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Hatvan éve ment el Krúdy Gyula
A nyíri hazából a hónapos szobába

Megérkezés a Gyöngytyúk utcába
Krúdy Gyula Budapestre telepü

lésének pontos időpontját nem is
merjük. Szépirodalmi munkáiban, 
visszaemlékezéseiben többször is 
foglalkozik megérkezésével, első fő-

Az író mint kisdiák

városi éveivel, ám ezekben is előfor
dulnak ellentmondások. Egyik ön
életrajzában azt írja. hogy 1896 nya
rán érkezett Pestre, s a Fővárosi La
poknál helyezkedett el. Máshol vi
szont cáfolja ezt: .....egy muskátlis
józsefvárosi ablakból figyeltem Pes
tet. amely még nem heverte ki a mil
lenáris kiállítás mámorát". Az ezrcd- 
évi ünnepségek pedig 1896. október 
31-én zárultak.

Első állását illetően is akad bi
zonytalanság. Egy 1918-ban írott 
emlékezésében megjegyzi, hogy a 
fővárosba érkezését követően a Ma
gyarország parlamenti tudósítója 
lett, csakhogy a kérdéses esztendő
ben egyáltalán nem publikált ebben a 
lapban, és 1897-ben is csak október 
elején jelenik meg először írása a 
Magyarországban, mégpedig a 
Régesrégen című elbeszélés. Való
színűbb mégis, hogy a Fővárosi La
pok munkatársa lett, ez azonban 
csak 1897 áprilisától lehetséges, a 
lapot ugyanis ekkor adta el Porzsolt 
Kálmán -  jó okunk van feltételezni 
hogy a nevezetes nábob. Szemere 
Miklós vette meg kedvesének. 
Meszlényi Adrienn színművésznő
nek -  s szerkesztője bizo
nyos J. Virág Béla lett.

Ez a találkozás aligha 
volt véletlen. Az új szer
kesztő ugyanis munkatársa 
volt a Magyar Szemlének és 
az Egyetértésnek is. tehát 
annak a két lapnak, ame
lyekben Krúdy az 1897-es 
évben a legtöbbet publikált.
De J. Virág Béla korábban 
munkatársa volt az Ország- 
Világnak is, amelyben 
Krúdy a millennium évében 
tucatnyi elbeszélési jelente
tett meg.

Az író tehát 1897. április- 
májustól a Fővárosi Lapok 
munkatársa, s ha nem is na
gyon sűrűn, de itt jelennek 
meg az írásai, sőt egy folyta
tásos regényét is közli a lap.
A Fővárosi Lapok -  1897. 
június 20-tól: Új Fővárosi 
Lapok -  munkatársa volt eb
ben az időben többek között 
Gáspár Imre. Erdélyi Gyu
la. Kálnay László és Pong- 
rácz Béla is. Mindnyájan a 
Krúdy-életmű szüntelenül 
visszatérő alakjai.

Vegyük csak elő a Hét 
bagoly című regényt! Ennek 
hatodik fejezete A pesti 
szerkesztő barátai címet vi
seli. s lényegében arról szól. miként 
látogat az ifjú Józsiás -  kit az író 
önmagáról mintázott -  zsebében 
kéziratokkal a Fercncziek terén álló 
Atlienaeum-épúleibe. Végigtalpalja 
a szerkesztőségeket, és ennek leírása 
színtiszta sajtótörténet. Ifjú Ábrányi 
Koméitól Giáján Ödönig sokan el
vonulnak előttünk, az írói emlékezés 
pontos, a redakciók megjelenítése 
filmszerű. A szuggesztív leírás 
kétségtelenné teszi, hogy Krúdy járt

az ódon. egyemeletes házban. Az 
Athenaeum épületét azonban 1897 
tavaszán kezdték lebontani. A bizo
nyosság mégis ott rejlik az életmű
ben: „Még szerencsés voltam Buda
pestre kerülhetni ködös és mindig 
őszies nyíri hazámból abban az idő
ben, amikor a szlovákok még nem 
váglak csákányokat a belvárosi há
zaknak" -  írja 
1921-ben az L. M. 
emlékkönyvébe cí
mű visszaemléke
zésében.

Meglehet, hogy 
mégis Krúdy Máriá
nak van igaza, aki 
szerint az író 1896 
késő őszén köl
tözött Pestre. Az 
igaz. hogy a pesti 
lapokban ebben az 
időben alig jelent 
meg írása, azonban 
Krúdy többször 
megemlékezett ar
ról, hogy első pesti 
h ó n a p j a i b a n  
nyomorgoit. mint 
egy rongyos diák.
Tény. hogy 1896 
ősze és tele az író 
életének tálán leg
t e r mé k e t l e n e b b  
időszaka volt.

