■beszélgetés, az érkező nagy betegségnek jeleit
viselte már Ady. mogorva volt, pedig nagyon
kívánta, hogy Krudyl még egyszer, még in
kább magához melengesse. A szótalnn kedvellcnségböl egyszerre csak felhangzóit: Ma
liid! Fakó, fáradt Ady Endre megtalálta a
bábut és többé el nem engedte. Miki ki nem
MINIATŰR
talált folyamatosan a delnőről. Ady felfris
sült,
derült, merész kieszeléseit egyenesen
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Krúdy felé ■adresszálta, aki iitögette a térdét,
Nagyon Utánanézek barátaimnak, akik hir rócska Ági az apjával dalolt, cérna hangocs annyira tetszett neki a história, lódítva fel
kapta a regét, már kontrázott Adynak, már
telen elmentek és magamramaradottan sok káján énekelte:
lelkesen ittak és a lassú Krúdy féktelenül
furcsaságot gondolok róluk.
Szaladok a patikába, onnan meg az
Jegenyésen felnőtt, veszélyesen sokat élt,
ispotályba . . , örült, hogy rajtacsiphetett engem az asszo
»
Osvát ütemezte a huncutságot, pattintott nyos csintalanságon.
bölcseséggel megokosodott daliák és mire
alábuktak a porhanyóba, úgy érzem, gyer is hozzá a csontos nagy ujjaival, engem is
Krúdy? nemkülönben rakoncátlan hajlan
mekek mentek aludni és érthetetlen mozdu noszogatott, hogy daloljak, gyermek volt a dóságú volt, borongós komolysággal gyako
latlanságukkal szinte mondják, nem já t gyermek melleit, gondtalan, kacagó, játékra rolta ö is a gyermekes virtusságokat. Mond
felbuzdult, végül én is belcdörniögtem a hatnánk, szitakötös kedve kerekedett, ahogy
szunk tovább.
Öreg gyanakvásomat, hogy az iró, a mii hangzavarba és együtt dnlárdázluk a furcsa, üldögéléseiböl egyszer
csak
felhorkant,
vész sohasem hagyja cl kamaszos korszakát, néha proféciás szavacskál: haj, haj, h a j. . . utána vetette magút a könnyű lepkének,
A másik barátom, Ady Endre gyermekes könnyelmű nöcskéknek; máskor huzamos
örökké pubertál, meg nem másítható gyer
meki vakmerőséggel alkot, c sejtésemet mozdulatait, csinytevéseit nem győzném so hallgatásait hirtelen megtörte a fantasztikus
nyugtalanítják a barátaim. Erről a gyermeki rolni. Tipli a rólam, hogy a kaparászást az meséivel, bizalmas titkokat sugdosott Roállapotról volna mondanivalónk, de előbb a üvegen nem birom, tehát gyakorolta a ki- cambole-lMinyolitással, ahogy a jól megszer
bohóságokat jegyezgetjiik, ahogyan az iro állhatatlanságot. Ma is tűnődhetek a külö kesztetett gyerekek csak egymásnak adják
dalom felé méltóságos, olykor szobrosan nösségen, amiről itt csak krónikát mondok. át az elvadult históriákat; ült a süniéiben,
ünnepélyes Írók, költők mókásan, suliancoEgyütt voltunk a Három Holló szalctlijá- a sürszugu kuckóban, fél lebillent fejjel,
san is mutatkoztak, ha a koturnust nem kel ban, nem bolygatott senki bennünket, Ady megmozdithutallanul némán, fekete tekin
lett viselniük.
Endre a verseit irta, én olvastam, szivaroz tete ügyelte az ágáló duhajokat, a pillantása
Boldogtalan Osvál Ernő, aki a szigorúság tam, alighanem a csöndet üdvözöltem. Ady felforrt, csörgött a huszárkapitány, a rend
volt ítélő stallurnában, főpapi arcán mindig az induló korszak legsúlyosabb verseit irta, őrtiszt, a gátra ingerelt Krúdy nekizudult,
a komolyság állott, játékosan vidor is tu ráhajoltam a szaporodó betűire, vesződött verekeedő kamaszosan, kardnak, embernek.
dott lenni, ha összekerültünk. A bor igazán a szavakkal, formával, hogy kifejezni tudja
Tudom, érzem, a külső jeleit is az állapotidegen volt a barátomtól és mégis láttam magát és a mindent lenyűgöző munka köz
mik, ami most foglalkoztat, de beljebb akar
egyszer feluszni mámorgályákon a gyerme ben Ady egyszerre csak lelelte, apró ceruzá
nék kerülni és a meglesett bizarrságok mind
ket, akit a körülzárult férfiú mögött is ke ját, suttyomban poharat emelt le az asztal
csak arra valók, hogy a gyermeket megta
resgélek.
ról, ölbevette és bicskával, késsel kaparászta,
láljam, akit a művészek, költők mindig ma
Gyereknek ugyan nem való a pezsgő, Os- csikorgatta az űvegett. A füstbokréták közűi
gukon hordoznak és velük együtt térnek
vát Ízlelte a gyöngyöző kedvességet, tunyán persze kipottyantam, báméste kedvemet bor
gyugovóra is, ha az alvás ideje elérkezik.
barokk éldegélés zajlott az éjszakában, a zolta a hideglelés, Ady tündöklő szemei vá
Arra gondolok, hogy Krúdy sohasem irt
hajdani Orfeum-mulatóban, szép szál Vörös sott tűzben lobogtak, szép arcát rángatta a
Elek a tözsérektől elfordult és nekünk mu kacaj és az alakuló nagy vers mellett, ott, másképpen, mint ahogy gyerekszrvvel, ép
zsikált, Osvát átöltözött arculattal, hahotás az asztal alatt, ernyedetlenül a pohárral pen fetserdült képzelettel, éppen foganó
érettséggel, észrevette maga körül először a
hetykeséggel, pápaszemét rámcsillantva csak dolgozott.
azért is ugyanazon nótát követelte, én vol
Az sem volt felnőttes viselkedés, mit Ady világot. Ez a mindenség körülhatárolt volt.
tam az elődalos és pergettük, kergettük a Endre Matild körül müveit. Sohasem élt ez Nyírség a világ, melynek mcnnyboltja, ta
strófát:
a perszóna, de Ady kitalálta a számomra, laja veleniegy Krudvval, bárhová viszi ballehetőleg gömbölyű volt, kebles, lelkes és lagdáló sorsa. En ismerem annak a keret
Beteg az én babám nagyon, haj, haj, haj,
buktatott engem vele,’ ahányszor Ady csak nek tipuskat küldő változatosságait. Az én
Nem tudom cn mi a baja, jaj, jaj, jaj.
elgondolta, emlegette. Az idő vonult, Paris— hazámban is külön világ, a mindenségiül elSzaladok a patikába, onnan meg az
Pest annyiszor mögöttünk volt, de Matild különbözöen.

