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100 éve született Krúdy Gyula

Krúdy Zsuzsa:

Szindbád századik születésnapjára
De jó érzés megemlékezhetni édesapám 

centenárium áró l!
Nem m úlott 'e l bennem emléke, nem 

halványult el személye, hiszen nap m int 
nap felidézhető, ahányszor beie-beleulva- 
sok írásaiba. S lehet, hogy képzelődöm, de 
nem egyszer úgy tűnik, most hozzám szól, 
hozzám, u to ljára szüietett gyermekéhez. 
Akinek egykor ifjúsági könyvet aján lo tt: 
„Kedves kisleányom, Z suzsika. . .  Lehet, 
nogy én m ár akkor nem leszek, m ikorára 
te eljutsz a hosszú utakon a mesék orszá
gába. Azért m ár most megfogom kis keze
det, hogy könnyebben odalatúlj a me.-e- 
ors.;ágban a királyhoz, Jókai M ó lh o z ..."

Látom magam előtt, am int íróasztalá
nál görnyed. M ellette füstölög cigarettája. 
A kora hajnal m ár itt találta, ha beteg 
volt, ha nem is aludt előzőleg. Délig, szin
te megszakítás nélkül irt, míg el nem vé
gezte napi penzumát, 16 oldalt. (Diósgvóri 
árkusokra, lila tintával, hegyes tollal, 
gyöngybelűkkel.) Az iróbütyök m ár régen 
megjelölte szép kezét, m ert írógép, diktá- 
lás, magnetofon nem könnyítette m unká
ját. Egyforma szolgalommal, rendszeresen 
és szenvedélyesen ró tta sorait.

Írásaiban szívesen idézte szüleit, nagy
szüleit, különösen nagyatyját, az 1648—49- 
es honvédtisztet, kedves tájait, a Nyírsé
get, Szepesscget, a  Balatont, a fővárost, s 
néhány m agyar kisvárost. A külhoniak kö
zül Bécset, ahol többször já rt. Utazgatni, 
anyagiak hiányában nem volt módja.

Szívesen foglalkozott a m agyar irodalom 
kincseivel, képviselőivel. Csak a tisztessé
geseket, emberségeseket, tehetségeseket 
becsülte!

Az Ady Endre éjszakáiban olvashatjuk: 
„M ert jegyezd meg m agadnak, Ady End
re, hogy az a legutolsó íróféreg, aki úgy
nevezett társadalm i úton is akar érvénye
sülni. Ez a legfertelm esebb' fajzati Aki 
meghívókat les a zsúrokra, a zsidók -va
csorái felett viccelődik keresztény tá rsasá
gokban, míg a zsidók között a kereszté
nyek butaságait gúnyolja . . .  A zért szeret
lek Ady Endre, m ert nem vagy ilyen.”

Ha nem írt, olvasott. M ár diákkorában 
elolvasta a hozzáférhető, legfontosabbakat. 
Élete utolsó éveiben, az óbudai fővárosi 
könyvtár olvasófüzetének tanúsága szerint 
az alábbi szerzőket kölcsönözte: Heine, 
Rilke, E. T. A., Hoffmann, T. Mann, Cse
hov, Chamisso, Poe, Galsworthy, Balzac, 
Turgenyev, M aupassant, Scott, Goethe, 
K ipling és Vas Gereben. — Igen szerette 
a m agyar irodalom nagyjait és Ffuskint. Az 
Anyegin éveken á t az éjjeliszekrényén fe
küdt, hogy mindig kéznél legyen.

