
Száz éve született Krúdy Gyula
író fiára emlékezik 
a Nyírség

A nyírségi és a nyíregyházi 
emberek már régóta szeretettel 
és tisztelettel ápolgatják a 100 
éve született Krúdy Gyula em
lékét Szülőházát és lakhelyeit 
emléktáblával jelölték meg. utca 
viseli a nevét, a megyeszékhely 
legrangosabb középiskolájának ő 
a névadója, szobra a szép sóstói 
parkban köszönti a sétálókat, 
emlékszoba gyűjti egybe a mú
zeumban műveit, tárgyait.

Az ünnepség és az emlékezés 
már nyáron elkezdődött, s októ
berben éri el csúcspontját Erről 
dr. Katona Béla docens, az em
lékbizottság titkára tájékoztat:

— Október havának 20., 21. és 
22. napján Nyíregyházán rende
zik meg a Magyar Irodalomtör
téneti Társaság vándorgyűlését 
A  legrangosabb magyar iroda
lomtörténészek, tudósok jönnek 
össze, hogy az új fénykorát élő 
író munkásságát elemezzék. Ek
kor kerül sor a Krúdy-emlék- 
táblák megkoszorúzására, s a 
Krúdy Gimnáziumban az író új 
szobrának avatására. E három 
nap alatt a megyei könyvtár ki
állítást rendez, s ekkor hirdetik 
a Krúdy-pályázatok eredményét, 
nyitják meg a képzőművészek 
kiállítását.

— Nagyon fontosnak tartjuk 
a tudományos ülésszakot, hiszen 
ismert, hogy a Krúdy-kutatok 
sok új és érdekes elemmel gaz
dagították eddig is az íróról szó
ló ismereteket. Ez azonban, — ha 
szabad így fogalmazni — a szak
ma ügye. Nem volna jó, ha az író

születésének századik évforduló
ján nem részesülne nagyszerű 
élményben az irodalomkedvelők 
tábora, s nem kapna indíttatást 
a könyvvel, irodalommal ismer
kedő. Ez szabta meg az összes 
többi programot.

A  debreceni Csokonai Színház 
ennek jegyében vállalt részt az 
ünnepi eseményből. Bemutatják 
az ismert Krúdy-egyfelvonúsost: 
Az arany meg az asszony-t. A  
nyíregyházi bemutatón kívül a 
megye nagyobb helységeiben — 
Nagykállóban, Üjfehértón, Vásá. 
rosnaményben — lesznek elő
adások, de tervezik további 7—8 
községben is az előadást A szín
házi este egyben előrejelzés is, 
hiszen az egyfelvonásoson kívül 
egy Móricz-darab is színre ke
rül, jelezvén: közeleg a másik, 
a nagy szatmári író évforduló
ja is.

A Tudományos Ismeretterjesz
tő Társulat megyei szervezete 
hat előadásból álló sorozatot in
dít útnak. Ez szintén az írót mu
tatja be. Nyíregyházán, Fehér- 
gyarmaton, Mátészalkán, Kis
várdán, valamint a Fegyveres 
Erők Klubjában lesznek ezek, 
minden esetben műsorral kiegé
szítve. A Magyar Optikai Mű
vek mátészalkai gyára külön 
kérte ezt a sorozatot, amelyet az 
üzemben, az ott dolgozók hall
gatnak majd meg. Igen fontos
nak mondható az a kezdemé
nyezés, amelyet a megye váro
sai, Nyírbátor, Kisvárda és Má
tészalka indítottak el, azzal a 
céllal, hogy sokrétű program 
mutassa be külön a fiataloknak, 
külön a munkásoknak a nagy 
írót.

A Krúdy-évforduló alkalmá
ból írásos művek is mutatják a 
megye tisztelgését. A  Sza bölcs- 
Szatmári Szemle különszámot

adott ki, méltatva és ismertetve 
az írót. A  helyi újság, a Kelet- 
Magyarország októberben rend
szeresen közöl írásokat, tanul
mányokat, cikkeket KrúdyróL A 
megyei könyvtár megjelenteti az 
első teljes Krúdy-bibliográfiát, 
nagy hiányt pótolva ezzel a ki
advánnyal.

A  megye filmszínházaiban már 
vetítik Huszárik Zoltán Szind- 
bád című filmjét, ezael is idézve 
Krúdy szellemét. A nyíregyházi 
Jósa András Múzeum felújítja 
az emlékszobát, sok új tárggyal, 
művel gazdagítva az eddigi 
anyagot. A város és a megyei) 
idegenforgalmi hivatal emlék
táblával kívánja megjelölni a 
Sóstón a Svájci-lak nevű szálíót, 
ahol Krúdy családjával nyaralt. 
Budapesti és debreceni színészek 
mondtak szíves szóval igent 
azokra a felkérésekre, amelyek 
a művelődési házaktól érkeztek, 
a Krűdy-előadáson való közre
működésre kérték őket.

— A célunk nagyon egyértel
mű — mondja befejezésül dr. 
Katona Béla. — Azt szeretnék, 
hogy a századik születésnap év
fordulója méltón fejezze ki meg
becsülésünket. tiszteletünket. Bí
zunk abban, hogy az ünnepi al
kalomból sorra kerülő rendezvé
nyek ahhoz is hozzásegítenek, 
hogy tartósan megmarad a Krú- 
dy-kultusz megyénkben is.

Nyíregyháza és a Nyírség lel
kesen készül. Várja az ünnep
ségekre az író leányát, az egyet
len élő leányleslvérét is. Gaz
dag program és szép külsőség 
köszönti Krúdy emlékét, kinek 
hívei bizonyára megsokasodnak 
ebben az esztendőben nemcsak 
Szabolcs-Szatmárban, hanem u  
egész országban.
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