
„A sportok 
a lélek jegesfürdői”

A  Nap efmfl politikai 
napilapban jelent meg 
1908. május 2-án a 

következő néhány sor:
„Hajót Alfréd müépitéts 

holnap, vasárnap 12 órakor 
tartja esküvőjét Blockner 
Vilma kisasszonnyal a Do
hány utcai templomban."

Az 1896-os athéni olimpia 
kétszeres úszóbajnokának fe
lesége — a régi asszonyok Jó 
szokása szerint — gondosan 
megőrizte a táviratokat, ame
lyeket az ifjú pár kapott, 
majd később beköttette és 
Így helyezte el értékei kö
zött. A sors különös vélet
lenje, hogy a ,.kapcsos
könyv” túlélte a két világhá
borút és túlélte őket magu
kat is.

A Hajós-hagyaték közel
múltban előkerült relikviája 
valóságos kis történelem. A 
kor neves embereinek jókí
vánságait őrzi a több mint 
kétszáz távirat, amelyet a 
Teréz krt. 37-be (ma Lenin 
krt.), vagy a Royal Szállóba 
címeztek a jó barátok. Írók, 
művészek, politikusok, orvo
sok, kereskedők, sporttórsak 
ölelték át gondolatban első 
olimpiai bajnokunkat, aki 
1904-ben már visszavonult a 
versenyzéstől.

Miről is árulkodik a „kap
csos-könyv” , ez a  lila fede
lű, vastag borítású Hajós
dokumentum? A borítólapon 
aranyozott betűk jelzik a há
zasságkötés idejét, fölötte a 
felirat: Vilma—Alfréd. S az
tán, ahogy a táviratok között 
lapozgatunk, egyszer csak a 
szemünkbe ötltk egy név — 
a Krúdy Gyuláé.

Hajós és Krúdy barátsá
gáról szinte semmit sem, tu
dunk. Mindössze hét szó ma
radt fenn kapcsolatukról: 

„Boldogságodban igaz öröm
mel osztozunk, Krúdy és fe
lesége."

Már az is érdekes, hogy 
Hajós is, Krúdy is ugyan
abban az évben, 1878-ban 
született. Krúdy Nyíregyhá
zán, Hajós Budapesten. 1908- 
ban mindketten harmincéve
sek. Az egyre Iparosodó Ma
gyarországon megindult a 
városiasodás, és az Írót a 
század végén (1896) már a 
fővárosban találjuk. Túl van 
a pályakezdésen, az első si
kereken.

Hogy miképpen ismerked
tek meg? Erre nincs pontos 
adatunk, de biztosra vehet
jük, hogy Krúdy, aki már 
gyerekkorában rajongott a 
sportért, érdeklődéssel kísér
te Hajós olimpiai szereplését.

Az író második házasságá
ból született lánya. Krúdy 
Zsuzsa Írja Apám, Szlndbád 
című könyvében: „ Diáktár
saival gyakran járt korcso
lyázni a Poprád folyóra. 
Egyik alkalommal vigyázat
lanságból beleesett egy ha
lászlékbe. Pajtásai ét egy 
öreg halász csak nagy ügy- 
gyel-bajjal tudták kimente
ni, egy alább tátongó másik 
léken alányúlva, a jég alatt 
hempergő tizenhárom éves 
fiút."

„Tizenhat esztendős korom
ban nehéz kardokkal, deré
kig meztelenül párbajoztam 
a huszárlaktanyában, s nem 
Is csodálkoztam, hogy ép 
bőrrel megúsztam.”  — Ez 
már Krúdy visszaemlékezése 
fiatalkoráról.

Látszólag ellentmond az 
előbbinek, hogy nyol
cadik osztályos bizo

nyítványában ezt olvashat
juk: „Tornászaiból felment
ve."

Krúdy Mária, az (ró har
madik gyermeke (ma már 
nem él) az utóbbi években 
alig-alig fogadott látogatókat. 
Telefonba mondta el feltéte
lezését; miszerint apja a 
tornaórákról elsősorban lus
tasága, s hirtelen növekedése 
miatt maradt távol.

Krúdy Gyula mesélte egy
szer Kálmán Jenőnek, a ne
ves publicistának egy átvir
rasztott éjszaka után, a New 
York Kávéházban: „ . . .  a
legmesszebb időkre vissza
kalandozó megérzés azt súg
ja nekem, hogy az első Krú
dy, aki ezt a nevet viselte, 
még az Árpádok ideién élt és 
pugil volt. . .  Igenis pugil. 
vagy ahogy ma mondanánk: 
igazságügyi bérvivó. Mert ha 
nem tudnád, az Árpádok 
alatt ők döntötték el azokat 
a bonyolult birtokpereket, 
amelyekben a királyi kancel
láriák minden bölcsessége 
csődöt mondott. Ilyenkor a 
peres felek porondra állítot
ták a maguk pugiljait. Ezek. 
persze, a párviadal minden 
fortélyát Ismerő, hatalmas 
erejű, ravasz, tapasztalt fic

kók voltak. A vesztes, ha 
egyáltalán túlélte a mérkő
zést, attől fogva életfogytig
lan tejbe grízre volt ítélve, 
mert fogai biztosan ott
maradtak a véres fűrészpor
ban. Az én ősöm — közölte 
Krúdy büszkén is  hirtelen 
ktgyúló, csillogó szemmel — 
mindig győzött.”

