas szí
nésze. 30 forintot kapott m in
den elsején- Igaz. hogy tevé
keny részt vállalt a magyar 
színészet ügyének rendezésé
ben. . ,

A visszaemlékezések meg
említik, hogy Dl G. Gy. legjob
ban intrikusokat és cselszö
vőket -alakított, de nagyszerű, 
volt jellemszínésznek, rende
zőnek. sőt még szerzőnek, is; 
Sok darabot írt, ezeket 1860, 
és 1880 között gyakran előad
ták országszerte. A.-Göcgei,. a. 
Spanyol uvjuisitio, A , b»rag 
poétikus vtgjátéka„a Menyas&e 
szony a sírig, az Itt van Kos- 
suth című darab jai népsze-- 
rűek voltak a közönség, köré
ben. Még politikai afférja- Is 
akadt, ugyanis a Világosvári

GY.
gyásznapok című ötfelvoná- 
so8 korra jzát — am elyet több 
hazai színpadon, sőt, Ném et- , 
és Lengyelországban is előad
tak  — a korm ányzat 1861-ben 
betiltotta.

Nyugdíjazása után D. G. Gy. 
Nyíregyházán telepedett le, 
ijt is halt meg 1901-ben. „Per
sze nem a z . atyafiaknál szál
lott akkor sem; m ert szerette 
a legjériyéléte.t. Szobácskája 
volt a .  Nádor utcában, és az 
ism eretségünk folyamán ké
sőbb sikerült őt egyik legben
sőbb barátom nak m ondhatni, 
bár cirka negyven esztendő- 
nyl korkülönbség választotta 
el a tanulásban lévő ifjú t a 
-penziós komédiás»-tól. m int 
azok a'kom oly úriem berek ne
vezték, akik még m indig nem 
akarták  nek i megbocsájtani, 
hogy agykor csúffá te tte  a 
nemes GaéJ-familiút. Elszök
vén vándorszínésznek egy 
névtelen .szubrett u tán” — ír
ja  Krúdy egy visszaemlékezé
sében. D. G. Gy. Nyíregyhá
zán a  helyi Polgári Kör könyv
tárosi tisztét töltötte be igen 
lelkiismeretesen, noha főként 
a Rigó kocsmában ta rto tta  
szóval népes asztaltársaságát. 
Volt mit mesélgetnie, hiszen 
személyesen ism erte Szendrey 
Júliát, Pálrr.av Ilkát és a ne
vezetes Csicsónét. Ebben az 
időben még a Szabolcsi Sza
badsajtéba is sokat Írogatott 
emlékeiről.

K rúdy mindig is büszkg 
volt arra. hogy a jelentős kór
különbség ellenére la befogad
ta ót a két öreg bohém. D. G. 
Gy. és az ugyancsak idős K ál
nay László. Tőlük tanulta meg 
az alkohol élvezetét, a hölgyek 
„term észetrajzát", ók engedtek 
szám ára-be tek in tés i egy kü
lönös életm ódba, amelynek 
.lényege a társaság, az anek
dota, a '..mesemondás", a bor 
és az asztaltól asztalig való 
vándorlás az éjszakában. De ! 
ők voltak azok is. akik taná
csaikkal, buzdításukkal segí
tették áz írói pályára elszán
tan készülődő K rúdyt aki na
gyon sókát adott m entorai vé
leményére. „ . . .  az irodalmi 
ambíció rám ta!4't..a nyíregy
házi régi, házban.. holott, már., 

■azt. kezdjem .hjnnj^ '$>** D... 
G. Gy'., a , nyugalm azott ván
dorszínész' a legelső em ber a 
világon, akinek példáját m in
den irányban követnem kell”

•— írta Krúdy Gyula 1930-ban.
Fehér Béla