A Krúdv-biog- 
ráfia másik hi- 
zonyiaiansaga az 
író első fővárosi 
lakhelyeivel kap
csolatos. Azt sok
szor leírta, hogy 
megérkezése után 
a Gyöngy tyúk -  ma 
Gyulai Pál -  ut
cában telepedett 
meg. ..A Gyöngy
tyúk utcai házban, 
a Vadász- és Ver
senylap feletti eme
leten lakozván, az irodalmi siker oly 
váratlansággal robbantotta fe l éle
lem rendjét, mintha egy petárdát ha
jítottak volna be többnyire nyitott 
ablakomon." Ez a siker az Üres a 
fészek című novellagyűjtemény 
megjelenése, amelyet az Ország-Vi
lág adott ki 1897-es évszámmal, 
Krúdy azoban abban az évben már 
egy sort sem írt ennek a lapnak.

a közlést soha nem fogadták el 
kész ténynek, sőt, több helyen a 
18. számú házat jelölik meg az író
első lakhelyéül, holott ilyen ház
szám nem is volt az utcában. 
Krúdy első lakhelye bizony csak
ugyan a Gyöngytyúk utca 13. alatt 
volt, és a korabeli címtárakból még 
azt is kinyomozhattuk, hogy

A megálmodott Magyarország
Hogyan született a Krúdy világa című kötet?

Harminc évvel ezelőtt mint a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
bibliográfusa (szaknyelven: „gőz
hangyája") megbízást kaptam egy 
Krúdy Gyula-bibliográfia készíté
sére. Az alkalom adott volt. Az író 
halálának harmincadik évfordulója 
(1933-1963). Krúdyt igen szeret
tem. Szerettem elábrándozni lírába 
bugyolált filozofikus mondatain:

Krúdy Gyula

Érettségi után

(Rejtélyes okokból szakadt meg a 
kapcsolata 1897 nyarán a Fővárosi 
Lapokkal is.)

„Sokszor megbántam, hogy 
végleg megtelepedtem a Gyöngy- 
tyúk utcában" -  írja, sőt egy másik 
remekbeszabott visszaemlékezésé
ben, a Krúdy Gyula látogatásaiban 
megadja a pontos címet is: 
Gyöngytyúk utca 13., ahol az eme
leten bérelt hónapos szobát egy 
szabómestertől. Az életrajzírók ezt

Gőgicz Ferenc szabómester volt a 
szállásadója.

„A Gyöngy tyúk utcából a Zerge 
utcába költöztem... csupán a regé
nyesség kedvéért, mintegy a halott 
Benedek Aladár, de még inkább a 
régebben halott Szendrey Júlia tisz
teletére"

„Sose felejtem el azt a Baross 
utcai asszonyságot, akinél nagyon 

rövid ideig laktam, de 
mégis már annyira a tulaj
donának vélt. hogy rám 
zárta az ajtót éjszakára..."

Krúdy Gyula eme két 
lakhelyéről, a Zerge (ma: 
Horánszky) utcairól és a 
Baross utcairól eddig nem 
vett tudomást az irodalom
történet, említi viszont a 
Práter utcai lakhelyét, ahol 
állítólag a II -es számú 
földszintes ház udvari szo
bájában húzódott volna 
meg egy ideig.

Az első időkben az író 
édesapja még tett kísérlete
ket arra, hogy fiát jobb be
látásra bírja. Krúdy állító
lag meg is ígérte, hogy fel
hagy az írósággal, és a csa
ládi óhajnak megfelelően 
jogi tanulmányokba kezd. 
Apja beíratta az egyetem
re, és hónapos szobát bé
relt neki a Sándor utcában. 
Az egyetemistaság és a 
tanulás azonban a behatás
sal véget is ért. Az 1899-es 
Cím- és Lakásjegyzékben 
meg is található: Krúdy 
Gyula hírlapíró. Főherceg 
Sándor utca 17. Ez azonos 
a mai Bródy Sándor utca 
17-es számú házzal. Négy

emeletes épület, majdnem szemben 
a Vas utca torkolatával. Maga az író 
egyébként sehol nem említi ezt a 
szállását.

Krúdy Gyula 1899 decemberé
ben kötött házasságot Spiegler Bellá
val. s akkor felesége Király utca 47. 
szám alatti lakásába költöztek. Az író 
pályája ettől kezdve meredeken kez
dett felfelé ívelni, s életrajzában is 
alig akad fehér folt.

(fehér)

.....alkonyodon, mint a fáradt
szív..."

