megállapította, hogy mindössze néhány perc
nyi haláltusa lehetett.

KRÚDY GYULA

Megkönnyebbülten,' békésen hajt meg Krúdy
Gyula. Az elhunyt iró az utóbbi időbért nagyon'
súlyos anyagi gondokkal, küzdött, -villanyóráját
kikapcsolták és kilakoltatás előtt.állott, A leg
nagyobb szegénységben hagyta hátra kis árvá
sasi®
ját. és özvegyét. Halála nagy vesztesége a ma
gyar irodalomnak és hátramarádottainak gyá
geten lakott eveken át, mint. a sziget szere]-' szában íz egész magyar társadalom őszinte
mese. Itt. irta legszebb regényeit. Később va részvéttel osztozik.
lami miatt megharagudott a szigetre és .Óbudá
*
ra költözött a Templom utcába. Hatalmás, déiKrúdy Gyula koporsójára, az őszinte gyász
'ceg-fizikHmát.'azonban már lassan ; őrölni kezdte és részvét virágait •küldi a Prágai Magyar líir.
áz alattomos kór. Utolsó napjáig . bizott szivé lap is. A nagy magyar Írót lapunk .megindulás,
ben.. amely ma délelőtt kilenc órakor megölte. óta -munkatársaink, sorában tiszteltük. Leg
Tulajdonkeppen csak néhány napja volt ágy- utóbb húsvéti szántunk részére küldött egy ere
banfekvő beteg, óla reggel is 1fel - akart kelni, deti írást, amejv ünnepi. számunknak egyik
de felesége-tiltakozott ez ellen.
legnagyobb érték-ó volt,.''Krúdy Gyula halála a
Felesége hét órakor bevásárolni ment, kilenc Prágai Magyar Hírlapnak s egyben Szlovenórakor visszajött s amikor bevitte férjének a szkó és Ituszinszkó magyarsága egyetemének
reggelit, már halott volt a nagy iró. Az orvos is érzékeny, fájdalmas, nagy vesztesége.
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Prága, május 12. Budapestről jön a fájdalmas
hír; Krúdy Gyula pénteken délelőtt meghalt. Regi
szívbaja ölte meg a, jelenkori magyar irodalom
egyik legmagyarabb íróját, ötvenöt eres volt csak,
de életműve kimeríthetetlen. Mint elbeszélő hihe
tetlenül termékeny volt és fantáziája a magyar vi
déki és nemesi kúriai élet valóságos tárházát alkot
ta. Cselekmények elgondolása, színezése és meseszövés tekintetében Hokin Mórhoz volt hasonló. Éles
szómét, befogadásra kész lelkét semmi sem kerülte
el, ami érdekes, vagy tipikusan magyar jelenség
volt és miközben szivével irt, készségével és pom
pás formalisztikiís képzettségével ellenőrizte a saját
alkotását. X magyar történelem mozaikjából kitört
egy-egy elporosodott, elfelejtett kavicsot és az ő
kezén csillogó gyémánttá fényesedéit meg az is,
ami senkinek sem kellett, amivel senki sem törő
dött, Fantáziája oly dús, alkotó heve oly vitális volt,
hogy gyakran csak körvonalazott, mert bármennyire
is sietett, bármily sokat is dolgozott, annyi téma
ösztökélte és nyugtalanította, hogy alig tudta őket
kidolgozni.
A megyei életet és a falu világát egyéni, régies
nek haté, de belső ritmusában és lelki vonalvezeté
sében töretlenül modern stílusával rajzolta meg. If
júsági müvei közül legnagyobb sikere „A eirkussItirály* cimii volt, A „Zoltánká^-ban Petőfi özve
gyének és fiának sorsát hozta színre, üres a fé
szek, A vig ember bús meséi, Diák kisasszonyok,
Az álmok hőse, A podolini kísértet, Pajkos Gaálék,
A biivös erszény. Két szilvafa — kimérithetetlen,
át nem tekinthető munkásság! Mindenekelőtt pedig
Szindbád ifjúsága és Szindbád utazásai, két óriási
magyar siker, nemcsak külső és mennyiségi, de
| belső siker, mert Krúdy evvel a két könyvvel vala' mi egészen újat inaugurált a magyar irodalomban:
| bekapcsolta a költő ismeretlen forrásból táplálkozó
merészségével az Ezeregy Éjszakába á magyar sor
sot, Szindbád soha véget nem érő bolyongása és a
magyar sors — ehhez a szimbólumhoz nem kellett
irodalomtörténeti magyarázat és ebben a kettős
műben önmagát adta Krúdy Gyula, a maga bolyon
gó, regényes álom-magyarságát.
Az álmok lovagja volt, hűséges és rajongó olvasó
tábora adományozta neki ezt a címet. Hátra és viszszamerengett és ahol meglelte & múltban a roman
tika kék virágát, kiemelte és a legnagyobb szak
értelemmel átültette a jelen realisztikus talajába.
Ebben egek & virágok most már örökké élni fogják
a maguk kék életét, Krúdy még 1915-ben A 42-es
mozsarak cimii regényével Is újat adott, az idő ha
tása alatt tij akkordokra találva a lelkében. Azóta
is, betegsége dacára, szüntelen dolgozott és Írásait
a iriss erőt és az egészséges irodalmi irányt repre
zentálták. Szindbád tulkorán jutott el bolyongásai
ban as utolsó állomáshoz, a l áírnék lovagja az örök
álom birodalmába, egy végtelen egyéni világot
hagyva örökül azoknak, akik szerették összegyűjt
tött müveinek tizenhat kötetét.
n. P-

A nagy író élete
Budapest, május 12. (Budapesti szerkesztősé

günk tele fo njelénté«3e.) Krúdy Gyula 1878-ban
született Nyíregyházán. Iskoláit. Szatmáron éa j
Becsben végezte. Tizennyolc éves korában uj-|
ságiró lesz Nagyváradon, majd : Debrecenben;
ujpágirófckodik. A nvilleni-um idején kerül fel
Budapestre, Akkoriban nősült meg, Első fele
sége Írónő volt, aki Satanella álnéven irt. Ebből I
a házasságából három gyermek született: Gyula
újságíró. dr. Krúdy Mária, aki. Vajda Mária né
ven "színésznő lett, legutóbb^ tanári-pályára lé
pett éa Ilona, Andersen Györgyim. Első felesegétöl rövidesen elvált. Később újra nősült, Váfady Rózsa Zsuzsannát vette fekeógüL Máso
dik házasságából Zsuzsik* nevű kislánya -szü
letett, : ' :
:

Krúdy Gyulát m it Pestre Jövetele' előtt- meg
előzte irói hírneve. A magyar Irodalomban egész
különöe helyet foglalt sajátságos jzü nyelveze
tével és mintegy háro-m évtized óta egyike á
legolvasottabb magyar irófeaak. Különösen a
„Vörös postakocsi1* és. „Szinbád utazásai1* oiuiü
könyveivel aratott nagy sikert, Molnár, -.Sió, w.ory éf jggp
.-Uffasátafflifn .* Margitszt-

