
A TEGNAPOK KÖD- 
LOVAGJAT

—  Krúdy Gynln uj knvyvr

Alulírottnak abban a kitüntető szerencsé
ben volt része, hogy gyerm ekkorát szemben 
élhette le a nyíregyházi Szarvas-utcában 
idősb Krúdy Gyula úrral, a Szabolcsvárine- 
gvei 48-as Honvédegylet elnökével. Vizavim 
volt e szikár férfiú, aki nyári estéken kinn 
ült háza előtt a kis lócán a poros levelii 
akácok alatt és feltűnő érdeklődéssel nézte 
a nótaszóval hazatérő dohánygyári lányo
kat. E lirpák-Carincnek különös érdekessé
gei voltak a nemes városnak, csintalan nó
tákat daloltak róluk, s bizony idősb K. Gy. 
ur is oda-oda énekelte a dal egv-két om inó
zus sorát az apró virágokkal diszitelt perkál- 
szoknyás hölgyeknek. E derék hölgyek ször
nyen haragudtak ilyenkor, s némelyik nem 
átallotla odagorom báskodni a tiszteletre 
méltó aggastyánnak, aki boldogan, teli száj
jal kacagott, a térdire ütött, vagy a combját 
paskolta, úgy nevetett a gorom báskodáson.

Halász Mór népiskolai tanító gyakran be
szélt nekünk idősb K. Gg. urgól, aki mint 
kapitány harcolta végig a 48—49-es szabad
ságharcot, és a dohánygyári lányokkal való 
évődése semmivel sem csökkentette iránta 
érzett hódolatom at és bám ulatom at.

Harm inc esztendő m últán most volt sze
rencsém ismét találkozni e régi ismerőssel 
a „Tegnapok ködlovagjai“ cimü könyvben 
(kiadta: Tevan, Békéscsabán, m erített papí
ron, díszes köntösben) s az egész gyerm ek
korom mal volt szerencsém találkozni e 
könyvben. Bizonyára igv van ezzel a könyv
vel mindenki, akinek Kiss József, Purjesz 
Lajos, Szemere Miklós a m agányos gavallér, 
Fejérváry  Géza, I. Ferenc József barátja , 
hszterházy, Rothschild, s a többi aranyein- 
ber. a hontalan Milán, a walesi herceg, Kos
suth Ferenc, a boldogtalan Rudolf királyfi, 
Kun Béla, Károlyi Mihály, Tisza István, vagy 
maga /. F. J. Európa első gavallérja volt 
személyes ismerőse. A tegnapok lovagjainak 
carrarai m árványból faragott szobra e 
könyv minden fejezete.

Hogy jövök én, vagy bárki ahhoz, hogy 
bírálato t m ondjunk e könyv fölött? Csak 
nagyon szépen meg kell köszönni Krúdy 
Gyulának, hogy pazar tehetségének reflek
torait rásugároztalta  a tegnap ködére. Mi
lyen érdekes, izgalmas, furcsa, csudálatos 
volt ez a Tegnapi Mennyivel érdem esebb 
volt élni Tegnap, m int Ma. Ha élni egyálta
lában érdemes, (L. Gy.)