Megkaptam tehát a feladatot, de 
nem volt kedvem „gőzhangyaként" 
bibliográfiát gyártani, sok ezer cédulát 
összehordani a harminc éve elhunyt, a 
mindössze ötvennégy és fél évet meg
élt K. Gy. (a „vörös postakocsival” 
utazó álombéli úr, vagy egy magyar 
Ezeregy éjszakából előlépő Szindbád) 
életművéről, a legelső kötettől (Szök- 
tetés a kaszárnyából és egyéb elbeszé
lések. Esztergom, 1896) az utolsóig, 
aminek kiadását életében megérte (Az 
élet álom. válogatott novellák, Buda
pest, a szerző kiadása. 1931.). Ha már 
könyv, legyen vastag, és ne legyen 
csupán bibliográfia... Még pontosab
ban: Krúdy művein kívül legalább 
annyira érdekelt az a korszak, amely 
ben élt (1878-1933), a kiegyezés utáni 
időtől a Trianon utáni idő zsákutcájá
ig, amikor mindent lelassított, mester 
séges álomba kényszerűéit a világgaz 
dasági válság.

így született meg a Krúdy világa 
című dokumentumgyűjtemény, hihe
tetlen gyorsasággal, alig fél esztendő 
alatt. A könyvtár akkori felelőse (Ré
vész Ferenc igazgató) beleegyezett, 
hogy gazdagabb lehet a kötet egy bib
liográfiánál. (A Krúdy család több tag
ja. második felesége, első házasságá
ból származó Gyula fia, valamim a 
második házasságból a „legkedve
sebb" gyermek, Zsuzsa, mindannyian 
a fővárosi könyvtárhálózat valamelyik 
pontján dolgoztak...)

A kötet az ünnepi alkalomra el
hagyta a nyomdát, 1500 példányban. 
(Pontosabban száz példányt a kötészet 
elrontott, így csupán 1400 példányban 
került a közönség elé a Krúdy világa, 
730 oldalon.)

A vaskos könyv azután többféle 
botrányt kavart. Főként azzal, hogy az 
eladdig ismeretlen Krúdyt (és sokszí
nű. egyáltalán nem nyárspolgári vilá
gát) igyekezett életszerűen bemutatni, 
sok-sok korabeli fényképpel.

Krúdy Gyula azt vallotta önmagá
ról: „Talán mindenütt voltam. Bálban 
és temetésen. Erdőben és vízparton. 
Bűnben és erényben. Sokat utaztam. 
Most elfáradtam..." Márai Sándor pe
dig azt írta az emigrációban (1978-ban, 
Krúdy Gyula születésének századik 
évfordulója alkalmából): „..az ötven
éves író arcképe. Fénykép az időről, 
amikor a halálos kór ágyba döntötte...

(Ez a fénykép szerepel a Krúdy világá
ban is.) Olvassuk tovább Márait: „A 
bohém dandy helyében megjelenik egy 
ember arca. aki tudatosította a halált, 
amit eddig -  őis, mint mindenki -  ipar
kodott elködösíteni. A nézése nem szo
morú. nem is megbocsátó -  a végső kö
zöny pillantása ez, amikor a halálra
ítélt már eldöntötte, hogy nem érdemes 
haragudni, sem örülni. Arany János 

énekelte, hogy 
»száz évben egy
szer nyit az áloé- 
virág«. Ilyen ti
tokzatos, szépsé
ges áloévirág a 
magyar iroda
lomban a száz
éves Krúdy élet
műve. . ”

A Krúdy vi
lága igyekezett 
az életrajz addigi 
ismeretlen „fe
hér foltjait" fel
fedezni. Szülei
nek családja 
mindkét ágon le
gendákkal volt 
tele. Nagyapja 
1848/49-es vitéz 
honvéd huszár- 
kapitány. aki 
Komárom ostro
mánál ismerke
dik meg a várpa
lotai cigánycsa
ládból származó, 
fiatal és szépsé
ges markotá- 
nyosleánykával, 
akivel azután le
telepedtek Nyír
egyházán.

Krúdy gyer
mekkorában na
gyanyjától sok 
mesét hall a sza
badságharcról, 
és tőle örökli 
álomfejtési és 
kártyavetési tu

dományát is. Az egykori markotá- 
nyosnő ezt írja Budapestre unokájá
nak 1919 vérzivataros napjaiban: 
„Édes Gyula! Egy gondolat bánt én- 
gem. Hogy te édes gyula ebben a vé
széiben lévő Hazánkat meg tudnád 
menteni. Ha személesen be utaznád 
azokat a kétes gondolkodó vidékeket.

egy levele. Nyíregyházáról írta a fiá
hoz, amikor megkapta, 1930-ban, a
Baumgarter-díjat: .....a szerencse
Pészbiil énis kérek egy keveset, úgy
sem kaptam még tiiled sohasem sémit 
kiigy nagy szükségem van rá..."

