
SZIGETI ÉLŐKÉPEK
Irta Somogyi Vilmos

Egykor meglátogattuk Krúdy 
Gyulát a szigeten. Ez akikor volt, 
amikor Krúdy előerjesztést IqlI 
á Közmunkatanácshoz éa felaján
lóba: engedje meg a tanács, hogy 
6 a ‘ maga költségén megcsinálja 
a szigeti múzeumot.

Akkor már húsz eez<endeje la
kóit a azigeen. Ez idő alatt össze
gyűjtötte a szigetre vonatkozó 
összes okira'obst. uieiezeeket, tér
képeket, képeket és emlékekéi.

— Eteket részint közzétettem 
Szigeti bé:iáik eiinü lapomban. Eh* 
bői összesen hat példány jedent 
meg, Azután megszűnt. (Szünet. 
Hozzáteszi;) Mint a régiek mon
dó ták: » Pártolás hiánya miatt.*

... Gárdakapitáuyi alakja fe
lejthetetlen. Boroeiiveget tartott 
a kezében és. belépéeünkkor fe
lénk nyújtotta. És megszólalt: 
»Nehogy a»t hidd, hogy megmór- 
gezlekc és nagyot túzo.i az üveg
ből.

Valami aktuális dolgot készül
tünk kérdezni, de Krúdy intett, 
hogy felénél se tart még.

— Toldy Miklós Piroskája — 
kezdette beszélni, múltba felejt
kező hegedühúrhoz hasonló hang
ján — kit van eltemetve a szigeti 
romok között. Szopiorú fűzfa hir
dette a helyét, araikor ideköltöz
tem. Azóta... A vad regényes szi
get eltűnt, örökre! Eltűntek a 
íozmaringillalú búvóhelyek. Tíz
ezer, rózsa illata tűn' el a sziget
ről. De én ezer évre visszamenően 
tudom rekonstruálni a szigetet, 
mint ahogyan a Feszty-iörkép a 
magyarok. - bejövetelét eleveníti

fal. A látogatók ne csak azt lás
sák, ami ma van, hanem történeti 
oktatást iá nyerjenek.

— Sétálnak, strandolnak — foly
tatta megrovó hangon — de nem 
tudnak semmi*! Azt sem tudják, 
hol járnak. Azért kellene egy mú
zeum, egy szoba, vagy egy sátor.,.

A virágokról folytatta. Höck 
Jáuost idézt*:

— A Rótta érzése átmelegít. A
Szegfűé felvidít. A  meg
indít. Az Orgonáé felfrissít. Az 
őszirózsáé lehangoló. A  LiHomé
pedig áhítatra int.

Ismét viasza kanyarod ott a szi
get múltjára.

— Itt volt a legnagyobb az ár
víz, mint az Kárpá'hy Zoltánban 
olvasható. És a elgánypaletinus 
idején cigányok is laktak Itt, akik 
részint kovácsok vol:«k, részint 
pedig adatokat szolgálatiak a fő
herceg cigányszótárábá..,

— Csak a^ tudják, hogy a szí- 
geo'- Nyálak szigetének hívják, 
hogy Arany János lö gyek síelt 
szeretett pihenni — dohogott to
vább: — D* nemcsak közhelyekből 
áll a történelem! — csattant fel 
keserűen,

— Igen, én élőképeket rendeznék 
a sziget korszakairól! Milyen volt 
az Arpéd-klrályOk, Szent Margit, 
IV. Béla, a nioháosl vész idejében! 
Ahány koponyát éa embercsontot 
kiásnak itt a kertészek, az mind 
Magyarország történelmet

— Ml meghalunk, sóhajtott és 
nem lesz, aki emlékezték a sziget 
történelmére. Senki nem tud majd
semmit.

— Ma még tehetünk valamit. 
A csillagok ifjúságunk tanul, 
szebben ragyognak itt, mint 
valamikor,

Nagyot sóhajtott, majd hozzá
tette:

— Ha már nem is vár tőlük 
semmit az ember . .  .

*
Az éjjeliszekrényén kis füzet. 

»Öreg magyar bölosesége:. Éppen 
itt van nyitva: »Ha Orbán (máj. 
23) névén, a 6zölö sír.t

»Ha a kakuk és a vádlód alant 
repül, meleg lesz a tavasz.. .<

»Ha a tölgyfán mér május előtt 
vannak levolek, úgy jó torméa 
lesz.. .<

S mikor lesz májusban szép 
időt

>Ha az esti pír aranyszínű, ha 
napnyugatkor sűrű köd vám, ha a 
pacsirta magasban dalol. la  nagy 
a harmat, ha reggel szél van, ha 
a békák magasan ülnek, szép idő 
lesz • • .<

Mellel te lHaszinű, pouyvaere- 
detre utaló raJzzal cifrázott 
könyv. Álmoskönyv.

Éhből inog adhattuk, hogy
Káposztát enni — meggazdago

dás.
Vereskáposzta — civakodáe.
Kékfképoezta — harag.
Káposz'agyaiu — hideg időjárás.
Ezeket a füzeteket olvasgat a 

Krúdy Gyula éjjel, elalvás elő't.
Nagyot húzott az üvegből, 

majd igy szólott:
. .  • Krúdy Gyula mulatságból 

olvasta az álmoskönyvet.
— Nincs ebben Zaratbustra 

böleaesége fiam, g aki ezt mind 
elhiszi, sz ’Jaratbustra tulajdoná
nak pontosan csak két-harmad 
része.

(Zarathustrának kilenc ökre 
volt)


