
KRÚDY
zöldsxllvánit, 

f ü r e d i  p a l a c k b a n ! ”

NYÍREGYHÁZÁN
született és Óbudán, 
a Templom utcában 
halt meg. Utolsó es
téiét Kéhliéknél töl
tötte (bizonyára ide
gen e név a mai fia
taloknak). Mielőtt 
örökre kilépett a hí
res kiskocsmából, így 
szólt a főúrhoz: „Szi
vecském, egy liter 
zöldszilvánit, füredi 
palackban!" Haza
ment, hajnalban hal
va találták.

Mit csinált, amíg 
Nyiregy ’ázáró Óbu
dáig jutott? Szat
márnémetiben és Po- 
dolinban volt diák, 
Debrecenben és Vá
radon hírlapíró. Az- 
u án költő varázsló 
és hóditó Pes en, no. 
mén a „legszebb fért 
Füreden”, és állandó 
vendén a pesti lóver
seny 1 ály&n Körben
megírt több mint 50 
regényt, 3000 novel

lát, sok ezer újság
cikket, karcolatot.

Miről írt? Szind- 
bódról, a hajósról: 
Alvinczi Ed áráról, 
magyar úrról és sz - 
rencsejátékosról; Re 
zeda t'ázmérr . a nik 
bálványáról; Benról, 
a zsokéról; Don 
Cu’ ároszról, a kont 
rásról; a Nagybotos 
Violáról, aki imádta 
Fatime bokáját; pesti 
és bécsi vendégfoga
dókról; csonthúsokró: 
*s vörös postakocsik 
ról. Szénfiről a fuvo 
ásról, aki „b ■bájt 

augusztusi csillag
port. érett szilvafák 
és októberi jánoshe
gyi szőlővenyigék il

latát, karácsonyfa 
sza$á>, húsvéti tojás 
izét és boldogtalan 
költők magányos 
epekedését fuvolázta 
az asszonyok fülébe." 
írt még az álmokról, 
a „drága szélhámo
sokról", és minden
ről, ami „hazugság, 
ménu és illú-
Majdnem elfelej 

tettem: a halála előt
ti napokban gyertya
fény mellett irt, mer- 
nem volt annyi pén
ze, hogy kifizesse a 
villanyszámláját, és 
kikapcsolták lakásá
ban az áramot.

Míg élt kevesen 
olvasták, ma rajon
ganak írásaiért. So

kan boldogok, ha 
egy-egy elfelejtett 
vagy ismeretlen Krú- 
dy-novella, újság
cikk nyomára akad
nak. Kiadóink egy
másután jelentetik 
meg müveit. Szocia
lista művelődéspoli
tikánk cdja az igazi 
elismerést Krúdynak 
annak az írónak, aki 
1919-ben újságcikkei 
vei hitet tett a Ta
nácsköztársaság mel 
lett. (A Horthy-fasiz 
mus alatt azért volt 
kegyvesztett.)

Most összegyűjti' 
levelezését, emlékeit. 
Az Országos Széche
nyi Könyvtár kéz
irattára (Budapest, 
Vili., Múzeum körű 
14.) arra kéri azokat, 
akiknek Krúdy Gyu
lára vonatkozó ada
taik vannak vagy le , 
velek vannak birtó- 1 
kukban, ajánlják fel 
megvételrel L B. 1