Krudy pesti meséiben a mai emberek úgy
■y/.dúlnak, ódonkodnak, a szavukat álinatagon úgy váltják, mint ahogy Krudy törté
nelmi regényeiben a fringiás vitézek tétováz
nak. a vörös postakocsi, amint áthalad a jó l
megágyazott hálószobákon, ugyanaz a jármű,
mint szcrcleniittns Szinbád suhanó szánkója
esendő szüzek, tikkadt asszonynépek irányá
ban. a bécsi történetek ösvényes utcácskái az
ulabárdos Aranykéz-utca felé visznek, Diogenes, az éjszakai bölcs ugyan ügynöki színe
zetű, de ha jól odahallgatunk, gondolatjárá
sából ráismerünk a minden kulcsokat őrző
várnagyokra, a félbenmaradt, lamentáló
Írókra, rczedásan fonnyadó agglegényekre.
Magányos, ritka, bölényes Krudy hangja
a magyar orkeszterben és mi elgondoljuk, a
psziché titka, amikor a gyermek, fanosodó
izgalommal meglátta, mi rejlik körülötte és
menten, a mutáló kimondást is próbálgatva.
Íróvá vált.
Reménytelenség talán cserkészni a meg
közelíthetetlen tájékain. Nem is mondjuk,
hogy rábukkantunk a másik megszületés
nemző titkaira, ahogyan az emberfiát írónak,
művésznek avatják.

