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SZÁZ EV UTÁN 
A SZÜLŐHELYEN

Krúdy Gyula szülőházát 
Nyíregyházán m árványtáb
la jelzi.M ostanában, a  cente
nárium ra való készülődés lá
zában meglehetősen sok h ír
lapíró. irodalomtörténész, ta 
nár. olvasott tu rista  és a K rú- 
dy-szekta (mert Krúdynak hí
vei. ismerői nincsenek, csu
pán szektája, m int némelyek 
állítják). tehát mindezek 
gyakran benyitottak az o la j
festékkel védett kapun, hogy 
szemrevételezzék a szülőhá
zat. Gondolom, a legtöbb eset
ben élénk kutyaugatás fogad
ta őket. m int e sorok íróját is, 
és a háztulajdonos szem-fül- 
orr-gége szakorvos vagy vala
melyik megbízottja (az én 
esetemben sógornője) udvari
assággal leplezett türelm et
lenséggel elm agyarázta, hogy 
az a ház. ahol Krúdy szüle
tett. az m ár nincs itt. m ert 
lebontották az a hátsó trak 
tus volt. ez itt magánház. o r
vosi rendelővel, és ha a láto
gatónak nincs panasza, akkor 
beszélgethet még itt. am ed
dig a jóízlés megengedi Min
denről. Krúdy Gyuláról is. 
Azonban róla itt információ
kat kapni lehetetlen.

• • •

Örökös hűvösséget okozó 
japán akácok állnak őrt ezen 
az utcán Néhány száz m éter
rel. ha odább ballag a zarán
dok. a Sas köz után m indjárt 
egy falatozóba ju t, melyet a 
helyi hagyomány K rúdy- 
kocsmának. Sas-kocsm ának 
nevez, m ert itt virágzott egy
kor az a vendéglátóipari léte
sítmény. ahol az ifjú Szind- 
bád elö-elő fordult. A helyi 
hagyományt erősítendő, egy 
kitömött sasm adarat őriznek 
az italospole csúcsán. Állító
lag ez eredeti relikvia, a régi 
Sas-kocsmában is ugyanez a 
m adár őrködött kiterjesztett 
szárnnyal a fogyasztók álma 
föiött Csak hót az őrtállás 
olyan feladat, mely szakmai 
ártalom m al jár. kivált, ha a 
m unkaadók nem gondoskod
nak a munkaköri kötelesség 
m iatt egyébként is mozdulat
lanságot tartó  őr tisztán ta rtá 
sáról majdnem száz éven ót. 
Közeledvén a centenárium , 
az illetékesek rádöbbentek, 
hogy a cégjeiül szolgáló sast 
meglehetősen belepte a por, 
füst és egyéb mocsok. Nosza, 
megmosdatták ultrás vízben, 
azóta is tiszta, tollai selyme
sek. Minderről beszámolt a 
Kelet-M agyarország, a Sza- 
bolcs-Szatmár megyei napi
lap Ultrasas című glosszája.

Dr. Papp Ágoston, a nyír
egyházi Jósa András Múze
um közművelődési osztályve
zetőié aggodalmasan szortí
rozza a Krúdy-évforduló tisz
teletére k iirt képzőművészeti 
pályázat anyagát. (A kiállí
tást az évforduló napján, ok
tóber 21-én nyitották meg.) 
Egy nagym éretű olajfest
ményt m utat, közismert m ű
vész alkotása. Sziklatörm e
lékhez és töm ött k ispárnák

Muzbeknc Hartmann Lenke, a

hoz hasonló alakzatok válta
koznak rajta, az előtérben vö
rös ecsetvonalak, m int a sa
játos utat járó  művész m in
den eddigi képén. H átlapján 
a cím: Asszonyságok dija.

— Nem tudom, hogy díjaz- 
nák-e az asszonyságok ezt a 
festményt — méláz dr. Papp 
Ágoston az akkurátus tojás
temperán. — Maga szerint 
van valami köze Krúdyhoz?

A Krúdy emlékszobához 
vezet. A bejárat melletti fa
lat egy helyi művész Krúdy- 
illus/trációi díszítik. Egy ösz-
szegben vásárolta meg a m ú
zeum tőle néhány esztendeje 
ezt a sorozatot, több m int 
húszrészes. Egészen gyenge, 
linómetszetnek álcázott színe
zett tusrajzok vagy papírm et
szetek. Ki tudja, hány eszten
deig fogadják még az em 
lékszobába érkező látogató
kat?

Maga az emlékszoba szo
morkás hangulatú. Asszonyi 
Tam ás dombormüvei, Vígh 
Tam ás szobra idézi csupán 
méltón Krúdy szellemét. To
vábbá a korai kiadások egy- 
egy példánya, anyakönyvi be
írások fotómásolatai, körki- 
vágású vitrinablakok mögött. 
Van továbbá egy közepes 
portrészobor és egy rossz rajz 
Krúdyról. Meg néhány bútor 
az utolsó lakásból, Óbudáról.

— Banner Lászlót, a Krúdy 
Gyula Gimnázium igazgató
ját kéréssé, ha olyan intéz

gyógykovács lánya

ményt akar látni Szaboles- 
Szalm árban, ahol igazán őr
zik az emlékét. Vagy Ratkó 
Józsefet, a költőt, a nagy kal
lói Krúdy-könyvtár igazgtó- 
já t! — ezt Kasza János taná
csolja, a megyei mozi üzemi 
vállalat músorosztály-vezető- 
je.

