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Mesemondás a
Mai.gitszigeten
GILANYI  MAGDOLNA

A ]evegőnek, a u'znek, a kei.teknek van
itt valami különös hatásuk azoki.a, akik

egyél)ként Ís hajlamosak a mélabúra. Lám,
Bi.ódy Sándor, aki a mostani éloft közül

talán tán a legiol)I)an ismei.i a sziget múlt-

ját: óva Íntett attól, hogy véglegesen megl
telei.edjek a Mai.gitszigeten. »Beteg, nagy

I)eteg ]eszel, fiúkám!« -mondogatta. Es
tán fenyegetésül elbeszélte, hogy abban a

lakáslian, alio] sátrat vei.tem, sok esztendő
e]őtt egy ői.ült gi.ófné ]akott, akinek az volt
a passziója, Iiogy az udvai.Iói véi.engző i)ár-
bajokat vL'tiak a szemeláttái.a. . . Ez a mese

eldöntötte Íngadozó elhatái.ozásomat.
Ott maradtam a szigeten..."

Krúdy  Gyula:  V&//o772á  =  Krúdy  Zsuzsa:  4Póz'77z,
Szz.7eóJ4éz'é7,101-106,103.

Krúdy Gyula  1918  őszén költözött be  a Margitszige-

ti Nagyszállóba, ahol akkoriban az ismert írók közül
Bródy  Sándor,  Molnár  Ferenc,  Kárpáti  Aurél,  Szép
Ernő, Szomory Dezső, Zilahy Lajos, Harsányi Zsolt is
megfordult. Ekkor már jó ideje zajlott Krúdy Spiegler

Arabellával  kötött  házasságának  bontópere.   1918.   október
21 -én Krúdyhoz költözött Rózsa Zsuzsanna (az emiatt kirob-
bant botrány, s családja tiltása ellenére), akinek anyja, Várady
Gyuláné „Rezsán" korábban az író egyik szerelme és múzsája
is volt.  Krúdyék nem sokkal később  elhagyták a Nagyszálló
második emeletének  133.  számú  szobáját,  és  a Margitsziget
Részvénytársaság javaslatára József nádor  egykori  nyaralójá-
ban béreltek lakást. ]

Ez a bizonyos nádori lak vagy nádori nyaraló az 1800-as évek
elején épült az egykori premontrei kolostor romjaira -a Mar-

gitsziget  tulajdonosa,  József Antal János  nádor  (1796-1847)
megrendelésére. Az épület fiinkciója a kiegyezést követően, Jó-
zsef Károly Lajos (ismertebb nevén Palatinus Jóska) nádorsága
alatt változott meg.1867 után épült az északi csúcson a Nagy-
szálló, Ybl Miklós tervei alapján a Szent Margit Gyógyfürdő és
a Nagyvendéglő, amivel a Margitsziget megnyílt a gyógyulni,
szórakozni vágyó polgárság előtt, és az irodalmi elit kedvelt pi-
henőhelyévé (néhány esetben lakóhelyévé) vált.

A gyönyörű környezet nem tudta feledtetni az épület akkori
leromlott állapotát:  az olykor besüvítő dunai szél miatt szinte
képtelenség volt a helyiségeket fűteni,  a berendezést jobbára a
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margitszigeti szállókból selejtezték le, a konyhát közösen kellett
használni, és fürdőszoba nem is volt.2

Krúdy és családja 1927 decemberéig lakhatta az egykori ná-
dori kastélyt, ekkor - mivel lakhelyüket pólóklubbá, pólóbárrá
alakí'tották át - a szigeti igazgatóság épületébe költöztek át: ,A
Szigetet,  a szállodákat,  szórakozóhelyeket egyre  inkább  a gaz-
dagok  szállták  meg:  magabiztosságukkal,  autóikkal,  pólójuk-
kal,  galamblövő-versenyükkel,  elegáns  toalettjeikkel,  hajnalig
tartó tivornyáikkal. A Tarjánnál (drága vendéglő és mulató volt
a felsőszigeten) esténként olyan számlákat fizettek ki, amelyből
egy-egy szerény család hetekig megélt volna. A Kisszálló örök-
ké pénztelen bohémjaival együtt lassanként mi is kiszorultunk.
Minden jelből éreznünk kellett, hogy itt tartózkodásunk ideje
lejárt.  A  Sziget - valamennyi  bokrával,  virágjával,  épületével
-  üzletté vált,  az  egykori  paradicsomból  a legprózaibb  keres-

