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A Krúdy Gyula Irodalmi Kör 1982. október 25-én. a Zichy Kastélyban, az akkori Óbudai Mű
velődési Házban tartotta alakuló ülését. Akkor csak néhány író, költő, újságíró, esztéta jött össze, 
hogy megállapodjon a kör létrehozásáról, és megfogalmazza a célokat, feladatokat. Megállapodtak, 
hogy mindenekelőtt Krúdy Gyula megjelent műveit gyűjtik, ápolják emlékét, irodalmi műsorokat 
szerveznek, rendezvényeken közreműködnek, s teijesztik a nagy magyar író műveit. Segítik a Krú
dy nevét fölvett intézményeket irodalmi műsorok megszervezésében. Vitaesteket rendeznek a saját, 
s a már ismert írók, költők műveiből. Felvállalta a könyvkiadást is, eddig 30 könyvet, s ebből 8 az 
antológia, 22 az egyéb kötet. 1989-től Rajki László szobrászművésszel készíttetett Krúdy-emlékér- 
met ad át a kör - a kuratórium javaslatára - az olyan körtagoknak, s kívülálló írók, költők, iroda
lomtörténészek, művészek számára, akik sokat tesznek, vagy tettek a Krúdy emlékének ápolásában, 
műveinek terjesztésében. Eddig 35-en kapták meg a Krúdy-emlékérmet, néhány tagon kívül Czine 
Mihály, Tóbiás Áron. Bajor Nagy Ernő, Szíj Rezső, Keres Emil, Dévai Nagy Kamilla, Linka Ágnes. 
Közreműködtek abban, hogy Óbudán iskola vegye föl Krúdy Gyula nevét. Az iskolával jó a kap
csolatuk, s a közelgő neves évfordulókat is együtt fogják megszervezni.

1990-től a Kéhli Vendéglő adott helyiséget, itt tartják összejöveteleiket, irodalmi rendezvényei
ket. Az újjáépített Kéhli Vendéglőben Krúdy Zsuzsa avatta föl, leplezte le az emléktáblát, mely jel
zi. hogy Krúdy Gyula e teremben töltötte szabadidejének nagy részét. E vendéglőben nyílt meg a 
Krúdy Szalon, ahol már több ismert író, költő találkozhatott olvasóközönségével: Fodor András, 
Baranyi Ferenc. Bartis Ferenc, Tüskés Tibor. Ez évben Jókai Anna lesz a vendég, és a Zsarát folyó
irat.

Tagjainak sorában nem csak írók, költők, újságírók vannak, hanem előadóművész és színészek 
is: Sellei Zoltán. Keres Emil, Végh Gusztáv. Keres Emilnek első verseskötetét is a kör adta ki, Hány 
élei volt ez? címmel. Céljuk a fiatalok segítése. Említésre méltó az, hogy az 1997. évi Sárvári Diák
írók, Diákköltők XX. Országos Irodalmi Pályázatán Arany Minősítést kapott Ijjas Tamás, aki két 
éve tagja a körnek.

További feladataik között Krúdy halálának 65. és születésének 120. évfordulójának színvona
las méltó megünneplése szerepel, s ezzel egyidőben irodalmi antológiát szeretnének megjelentetni. 
Célúk, hogy Óbudán mellszoborral emlékezzenek meg a nagy íróról. S továbbra is szeretnének jó 
kapcsolatot tartani kiadókkal, nyomdákkal, folyóiratokkal, irodalmi körökkel, társaságokkal, hogy 
együtt tevékenykedjenek a magyar irodalmi élet értékeinek megőrzésében, inspirálják irodalmi ér
tékek születését.
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