Vállalata a Krúdy mozi 
épületében van. Ezt a mozit 
éppen tíz esztendeje -avatták. 
Kasza János kezdeményezé
sére közvéleményku tatást 
rendezlek, ki legyen az új, 
modern filmszínház névadó
ja. Krúdyra esett a legtöbb 
szavazat, akinek abban az 
időben csupán a sóstói szállo
da viselte nevét megyeszerte. 
Az ünnepélyes megnyitón 
.Tancsó Miklós Csend és kiál
tás című film jét m utatták 
be A rendező meghatottan 
szólt róla: jelképnek érzi ezt 
a tényt. Reméli, az évtizede
kig tartó  csend, elhallgatás, 
félremagyarázás. sznobéria 
u fán az eljövendő időkben ki
áltás-erővel bizonyosodik m w  
minden magyar olvasó előtt, 
hogy Krúdy nem ködlovag, 
nem ínyencség, nem deka
dencia. hanem a legnagyob
bak közül való.

— A Petőfi-év és az Ady- 
év azért ehhez képest arány
talanul hangosabb volt — je 
gyezte meg a hírlapíró.

Kasza János kaszaboló moz
dulatot tel* a levegőbe. Alig
hanem maga is a Krúdy-hő-

Krúdy sóstói szobra

sök közül való. 1053 óta egy
folytában músorosztály-vezető 
Szabolcs-Szatmár (Moziüzemi 
Vállalatánál (épp 25 éve most 
októberben). Ez önmagában 
is valószínű, példátlan. Még 
működése elején feltűnt ne
ki egy bátortalan gimnazista, 
aki minden filmet megnézett, 
lehetőleg többször is. Elbe
szélgetett vele, könyveket 
adott a kezébe, elm agyaráz- 
gatta neki. hogyan is lehet 
„filmszemme!” nézni. S a 
gimnazista látni kezdett. Ma 
Kosa Ferencnek hívják, a 
Tízezer nap, az ítélet, a Nincs 
idő. a Hószakadás rendezője. 
(Az utóbbi filmben az Apa 
szerepe* egy am atőr játszotta. 
Kasza János.)

lálknztunk vele a Báthori Ist. 
ván Múzeum, az egykori mi
norita klastrom előtt. Már- 
m ár nyilatkozott, hogyan őrzi 
Krúdy földje Krúdyt, de mi
helyt m egtudta, hogy Székes- 
fehérvárról érkeztünk, d rá
matervéről beszélt, melyhez 
évek óta gyűjti az anyagot. 
István, királyról szólna ez a 
színjáték, életének arról a 
különös fordulatáról, am ikor 
célszerű országrendezó és té

A Szindbád-film  ősbem utatóján a Krúdy-mozi előtt. Balról a harm adik Krúdy Zsuzsa, az író 
leánya, középen Lalinovils Zoltán

rítő tevékenysége hirtelen, 
(fia, Im re herceg halála után) 
öncélú kegyetlenségbe csapott 
át. véli ez a m arkáns poéta, 
aki a tiszadobi árvaházban 
nevelkedett, nem messze Ti- 
szadadától. ahol m egtalálták 
a tiszaeszlári Solymosi Esz
ter holttestét, s ennek alapján 
m entették fel végül is az esz- 
lári zsidókat a vérvád alól: a 
V'-lencei-tó rajongója. Eötvös 
Károly harcos ügyvédkedése 
alapján, am int azt Krúdy 
Gyula riportregényében meg
írta.

Sóstó fürdő a régi. ami ter
mészeti szépségét illeti. A 
Krúdy-szálló fiatal. rokon
szenves üzletvezető-helyette
se, Törő János szabadkozott, 
hogy Krúdyt és az általa köz
zétett vcndéglálóipari eszmé
nyeket ugyan nem ismeri, de 
úgy tudia, hogy a centenári
um ra „Krúdy-étclkülönleges- 
sőgük” is készülnek a kony
hán.

A sóstói parkban, Krúdy 
mellszobra közelében Muz- 
bek Lászlóné H artm ann Len
ke nyugdíjas munkásasszony 
szintén szabadkozott, hogy 6 
semmit nem olvasott Krúdy- 
tól, de az édesapja ism erte 
személyesen az írót. Az apa 
gyógykovács volt a nyíregy
házi 4-es huszároknál, „ezer 
lófős lókórház parancsnoka”. 
Krúdy, ha hazalátogatott a 
székesfővárosból, „szeretett 
édesapámmal elborozgatni”.

Ez hihetóen hangzott.

A. SZABÓ JÁNOS

Az író halotti anyakönyvi kivonata a  Jósa Andrá« Múzeum emlékszobájában
(FOTO: FASI LÁSZLÓ)

Mi sem természetesebb, 
hogy az eddigi egyetlen Krú- 
dy-müböl készült mozifilm. 
Huszárik Zoltán Szindbádjá- 
nak ősbem utatója is Nyíregy
házán volt (71. oklóber 20- 
án). Most 1070 októberében a 
moziüzemi vállalat KISZ- 
szervezele a centenárium  és 
az időközben elhunyt fősze
replő Latinovits Zoltán tisz
teletére em léktáblát szeretett 
volna elhelyezni a mozi falán. 
Egyszerű, iparilag vésett kő
lapot Az illetékesek nem en
gedélyezték állítólag, s állító
lag a szóbeli indoklás vala
hogy így hangzott: Latino
vi tsnak semmi köze Nyíregy
házához Krúdv tiavan nvtr- 
egvhá/i de ebhen a mozihan 
soha nem tárt Minek a táb
la. nem elég a homlokzaton a 
neve?

Elég. És főleg ég minden 
este A neonfénv cégjelzés 
Krúdy felnagyított aláírása. 
(Kasza János terve alapján.)

Ratkó József költőt szeret
tük volna megkeresni Naav-
kállában. de erre nem volt 
mód. mert Nyírbátorban ta-