kedelmi vállalkozás lett."3 A Fővárosi Közmunkák Tanácsa ha-
tározata  értelmében  Krúdy  1930  januárjában  vesztette  el  ezt
a  bérletet,  feleségével  és  lányával  1930  májusában  költözött
Óbudára, a Templom utca 15. szám alá.

Krúdy  a  kommün  bukása  után  politikai  értelemben  véve
kegyvesztett  lett.  Bizonyára  a  pénzszűke,  az  egyre  sürgetőbb
fizetésre  felszólító   levelek  szoríthatták  a  Szigeti   Séták  cím-
mel  1921.  július  17-én  megjelenő  közlöny indítására -erről
vall  írótársának és  barátjának Bródy Sándornak írt levelében:
„Dohány még nincs. De a fiirdőigazgatóság megígérte, hogy a
nyomdaköltséget fedezi, mert hiszen övé a hirdetés, a kúrlista,
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meg minden.  Nekem szabad teleirni  az ujságot.  [...]  Képzel-
heti, hogy milyen állapotban vagyok, hogy ilyenekre vetemed-
tem. Remetének való foglalkozás lesz ez."4

Kérdéses,  hogy  az  általában   16  oldal  terjedelmű,  kéthe-
tente   megjelenő   Szigeti   Séták   szépirodalmi   és   fiirdőügyi
közlönyhöz  Krúdy  milyen   reményeket   fűzött.   Jóllehet,   az
első  szám  címlapján József nádor  kézírásos  köszöntője  olvas-
ható,  a  kiadvány nem volt  képes  túllépni  a helyi  hírek vagy
a   régi   margitszigeti    anekdoták   felelevenítésének   keretén.
A fiírdő orvosai által írt ásványvizekről, a fiirdőzés gyógyhatá-
sairól  stb.  szóló  írások mellett  állandósultak a  SÍzzÉ€fz.  z#.fftz'goÁ,
Szz.ggíz. pof}#,  Sz;z.ggfz. p/€g;Á4'Á  című  rovatok,  álomfejtő  írások.
A  tárcák  többségét  Krúdy  írta -  legtöbbször  a  szerző  megje-
lölése  nélküli,  olykor  K.  monogrammal  ellátott  cikkek  ezek,
de előfordulnak korábbi álnevei is: Rezeda úr, Szigeti Harkály,
Szigeti sétáló, Quadrille.5 Krúdy megkísérelte bevonni a Mar-

gitszigeten pihenő írókat-költőket is: a rendszeresen közlő szer-
zők közé  tartozott  Bródy Sándor  fia,  a szintén  író  Hunyady
Sándor,  Szép  Ernő,  Kárpáti Aurél,  de megjelent vers  Kiss Jó-
zseftől, tárca Jászai Maritól is.6 Krúdy Zsuzsa, a szerző felesége
Nagyapó és Ábrándiné álnév alatt közölte cikkeit.

1918 és  1930 között számos regény, novella, tárca stb. szüle-
tett a Margitszigeten,7 illetve műveiben is számos alkalommal
idézi fel Krúdy a Margitszigetet: a margitszigeti szálloda lakója
aL Boldogult úrf ikorombdnv.rLmostv.LI"á:]2L, A templárius (L92.6)
című kisregény egyik főhőse, a kalandor Roger életét a margit-
szigeti  domonkos  ház  főnökeként  fejezi  be. 4  ff772P4Z'rz.#í két
egysége azonos időben,  IV.  Béla korában játszódik.  Ugyanak-
kor a kisregény a középkori lovagi értékek, viselkedés kifordí-

