
Krúdy Gyula pályakezdése
Katona Béla tanulmánykötete

Másfél évtizeden szorgos és amely páratlan irodaim unk- 
alapos kutatómunka eredmé- bán.
nye a Nyíregyházi Tanárkép- Ha az egyes elbeszélő mü-
ző Főiskola docensének. Kato
na Bélának a tanulmánya, 
amely Krúdy Gyula pályakez
désének legfontosabb életrajzi 
és esztétikai kérdéseinek tisz
tázására vállalkozott. Csak az 
tudja igazán megbecsülni ezt 
a könyvet, aki emlékszik ar
ra. hogy nem is olyan régen 
még mennyi hamis legenda 
keringett az író ifjúkorával 
kapcsolatban, hány pontatlan, 
vagy éppenséggel költött adat 
zavarta a kutatókat, irodalom* 
történészeket. Az életműnek 
ezt a részét, a századfordulóig 
irt zsengéket már csak azért 
sem becsülték sokra, mert ja
va részüket kizárólag a beava
tottak ismerték.

Katona Béla részletes kriti
kai munkával tisztázta a gyer
mekkor, a diákévek, az első, 
vidéki újságiróskodás (Debre
cen, Nagyvárad) és a kezdeti 
pesti évek életrajzi adatait, 
meggyőzően taglalta azokat a 
társadalmi hatásokat és sze
mélyes kapcsolatokat, amelyek 
az ifjú Krúdy emberi és írói 
karakterének kialakulására 
döntő hatással voltak. Ugyan
akkor érdemüknek megfele
lően elemzi könyvében a pá
lyakezdő elbeszéléseket, regé
nyeket és publicisztikai íráso
kat.

Ismeretes, hogy Krúdy már 
középiskolás korától kezdve, 
tizennégy évesen publikált, de 
az egészen ifjúkori (jobbára 
álnéven megjelent) Írásainak 
lelőhelyeit is Katona Béla ku
tatta fel, illetve ő tisztázta 
megnyugtatóan szerzőségüket. 
Az első novellától a századfor
dulón írt Aranybánya című 
regényig a tanulmány szerző
je az ismertetés és az elemzés 
sorún mindig azt tartja — 
igen helyesen — a legfonto
sabb szempontnak, hogy az 
adott írás mennyiben sejteti a 
későbbi nagy írót. Meggyő
zően mutat rá arra, hogy Krú
dy már ifjú korában megtette 
azokat a kezdeti lépéseket, 
amelyek majd egy hosszabb ki
térő (a Mikszáth hatására 1900 
—1908. között írt novellák) 
után ahhoz az egyéni látás
módhoz és stílushoz vezettek.

vek esztétikai taglalását olykor 
kissé elnagyoltnak érezzük is, 
ha a társadalmi körképet (fő
ként a fővárosi években) né
mileg vázlatosnak kell is tar
tanunk, Katona Béla munká
jának alapvető érdeme felbe
csülhetetlen: a klasszikus író 
pályakezdésének olyan fehér 
foltjait tüntette el, amelyek az 
évek múlásával, az élő tanúk 
halálával mind kevésbé lettek 
volna feltérképezhetök. (Aka
démiai Kiadó.).
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