— (Krúdy f+julti üsfs.bot i r t ) P«tro»sénybfll
fi o r v a Hí Tlezsö Máv. elenör és u i^ S irö kül
dötte 1sémik felelős S'erkPSjeittiének ás alábbi
levelet:
Nagyságos .Szerkesztő I.'r! Kegyeskedjék meg
engedni, hogy Krúdy Gyulának h ..Magyarország*'
200-ik számában « nagyközönség részére még meg
som születeti és általa m;\e el is temetett szindnrabjn ügyében Nagyságodhoz intézett levélre emé
pár sor ni 1 könnyüké « tk unva fájó érzelmeimen,
nmelvpk annak elolvasásánál megszállottak.
l'rnm Istenem! Hál olyan cmlierek is léteinek,
akik Krúdy Gyula munkáját összeráncolt homlok
kal fogadják? fiái olyan emberek is vannak, akik
Krúdy Gyula írásait rossahisiernű irigységgél
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nézik T Szinte lehetetlen, szinte hihetetlen. Nagy
ságos Uram! A nagy emberek, is tévednek. Hátha
Krúdy Gyula is téved ez egyszer. Hátha nem ér
tette meg ezeket az embereket cs hu valójában
téved, mekkora veszteség eme tévedésből eredő
elhatározása mi reá Dk szerény, vidéki Krúdyhivőkre. \ égteJen fájó érzés fog el, amikor az én
hajdani ábrándos szemű
legkedvesebb
kiss
t a n i l v á n y om a 1, ha mindjárt a sorok között
Is, keseregni hallom. Fáj, mert a Krúdy-csaláának
ez nen-. jellemvonása. Magam eiüLL látom a nádszcl egyenes, délceg id. Krúdy Gyula dr.-l gaiambősz fejével, látom az atléta termetű daliás ifj. Krúdy
Gyula dr.-t. Jutom a jóságosarcu, gyermekkcdélyii
Krúdy Bélát cs majdnem IX) év után mást is
magam előtt látom a 11-ik gimnázista legifjabb
Krúdy Gyulát, amint a Kállay-ulcai csendes kis
kúria zöldpázsilos udvarának hús lugasában hall
gatja az oratio récéi és obliqua magyarázatit is
ott játszadozom vele a hétméter hosszú óriási
sárkány-nyál a vásártéren és úgy fúj a lelkem,
amikor azt hallom, hogy neki ellenségei is van
nak.
Nagyságos Uram! Ismerem a Krúdyak hajtha
tatlan akaraterejét és karakterét és én mégis arra
kérem, kísérelje jnrg most az egyszer ezt meg- változtatni. Krúdy Gyula nemcsak Budapesté cs a
saját magáé. It.inciu az egész országé. Ifa Krúdy
Gyula nem kivin a főváros jelenlegi lakosságával
megismerkedni, ezért nincs joga ahhoz, hogy az
egész országot büntesse. Nyittassa ki vele Nagy
ságos Uram valami uion-módon asztala fiókját és
adassa vissza vele halálraítélt színdarabját az
életnek.
Nagyságos Szerkesztő Urnák készséges híve:
Horváth Dezső*