Szent Margitsziget Gyógyfürdő  Rt.  irodaháza  (Fotó: Fortepan/ Pesti  Brúnó)
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tására, felszámolására törekszik: irónia tárgya a lovagi szerelem,
a templomosok hagyományai paródiába fordulnak, a lovagot,
a  lovagi  mivoltot  megtestesítő  karakter  logikátlan  cselekede-

keéi;::éz:flTk:8Erefenkyei:aik:áásnai::rá,::zz#|::ie::Lmeé|n,Zrgkt,noz:
mű nem illeszkedik Krúdy 1926 és  1930 között írt történelmi
regér[véThez  (Mohács,  Fe§m  kírály, Az  első  Habsburg reg!érry-
trilógia  Klz.7%'/yr€gé77y€Á  kötetcímmel) ,  amelyek  hagyományos,
realista eszközökkel és módszerekkel készültek.9

Közvetlenül  a  Margitszigethez  kötődik  a  Szé'7gf  A4ázrgz.f  -
il4lfí€77zo%dáf  című  kisregény,  mely  1927-es  megjelenése  után
legközelebb   1996-ban  került   újra  közlésre   Szörényi   László

gondozásában;  korai változatából két alkalommal közölt rész-
1etet a Szigeti Séták (1921. július  17., július 30.). A regényidő
az  1800-as  évek  elejére  vezet vissza;  mielőtt  a  Margitszigetet

gondos  emberi  kezek  parkká,  fürdőhellyé  alakították  volna,
a  ,,mesék,  álmok,  költemények és  legendák"  idejébe.  Máriási
huszárezred-parancsnok neje  és  leánya,  Máriási  llona lakik  a
zöld zsalugáteres, sárgára festett földszintes házban, együtt él a
szigeti legendákkal: a török elől menekülő, nyárfákká változott
apácákkal.    A  Margitsziget  a  19.  század  végéig  Buda  és  Pest

1   A nádori lakot az i850-es évek közepén egy francia grófnő bérelte ki -gróf vay Sán-
dor (Sarolta) Az uto/sÓ tür)dér című írásában örökítette meg alakját (in: Gróívc}ysóndor
Ősszes munkó/,1, A régi világból. Országos Monografia Társaság, Budapest,1909. http://
mek.oszk.hu/io100/10147/10147.htm#6).   Később  a   házat  lakásokra  osztották,  ahol
otthonra  lelt a  botfai  Hűvös család, és szobát bérelt Jászai  Mari.
2  FRÁ`TERZoltán.. A kastély lakói --Szindbád titkai. Krúdy Gyu[a szere(mei, szerk. KELEcsÉ-
Nvi  László,  Holnap Kiadó,  Budapest, 2008, 243-245.

3   KRÚDv Zsuzsa: Apóm, Sz/.rJc/bóc/, Debrecen,1988,191-192.

4   Alexander  BRODv:  Utószó  =  Krúdy  Gyula:  Bródy Sár)dor  vc7gy o  nop  /ovogy.c/.  Noran,

Budapest, 2oo4,  (írók legendáriuma  1.)  199-226, 2oi-2o2.
5   GEDÉNvi  Mhály: Krúdy G)/u/o,  B/.b//.ogróf/.o,  Petőfi  lrodalmi  Múzeum,  Budapest,1978.

(A Petőfi  lrodalmi  Múzeum  bibliográfiai füzetei, E. sorozat 2.)  19-20.
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lakosai  számára sok mendemondára adott lehetőséget. A Bu-
dapesti Látogatók Lapjának -e kifej ezetten külföldiek számára
készült francia-mgyar-német nyelvű kiadványnak - 4 A4lÁ#
gz.}fzz.ggf c.  írásában[°  felemlíti  azt a szóbeszédet,  miszerint ha-
lálának napján a szentéletű királylány nagy fényességgel jelenik
meg, utat mutatva -a cikk írása idejében - a Szigetet titokban
felkereső kincskeresőknek.

Krúdy  felidéz  egy másik sajátos  legendát  is:  Nagyszombat
éjjelén Szent Margit hívására Máriási llona ta.núja lesz a zárda
megelevenedésének,  szemei  előtt  vonulnak  el  a  zárdaszüzek,
V.  István  király,  Erzsébet hercegnő  és Árpád-házi  Margit,  aki
azon túlmenően, hogy az apácák kincséhez is elvezeti, utat mu-
tat neki a budai apácák zárdája felé.