„Egy jó fejjel kimagaslott 
az átlagemberek közül"—ol
vashatjuk az íróról öccse, 
Péter emlékezéseiben. (Ki- 
lencvenegy néhány kiló és 
189 centiméter magas volt.) 
„Alacsony ajtókban, falusi 
mestergerendákban, víg disz
nótorokon, hetekig tartó la
kodalmakon sokszor bevágta 
a fejét. Bizony, ámulták-bá- 
multák toldías erejét."

A nyolcvankét éves Kiéli 
Kálmán, a vívásport törté
netének módszeres kutatója, 
adatgyűjtője, egykoron maga 
is jeles BSE-vívó, később is
mert fotóművész mondja: 
„Első mesterem Krúdy Péter 
volt, mi csak Petárnak hív
tuk. (Mulatós ember hírében 
állt ö is, mint bátyja.) Az 
első világháború után a Vas 
utcai Iskolában kaptunk tő
le vívóleckét. Mellesleg az 
Izabella utcai felsőkereske
delmi iskola tornatanára volt. 
Az edzések után be-betér- 
tünk a Kovácsevios vendég
lőbe (ma Bástya Étterem) 
egy korsó sörre. És termé
szetesen Petár caóhjét is mi 
fizettük ki. Egy évig taní
tott bennünket.”

Megbízható forrásokból 
tudjuk, hogy Krúdy 
Gyula nagyon ked

velte a korábban divatos 
sportokat, például a  vadá
szatot és az agarászatot. 
Előszeretettel lovagolt. Már 
gyermekkorában pónilovat 
kapott az édesapjától. Nyá
ron úszott, télen korcsolyá
zott.

Krúdy Mária: „Fogalmam 
sincs, mikor tanult meg úsz
ni. Arra viszont emlékszem, 
hogy amikor csak szerét te
hette, fel-feljárogatott a ví
vótermekbe, leült egy kicsit 
szemlélődni és elbeszélgetett 
a híres magyar mesterek
kel."

A kor egyik bálványozott 
alakja, a nagy kártyahős. az 
atyai jóbarát, Szemere Mik
lós tanította meg vívni. Ot 
mintázta meg Krúdy Alvin- 
czl Eduárd alakjában, A vö
rös postakocsiban. Szemeré
ről irta Kellér Andor Zöld 
gyep, zöld asztal cimü 
könyvében: „Rendkívüli fér
fi volt: zseniális és ta
nult. Pallérozott és rend
szerező agyvelejében egy
formán megfértek a  gö
rög és latin autorok tanítá
sai a politikai elméletekkel 
és a  lóverseny handioap- 
skáláival.”

A Pesti Napló 1933. január 
HM számában jelent meg egy 
— kötetben még nem publi
kált — Krúdy-tárca A mar
hahús barátja címmel. Eb
ben olvashatjuk: „A fogadó- 
si bölcsesség szerint, amely 
a saját konyháját védelmezi: 
sok része volt az öreg Ke- 
resztessy vívómestemek az 
étvágy fokozásában vagy 
csökkentésében. Oly napo
kon, amikor a vívógyakorlat 
és a céllövészet kifogástala
nul sikerült, a mester meg
dicsérte tanítványát: Szeme
re úrnak kevés kifogásolni 
valója volt a marhahúson. De 
viszont voltak napok, ami
kor sehogy se volt szabá
lyos egyetlen prím-, sőt tra
verzén vágás sem, a vívótőr 
Is célt tévesztett, a pisztoly
golyó a céltábla helyett a 
falba fúródott, hogy halálra 
Ijessze a szomszéd lakót. . . ”

H ol találkozhatott Hajós 
és Krúdy?

Krúdy Mária szerint 
a Dohány utcai Otthonkör
ben és a Fészek Klubban ala
kult ki közöttük szoros barát
ság. Móricz Zsigmond, Bródy 
Sándor, Szép Ernő, Csergő 
Hugó, Lázár Miklós, csupa 
neves ember járt ide. „Apám 
nagyon szerette az érdekes, 
színes, sokoldalú embereket. 
Hajós, aki a sportban és a 
hivatásában is maradandót 
alkotott, nem hiányozhatott 
a baráti köréből.”

Ha analógiákat keresünk 
kettőjük életében. akkor 
Krúdynál Is, Hajósnál is so
kat mond ez a szó: Margit
sziget. Krúdy éveken keresz
tül József nádor egykori kas
télyában. a Margitszigeten 
lakott és nagyon szerette ..bi
rodalmát”. „Ha csak tehette, 
bejárta. Lassan, figyelve sé
tált Szokása volt meg-meg- 
i lln i. . .  Ilyenkor derekét

vastag bambuszbotfára tá
masztotta . . .” (Krúdy Zsu
zsa) Remekművek születtek 
a keze alatt a szilfák és a 
juharfák árnyékában. Szen
vedélyesen kutatta, magya
rázta a sziget történetét.