Lakásunk, környezetünk, ruházatunk 
szegényes volt. Apám, igen pedáns, tiszta, 
ruháira  vigyázott. (Otthon elnyűtt holm ik
ban írt.) S bár csak néhány holm ija volt, 
m indig elegánsnak hatott. K alapot csak 
puhát viselt, s azt szerette „betyárosan” 
félrecsapni. Gombos cipőit könnyű járása 
m iatt szinte sohasem kellett talpaltatn i. 
Ernyőt soha, de botot (vastag bambuszból) 
mindig hordott. Ékszere nem volt, díszes 
inggombjai, nyakkendőtűi, m ár régen hű t
lenül elhagyták. Csupán egy ezüstbefog
lalt faf-kasfogat viselt kalapján. Kevésbe- 
szédű, hallgatag volt, magáról szinte soha
sem szólt. Rajongói állították, hogy „Gyula 
bácsi m indent tud”. Valóban jól ism erte 
korának — de az előzőknek is — jelentős 
személyeit, eseményeit, problém áit. Ehhez 
já ru ltak  még ism erőseinek elbeszélései 
(m indent szívesen m eghallgatott, ami é r
dekelte) s k ite rjed t levelezése, kutatása, 
ragyogó megfigyelőképessége.

Valaki azt írta  róla, hogy kevés olyan 
írónk volt, ak it annyira érdekeltek a m a-
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gyár vidék szokásai, életm ódja, s em be
reinek köznapjai. Hozzáteszem: és a m a
gyar ételek, ízek. a vendéglátás minden 
csínyja-bínyja. Több kötetet tennének ki 
azok az írásai, am elyek ezekkel foglalkoz
nak. M esterfokon érte tt a főzéshez, de m a
ga nem volt nagyevő. Különösen utolsó 
éveiben, am ikor m ár sokat betegeskedett, 
szenvedett.

Ifjúkorában hatalm as testi erejéről is
m erjék, de ő senkit sem bántott, csak ak 
kor ütött, ha belekötöttek, vagy ha m á
sokat kellett megvédenie. Ezekben az évek
ben nagv szívtipró hírében állott. Sok-sok 
nőismerőse közül a legfontosabbakat, leg
em lékezetesebbeket írásaiban m egörökí
tette.

Én Is ism ertem  a Rezeda K ázm ér szép 
élete Késő Fániját, a Hét bagoly Leonórá
ját. Jelentős volt életében az Asszonysá
gok d íja  Je liá ja  és a sok helyen szereplő 
Pilisy Róza. Legkedvesebb leányalakjai 
édesanyám ról, Zsuzsiról m intázódtak. ö  
Az utitárs Eszténája, a  Hét bagoly Aldás- 
kája, a Rezeda K ázm ér Tinije, az Asz- 
szonyságok d íja  N atáliája, a Bukfenc 
G yöngyvirágja és a Boldogult úrfikorom . 
ban Vilmája.

A Bukfenc egyik kiadásának előszava 
így szól:

„Kedves Gyöngyvirág, ismét eszembe 
jutottál, m int reggel a szép álom. Ism ét a  
régi szerelemmel gondolok boldog ifjúsá
gunkra. Légy víg, m int én. Hisz senki se 
veheti el tőlünk azt, am i egyedül a m iénk : 
em lék e in k e t. . . ”

Az egyesek által felelőtlenül, tévesen 
csak „ködlcvagnak”, csak „bohém nek” 
k ik iá lto tt K rúdy Gyula ötvennégy és fél 
éves koráig, haláláig: 87 regényt, 2380 e l
beszélést, 1780 tárcát, cikket és 30 jelene
tet, színdarabot írt, az év végén m egjele
nő Gedényi-féle bibliográfia szerint. — A 
cen tenárium ra szántuk a Gordonkázás cí
mű kötetet is, K rúdy önéletrajzát.

Krúdy Gyula temetésén egyik író társa 
így búcsúzott tőle:

„Írók, álljuk  körbe ravatalát. Nézzétek 
ezt a roncsaiban is nemes testet, m ert 
életnek is, testnek is rendkívüli v o l t . . .  
Egy korban, am ikor a betű teljesen meg
bukott, tán to ríthata tlan  tisztaságú művész 
tudott m a ra d n i. .