Zárásul  idézzük  fel,  hogy  Krúdy  Gyula  nem  csupán  az
általa  szerkesztett  Szigeti  Séták  számaiban  emlékezett  meg
szűkebb  pátriájának történelméről,  nemcsak műveiben jele-
nítette meg,  de gyakorlatban is foglalkoztatta a Margitsziget
emlékeinek megőrzése,  amit egy margitszigeti múzeum léte-
sítésével képzelt el; egészen konkrét tervei ismertek a Fővárosi,
Közmunkák Tanácsához benyújtott felvetéséből,  ötletei akár
ma is aktuálisak lehetnek.

gA tanu]ó iöúság, amely mindmáig csak szórakozní jár ta-
nítóíva] és tanáraiva] a szigetre, a museuml)an egy óra a]att
meásmerkedne a legendás századok legendás, hősi, önfelá]-
dozó, szent alakjaival. Kegyelettel és tudással távozna a sziget
minden látogatój a.

Hányan tudják, hogy To[di Mik]ós Piroskája is a Margítszi-

geten pihen? A Margitsziget őrzi az 1838-iki nagy árvL`z em]é-
keit, ameLyet Jókai Mór a Kái.páthy ZoLtánban oly festőTi módon
eLevenít meg.

FelejtikAranyJánost.
Felejtik a nagy nádorispánt, aki Legszebl) éveit a Margitszi-

geten töltötte.
Az ő emlékeiket, i.eLikviáikat és képüket gyöteném és őriz-

ném a museumban, amely egyai.ánt szolgá]ná a tudóst, a kuta-
tót, a szórakoznivágyó látogatót, tanítaná az ifiúságot és 1000
éveL:súv[:Ttn:sdzíícgsítseíe#o:ásdzoó±na:a=::e:eá:eaT::ákhódo]tság

idején. Megint más Szt. Margit ai)áca-szűzei idején és más a
nagy nádor ispán koi.ában.

Könnyen rekonstruálni ]ehet a szigetet a küLönl)öző száza-
dokbó], okmányok, rajzok, történe]mí studiumok alanján bár-
mely koi.szak Margitszigetét (ke]Lő kicsiny]`tésse]) meg ]ehetne
konstruáLni. Időnként kiá]]Ításolmt lehetne rendezni küLönl)öző
mapst(szigeti századokról, ameLy kiá]lítások tei.mészetesen in-

gyenesek voLnának. Tanu[ságos Látványosságga[ szo]gá]nának a
tanuLnívágyó iöúságnak, szórakozásul a nagyközönségnek, aki
a di.ága beléi)oiegyéri LegaLább i[yenfomán kapna vaLamit."

Részlet Krúdy Gyula beadványából, Margitsziget,
1927. augusztus

6  A Szigeti Séták szerzői között megtalálható többek között: Kemény Simon (i882-1945)
költő,  író,  új.ságíró;  Relle  Pál  (1883-1955)  író, újságíró, színikritikus; Zoltán Vilmos (1896-

1929)  író, műfordító, újságíró; Bársony Oszkár (1879-1943)  idegenforgalmi szakíró.
T    Többek között..  Bul(fenc,  Napraforgó,  N.  N.  egy  szere[emgyerek  története, Asszony-
ságok  díja, Az  útitórs, Nagy kópé,  Hét  bagoly, Öszii versenyek,  Pesti  nőrabló,  Mohács.
Aranyidő.  Templárius,  Utolsó  gcwallér,  Welszi  herceg,  Mesemondások  Jókai  Mórról,  ÁI-
moskönyv.
8   GiNTi.i Tibcir..  Az  eredet  iróniája  --Uö.:  Walaki  van,  aki  nincs".  Szemé(yisége(beszélés

és /der)t/tós Krúdy Gyu`o regénye/.ben, Akadémiai  Kíadó,  Budapest, 2005  (Philosophiae
Doctores)  147-163.
9  CzÉRE Béla: Krúdy Gyu/o,  Gondolat Kiadó,  Budapest,1987, 240.
LO   KAi+N József.. A Margitsziget, Budapesti  Látogatók Lapja 1. (L888) 2. sz.