„A szigeti kellemességek
hez tartozott a dunai fürdés 
- folytatja az író legkisebb 

lánya. — Akkor még nem 
volt olyan mély a viz a part 
mellett, csak később kotorták 
ki a medret. Szüleim a Du
nán keresztül jártak Óbudá
ra bevásárolni.”

A jó barát és kortárs Hajós 
Alfréd főműve, a sportuszo
da ma is áll azon a helyen, 
ahol Krúdy magányos sétál 
közben oly gyakran megfor
dult. A sors furcsa játoka, 
hogy szinte abban az időben 
(1930 elején), amikor elkez
dődtek a sportuszoda építési 
munkálatai, Krúdy családjá
val Óbudára költözött. Az a 
Krúdy, aki mindennapos ven
dég volt a margitszigeti 
gyógyfürdőben, súlyos beteg
ségé miatt már nem vehetett 
részt a sportuszoda felavatá
si ünnepségén.

A Magyar Hírlap 1931. de
cember 25-i számában írta 
Krúdy Óbuda jövőjéről: 
„ .  . .A  harmadik terv vol
na a Nemzeti Stadion építé
se az óbudai szigetre. Ez a 
sportolóknak szentelt csoda
építmény már csak azért is 
inkább tétetnék ide, mint a 
tervbe vett Ferencvárosba, 
mert hisz erre vezet a kül
földre vivő bécsi út. Erre, 
Óbuda felé kel] jönnie a fő
városba minden idegennek, 
aki megcsodálná a Nemzeti 
Stadiont!”

Egy másik, mostanában 
előkerült Hajós-doku
mentum lehetőséget 

ad arra, hogy egymás mell'é 
állítsuk a háborúról alkotott 
véleményüket.

Krúdy így ír 1916-ban: „De 
jó lett volna akkor tartóz
kodni a földön, midőn nem 
volt háború, midőn legfel
jebb gutaütés, végelgyengü
lés, lovagi párbaj, vagy sze
relmi búbánat szokott véget 
vetni az életnek. . .  De jó 
lett volna akkoriban Pesten 
járni, amikor valódi krinolin- 
ban repült a dáma . . .  senki 
sem sietett, csak a  lóvas
út . .

1953-ban, 75. születésnap
ján Hajós Alfréd barátai kö
rében így vallott az életről: 
„Millió ember halála, felbe
csülhetetlen értékek pusztul
tak el. S mire véget ért a 
kataklizma, maga elé me
redt az emberiség. Vajon ml 
történt? Nincs rá felelet! S 
mi lesz ezután? Nincs ember 
a földkerekségen, oki erre a 
kérdésre meggyőző választ 
tudna adni. Porszemek va
gyunk ebben az egész vilá
got átformáló viharban. S 
mégis! Minden ember ösztö
nös hajlama, hogy a földre 
szálljon, folytassa élethiva
tását, s újból nekiinduljon 
az életcéljának.”

Krúdy sportszeretete köz
ismert volt. A magyar spor
tolók győzelmeinek mindig 
hangot adó Író több cikkében 
foglalkozott a testnevelés 
fontosságával ts: „A minden
ható sport. . .  a mai és leg
közelebbi társadalmat úgy 
átalakítja, hogy egy évtized 
múlva valóban új világot ta
lálunk itt” — írta 1922-ben.

A csodálatos sport. . .  ame
lyet megszeretni és véle. . .  
egész életen át foglalkozni 
megóvást jegyez a férfikor 
bánataitól, a férfikor csüg- 
gedéseitől és az öregség te
hetetlenségétől. A testedző 
sport szenvedéllyé való foko
zása a legjobb örökség, ame
lyet gyermekeinkre hagyha
tunk. Nem kerülhet mélyen 
az élet válságaiba fiatalem
ber. akinek legjobb barátja 
a diszkosz és a kard. . .  A 
sportok a lélek jegesfürdői, 
a  test örökös orvosai.”

S Irta mindezt Krúdy ab
ban az időben, amikor — s 
itt Hajós Alfréd egyik leve
léből idézünk —: „nemcsak 
hogy nem becsülték, hanem 
le is nézték a sportban elért 
sikereket, s arról, hogy a ha
tóságok áldozatot hozzanak, 
még álmodni se mertünk.”

K rúdy Gyula születésé
nek százéves jubileu
mát ünnepeljük ok

tóber 21-én: február 1-én el
ső olimpiai baínoktink. Ha
jós Alfréd emléke előtt haj
tottunk tisztelettel fejet. Száz 
éve született ő is.

„Boldogságodban igaz őröm
mel osztozunk. . . ”

Kő Andris


