
Krúdy G yulától

Végre elkezdjük!
!■ . Jelen lapszámunkkal rajtjelét 

kdjük egyéves -‘olvasóprogra-
•wrnlínate-S-mtvull-Crúíiy'cgylK
réges-régí írása jslentettt egye
bek közt ösztönzést arra, hogy 

•beharangozó cikkemet megír
jam, első közös olvasmányunk 
szerzője is legyen ICrúdy Gyula.

Ismerik-e a Szabad Föld oj- 
. vasöi a Nyírség nagy író fiát?... 
Bizonyára' sokan : találkoztak 
már nem csupán a nevével, de 
műveivel : is. Mások talán csak; 
Huszárik Zoltán remek Szind- 
bád filmjéből és Latinovits "fe
lejthetetlen alakításából sejtet- . 
tók meg a Krúdy féle szóvarázs 
ízé t... És nem lehetnek keve-' 
sen azok sem, akik sohasem kós
tolták még azt a prózát, mely
hez foghatóan szép a világnyel
veken sem sok • író tolla nyo
mán született. *

Mivel szerzőnk élete nem . 
nélkülözi a régénybe illő moz- 

' záriatokat, hadd mutassuk be 
őt személyesen is!

A  lexikonok elmondják róla: 
1878. október . 21-én született 
Nyíregyházán. Házasságon kí
vül, akkori szóhasználattal szól- k 
va „törvénytelen” -ként. Tizen-''

négy évesen .gimnazista társai-, 
vaj sajtóirodát alapított és'.szű- 
• kebb pátriájának.híreit tőlük 
vették át a budapesti nagy;la
pok, nem sejtették, hogy külső 
m unkatársaik ;..gyerm ekek: 
Első' novellája is tizennégy Esz
tendős korában látott; nyoriiáa- 
-festéket;' EgV évvel 'később;.: a

■ nagy tekintélyű Pesti Naplq ri
portsorozatot közölt tőle azíak
kori idők egyik szomorú szen
zációjáról:: mi volt a tuzstri 
hipnózis-tragédia. ' {

Soha ilyen tündöklő suhancót! 
Még nem töltötte be tizenháío- 
dik. évét,; amikor ' már típoHov 
kát és vezércikkeket egyaránt

■ írt, rriint á Debreceni Ellenőr 
című lap munkatársa. ' Mesébe 
illő termékenységével a magyar 
toliforgatók közül tálán . csak 
Jókai' mérkőzhetett. Krúdy, aki
nek italozásairól, szerelmi jka-

‘ holdjairól sokan és sok legen
dát költöttek — a szorgalom 
volt. Érettségije előtt kilenc.hő- 
nap során kilencven novellája 
jelent meg. , .

És ez a viharos munkalázban 
élő ember ilyen elandalödya írt 
a sihéderről, aki volt:.,,... Mint
ha az egész ifjúságom, boldog- 

: boldogtalan életrészem azzal telt 
volna el, hogy. Virágh Vilma 
mikor dalol bús magyar nótát 
a sóstói, öreg tölgyek alatt. . Egy 
tündöklő szép nő — azt hiszem,

szőkésbarnar volt, szeme mint a 
párizsid hűké es .tubája..mindig 
fekete -y. csalogatott, csábítga
tott, hogy ne maradjak közön
séges ember. . . ”

Nem maradt az.. Rögtön az 
érettségi' után már párbajt ví-. 
vott. Tizenkilenc éves korában 
riovelláskötete jelent meg. Hu
szonegy .esztendős, amikor egy 
neves írónő férje, rámegy évre 
már apa.

Ügy röpültek ki keze alól az 
elbeszéléskötetek,- mint a váro
si terékről fölrebbenő mada
rak. Nyolc év alatt tíz könyv. 
Aztán 1913-ban á z  első nagy 
siker: Á  vörös postakocsi. És 
már akkor így pillantott vissza 
élete regényére: .. Hírlapíró
nak szöktem el a szülői háztól, 
vidéki színésznőbe bolondultam,

boldog voltam, művész völtam, 
•ittam, mulattam, szerettem, nerii 
is tudom, hogy 'mi történt vé-y 
lem? Most harmincöt esztendős 
vagyok, és csendeá, mélabús mo- ' 
sollyal gondolok vad, boldog if- ' 
júságomra. / . ..,, . •
’■ A', sors még húsz. mozgalmas^ 
évet ; tartogatott számára. “Abba " 
. beleiért • a 'fórradaiom melletti 
kiállás és a fehér terror évei
ben a mellőztelés, a hajsza el
viselése;- házasságának föíborn- - 
lása'/és új boldogság keresése új 
asszonnyal; fontos művek, mint. 
a Napraforgó, d 'Hét 'bagoly, a£ 
■Őszi versenyek;'1; és betegség; 
anyagi gond és bohém, önpusz- . 
tító életvitel. Ötvenöt évesén* 
gondoktól fuldokolva, hatalmas 
életművet hátrahagyva halt 
meg .... ■ d' .;• ■ •

. ...Vannak, akik Krúdyban csak 
.a csillogó tollú- ' stílusművészt 
,. látják. A mélyhegedű zengéséré- 
emlékeztető elegáns : mondatok 
megfogalmazó ját.i;' Másokat ag 
álmoknak és -.- a >.!Í valóságnak, jt ■ 
tünékeny képzeletnek és a jó
zan életismeretnpk az a vegyük, 
léke bűvöl el, ami szintén je
len van írónk híüvéib'en. Akáf 
a zöld gyep legendás Szemeré- 
jéről mintázza hősét, akár egy ’ 
kedélyteien,. szomorú hordár- ' ' 
ró l... ö  maga'így írt a világ- ' 
ról, melynek ábrázolását vál- : 
lalta: ,. az emberek, nagyrészt

manapság ílem élnek valódi éle
tet. Egy ál -elet az, amelyet az 
• emberek 'folytatnak, telve - ha
zugságokkal, . gonoszságokkal, 
nyomorúsággal.; Igazi életüket 
álmukban élik áz. emberek-., 

Krúdy. Gyula-művei ma már 
az ország minden valamirevaló 

; közkönyvtárábari'-. - megtalálha
tók.. .A-' könyvesboltokban sem 
hiánycikk 'Krúdy. Ezért azzal a 
bizonyossággal’ ajánljuk' elsőül 
áz. ő munkáit,; hogy azokliozt ol
vasóink az ország bármely zú- 
gában hozzájutnak. Kérésünk: 
március-végéig az Esti olvasmdr- 
nyok programban részt vevő ba- 

- rátáink olvassák el Krúdy. 
Gyula valamelyik művét. Te- • 
hát tetszésük szerinti kötetet;

: regényt,. ifjúsági regényt,-, el- ;
beszélésgyűjteményt vagy akár 

:' cikkeinek valamelyik válogatá- 
' sát-. :Posta} ■. levelezőlapon > né
hány sorban szánaoljanak.bene-- 
ktínk olvasmányélményükről. ír
ják meg, .mit; olvastak;- örömü-, 
két lelték-e benne vagy csa- ,; 
lódtak reményeikben.- Ezeket a 
beszámolókat április ,7-ig jut-, 
tassák ■ el szerkesztőségünkbe; 

.Már az első forduló résztvévŐi 
között is könyvjutalmakat osz
tunk szét.- Hogy a beszámolók - 
eljussanak hozzám, kérem a 
címzéshez írják oda: „Esti ol
vasmányok”, ;;

Bajor Nagy Ernő