Ady akaratából mindenütt
megjelent, Léda hajlékában, az érmindszenti
kúrián, ugyancsak a Három Hollóban és a
barátom el nem unta, hogy kombinálja, uj
és uj szövődményekkel gazdagilsa Matild
történeteit.
,
Egyszer aztán, sok minden ulán, összeül
tünk a Royal-szálló szeparéjában, Ady,
Csinszka, Krúdy Gyula és én. Ady kérte,
hogy igy találkozzunk, a pezsgőt is odaren
dezték az asztal mellé, de nehezen ment a

Abban a stúdiumban felkutatom Ady vérsé
ginek tulajdonságait, az ősi messziségböl
még a krónikás Barla diákot is hozzákötöm,
Érmindszerttnek, Nagykárolynak, Ziláltnak
talajforgató éveit megfürkészem, a gyermekAdy legátusi barangolásait elkísérem, orvéi,
nyes, terüleles Írásra szántam el magam,
hogy elérjek, megpillantsak mindent és oda
állítottam a legényke Ady Endrét a jővén,
tíöje elé, hogy megjárja a kikerülhetetlen,
már meghatározott útját.

Öreg gyerekek

ispotályba,
nem öregedett,
Megőszül a lejemen a haj, liaj, h a j . . .

Alig ivott a barátom, elolvadt a vidulásban és tulajdonképpen azért idézem az é j
szakai emléket, mert a folytatásáról akarok
írni. Egyik vasárnap délelőtt meglátogattam
Osvátékat, talán irodalomról is volt szó, de
csak arra emlékszem, hogy Osvát behívta
kislányát, Ágit, a szobájába, odaállította
elém a gyengécske ágacskát és Osvát rákez
dett a dalocskára, amit tőlem tanult. Ap

Rákóczi-magyarok, nranybullás kurucok,
urasan oligarcha dzsentrik, rangjuktól hopponmaradt mcnnyasszouyok, zárkózó zsalugáleres házak, mint családi várak, zenélő
órák az elfeketiilt sublóton és ketyeg az idő
ódonságról, egyformaságról, ínegszilajodott
dáridók, a bortól dohos pincék előtt, a sá
toros diófák alatt, ilyenek a figurák, formák,
akik, amik felé az irópalánta először meg
nyílót l. Krúdy örökre benne maradt a mi
liőben.

Alázatosan a teremtő rejtelmek előtt, azt
sem gondoljuk, hogy a gyermeki lélek meg
rajzolható uton-módon jutna el a fordu
latáig, csak éppen villantjuk a bizonytalansá
got, ami mögött azonban tudjuk a bizonyos
ságot, hogy a hozzánk legközelebb álló tár
sakat megjelöli, összeköti az alakulásnak aa
a formája, amit itt erintgetünk.
Persze, emberét válogatva, az egyéni
embervilágokat válogatva, az a forradalom
másként, külön-külön történhetik.
Ady Endre is súgja, hogy megpxóbálnám
az elmondhatatlant. Sokszor, sokfelöl meg
vizsgáltam már talentumának szerkezetét.
Egyik tanulmányomban megkíséreltem fel
vázolni Ady életének felépülését a hajnali
gyerekkortól az állomásig, amikor a tehetsége
megnyilatkozott. Ez az életforduló még a
gyermeké, de már együtt a hajlandósága,
szemlélő nyugtalansága, a maga hangja. Min
den, ami következik, több ismeret, paliérozódás, uj örömök, uj kínok, csak gazdagítják
Ady költészetének ornamentikáját, a flóra
kivirultabban mutogatja magát, de a humusz
mar megteremtődött a férfikorszak elölt.

