
Vacsorák, séták, koszorúk
Krúdyt ünnepük országszerte
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Százhuszonöt éve született Krúdy Gyula, s 
ebből az alkalomból már október elején kiállí
tás nyílt szülővárosában, Nyíregyházán, a 
városi galériában munkáinak képzőművé
szeti feldolgozásaiból. A Váci Mihály Műve
lődési Központban pedig filmvetítések, elő
adások szólnak az íróról. De nemcsak Nyír
egyházán emlékeznek meg róla.

Füreden, a régi szívhalászatok helyszínén 
a helyi panteonban koszorúznak Krúdy em
léktáblájánál 17-én öt órakor, utána a Krúdy- 
dalárda tart emlékműsort.

Siófokon az íróról elnevezett szakközépis
kolában ma megkezdik a Krúdy-napokat, or
szágos prózamondó versenyt, kiállítást és ve
télkedőt tartanak, megkoszorúzzák a Krúdy- 
emléktáblát a Mártírok utca 5.-ben.

Várpalotán, a Radics nagymama és a Palo
tai álmok városában október 20-án, a könyv
tárban mutatják be a Praznovszky Mihály szer
kesztette Krúdy Kiskönyvtár újabb darabját.

Veszprémben, a Tapó fogadóban 18-án es
te hétkor szüreti, boros Szindbád-vacsorát 
rendeznek, irodalmi fogásokkal is. A Laczkó 
Dezső Múzeumban pedig 21-én, 16 órakor 
Ács Anna beszél az író bakonyi tájélményei
ről, színpadi előadással is fűszerezve.

A szlovákiai Szécsénykovácsiban a déd-

szülők sírját koszorúzzák meg október 26-án, 
s emlékülést, színpadi műsort rendeznek a 
Palóc Társaságban, valamint emléktáblát 
avatnak és Zórád Ernő Krúdy-képeiből nyit
nak kiállítást.

Nyíregyházán is lesz országos prózamon
dó verseny 17-én, a Váci Mihály Művelődési 
Központban. Majd A nyíri pajkos címmel 
kezdődik többnapos vándorgyű
lés a városházán. Itt mutatják be 
Katona Béla tanulmánykötetét, Az 
élő Krúdyt. Este a Móricz Zsig- 
mond Színházban a Szindbád ke
rül színre. Másnap délután 2-kor a 
szülőháznál, a Szent István utca 
10.-ben koszorúznak. Utána kiál
lítás nyílik a Jósa András Múze
umban Krúdy és kora címmel, 
majd Varga Imre Krúdy-emlékmű- 
vét avatják fel a Bessenyei téren.
Október 20-án a Vikár Sándor Ze
neiskola tanárai adnak tisztelgő koncertet. Az 
író születésnapján, 21-én a város képviselő
testülete ünnepi ülést tart, s a művelődési 
központban irodalmi esttel és Krúdy-portré- 
kiállítással emlékezik. A nyíregyházi főisko
lán ugyanezen a napon kezdődik kétnapos 
tudományos ülésszak.

Budapest is kiveszi részét az ünneplésből. 
Óbudán a könyvtár október 20-án ünnepélye
sen felveszi az író nevét, s ez alkalomból em

léktáblát helyeznek el. Itt hirdetnek ered
ményt a korábban megkezdett Krúdy-játék- 
ban, majd felavatják a Szentlélek térről a Kéhli 
vendéglőhöz áthelyezett Krúdy-szobrot. Este 
7-kor a társaskörben Aranyfényű vizitkártya 
címmel irodalmi est lesz többek közt Ráckevei 
Annával, jolsvai Andrással, Máté Gáborral, Sza
kácsi Sándorral. Utána vacsora Kéhlinél. Szobá

nyi kis kiállítás is nyílik a társas
körben Krúdyt idéző tárgyakból. 
A belvárosban, a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban januárig ívelnek a 
programok. Október 19-én 11-kor 
sétát rendeznek a Budapesti 
Krúdy-kalauz című könyv nyo
mán. November 5-én e kötettel 
együtt bemutatják az évfordulóra 
megjelent munkákat: Fráter Zoltán 
Krúdy-életrajzát, a Tóbiás Áron-féle 
Krúdy világa új kiadását s 
Kelecsényi László Krúdy Gyula kéz

jegyei című könyvét. Fráter Szerelmi levelező
jét november 17-én adják elő. November 27-én 
tudományos emlékülés, majd december 3-án 
pedagógiai kollokvium és vitaest lesz Krúdy 
taníthatóságáról. Ez utóbbihoz kapcsolódik ja
nuár 23-án egy rendhagyó irodalomóra gim
nazistáknak. Januárban beszélgetést tartanak 
Krúdy és a színház kapcsolatáról: már csak ab
ból az alkalomból is, hogy a Vígszínház műso
rára tűzi a Szindbádot.

Krúdy Cyula