A fiatalember korán elszakadt a 
szülői háztól. Édesapja, a büntető- és 
gyilkossági perek híres védőügyvédje 
meghall, odahaza. Nyíregyházán: a 
szíve nem bírta tovább a „szakma" iz
galmait, nem érte meg a XX. századot, 
elhalálozott 1899. december 31-én.

Krúdy Gyula mámorosán veszi 
birtokába a századforduló fővárosát, 
mint Stendhal XIX. századi regényhő
se, Julién Soréi Párizst. írói szalonok
ba jár, ontja az elbeszéléseket és a 
hosszabb prózai műveket. Megnősül, 
elveszi a nálánál idősebb, Satanella 
néven ismert írónőt. Majd a szállodák
ban éli tovább az életét. Az Otthon kör
levélpapírján ezt (íja: ......bocsáss
meg, hogy nem mentem hozzád -  dol
goztam. Hogy vagy? Válaszolj! Csó
kol Gyula." Utóirat: „30 korona" -  ti. 
a hordánál mellékelve. Másik 
küldemény a Meteor Szálloda levél- 
papíiján: „Vegyél rajta parfümöt, 
Gyula..."

A vörös postakocsi és a Szindbád- 
kötetek megjelenéséig tart az a dia
dalmas korszak, amíg Krúdy igazi fér
fiéletét éli. 1919-ben feleségül vesz 
egy fiatal szépséget -  (gazdag és von
zó asszonyszeretőjének leánygyerme
két). Ekkorea már az író megtanulta: a 
sok pénzt, amit keres, csak igazán ara
nyakat rabló dolgokra érdemes elköl
teni, mint a kánya meg a lóverseny. A 
nők és az ital korántsem kerültek 
annyiba...

Közben szüntelenül ír. Rejtély, 
hogy mikor. Igaz, azt sem tudni ponto
san, hogy mikor él, miközben szórja 
maga körül, szinte számolatlanul. 
nemcsak a bankópénzeket, de a kéz
iratlapokat is. Hívei, mecénásai bőven 
vannak. Ez utóbbiak csak egy ideig. 
Hanany Lajos báró ezt úja Krúdynak: 
„Nem vagyok Rbischild..

Százharminc kötetre becsült élet
műve, a tegnapi Magyarország nem
csak reális, de álombéli képe. A nála 
jóval fiatalabb írónemzedék egyik tag
ja, Sőtér István írta, aki kezdő regény
íróként maga is művelte a „valóságos 
túlvilágot", azaz a szürrealizmust: 
„Minél fakóbb a valóság, annál 
színesebb Krúdynál az eszmény -

Major Henrik karikatúrája az íróról (191 1)

és a nagy kostaként fe l ráznád ennek 
az alvó nemzet lelkit...

A nagyapa azután Nyíregyházán 
hagyta a nagymamát (meg egész csa
ládját), és egy fiatal nővel Budapestre 
költözött. A legidősebb Krúdy Gyulát 
kinevezték az újonnan felállított Hon
véd Menház parancsnokának.

Idősebb Krúdy Gyula, az író édes
apja, a jó hírű ügyvéd, cselédlányukat 
szökteti meg az atyai háztól. A nyír
egyházi bokortanyákról származó tir
pák cselédleányka megszüli az „úrfi" 
fiát, hősünket, a nagy fantáziájú írót. 
Amikor megszületik valamennyi 
gyermek, és legifjabb Gyula már érett
ségi előtt áll. akkor körnek a szülők ti
tokban házasságot, elutazván Buda
pestre, a terézvárosi plébániatemp
lomban. A mamának is fennmaradt

minél köztuipibb a környezel, annál 
regényesebb, kivételesebb az álom..."

A Ktitdy világa megjelenése után 
hamarosan indexre került, a könyvtár
ban kapható példányokon kívül nem 
árusíthatták a könyvesboltok. Aczél 
György, az akkor már igencsak nagy 
hatalmú miniszterhelyettes dörgedel
mes intéssel rótta meg a fővárosi taná
csot (a kötetet kiadó könyvtár gazdá
ját): mit képzelnek, ha csak módjával 
adjuk ki államilag Krúdy Gyula prózá
ját, miért akarják ezt a döntésünket ke
resztezni ezzel a díszes könyvvel, az 
író népszerűsítésével?

Csakhamar mégis elkövetkezett 
Krúdy Gyula reneszánsza. Mivel száz
évenként mégiscsak kinyílik a titokza
tos áloévirág...

Tóbiás Áron


