
KRÚDY ZSUZSA:

Születésnap
„Én írónak születtem, sem 1 

egyik önéletrajzában, s ennél 
mondhatott volna magáról.

desapám, 1878. október 
21-én — ma 95 éve — 

I™  született Nyíregyhá- 
zán. Szülőföldjéről Így 

vallott: „A Nyírség Magyar- 
ország legszebb tája. Írni róla 
csak oly gyöngédséggel lehet, 
mint egy halott menyasszony
ról'’. Apja jónevű ügyvéd, 
anyja egyszerű parasztleány, 
szolgáló volt, akitől egészsé
ges, természetes észjárást, 
élénk, színes fantáziát, jó 
megfigyelőképességet, mérhe
tetlen szorgalmat és munka
bírást örökölt. Apai nagyszülei 
részt vettek az 1848-as sza
badságharcban, Komárom vá
rának védelmében. Dédapa, 
mint honvédtiszt, felesége 
Radics Mária, akivel ott es
küdött örök hűséget tábori 
pap előtt, katonai zászlók 
alatt, mint markotányosnő. A 
gyermek Krúdy otthon legtöb
bet és legszívesebben hallga
tott történetei 1848-hoz kap
csolódtak.

Érettségi után rövid ideig 
Debrecenben és Nagyváradon 
volt újságíró, majd Pestre 
került.

„Budapestről az utazási 
könyvek azt írják, hogy gyö
nyörű ifjú hajadon a vén Du
na partjain, és tavasszal ibo
lyaszaga van a városnak, mint 
a pesti korzó hölgyeinek, ősz- 
időben Buda adja meg a vá
ros tónusát, lehulló vadgesz
tenyék kopognak a bástyasé
tányon, a vidékies csöndben 
áthallatszik a túlsó partról a 
kioszkbeli katonabanda mu
zsikája, az ősz és Buda egy 
anyától születtek . . . "

A z ifjú tró vidáman.
szertelenül vetette 
bele magát az élet 
kínálkozó mulatsá

gaiba, kalandjaiba, örömeibe, 
a józan nappal azonban a 
munkáé! „Józsiás úr ugyanis 
azon törekvő és fáradhatatlan 
írók közé tartozott, akik le
hetőleg mindennap szeretik 
nyomtatásban látni nevü
ket . . . ” Azonban még igen
igen sokat kellett dolgoznia, 
fáradnia, amíg a tizes évek
ben a Szindbád novellák és a 
Vörös postakocsi megjelené
se után, országos hírű íróvá 
válhatott.

Kevés kivétellel hajnaltól 
délig írt egyfolytában. Apró 
gyöngybetűivel, lila tintával, 
hegyes tollal, szinte javítás 
nélkül rótta a sorokat. Pél
daképe, Jókai napi 16 oldalas 
teljesítményét szabta ki ma
gának. így hagyhatott reánk 
elképzelhetetlenül gazdag írói 
örökséget, mintegy hatvan

ni másnak", írta Krúdy Gyula 
igazabbat, lényegesebbet nem

regényt, több ezer novellát, 
tárcát és újságcikket. Nyolc
tíz színdarabot, s mindezt rö
vid ötvennégy és fél éve alatt.

Ha nem írt, olvasott. Tét
lenül sohasem láttam.

Kevés beszédű, szerény, ön
magáról, müveiről szinte so
hasem beszélt. Varázslatos, 
szuggesztív lénye rabul ejtette 
környezetét. Igen jól ismerte 
korának, sőt, az előző korok
nak is jelentős eseményeit, 
problémáit, személyeit. Hon- 
nét volt hatalmas anyag-, 
adat- és tárgyismerete? Hon- 
nét szerezte értesüléseit ö, 
akit egyesek „jellegekben já
ró, irreális ködlovagnak" kiál
tottak ki? Hogy sokat! olva
sott, már említettem, Ue azt 
még nem, hogy ragyogó meg
figyelő volt. Már egészen fia
talon nyitott szemmel járt. 
„Sokat csavarogtam szabad 
mezőkön, magányos rekety- 
tyésekben ... így pontosan 
tudtam a természet életét. . .  
nagyon szerettem lacikony
hákban, duttydnokban üldö
gélni és az emberek beszélge
téseit hallgatni. Többet lehet 
itt megtudni a világról, mint 
az újságból és könyvből."

A  Nyírség, a Felvidék 
és más tájak után, 
Pest megyét is mara
dandó sorokkal illet

te, nemrégen megjelent Bu
dapest vőlegénye című kor- 
történeti regényében:

„Oszfelé jár az idő — ami
kor legszebb Magyarország. 
Legkülönösebben az a parti 
ott Gödöllő, Besnyö, Aszód 
környékén, ahol a hegyek és 
erdők olyan színes ruháza
tokba öltözködnek, mint a 
régi harcosak, akik még riszt 
vettek az utolsó török hábo- 
rúban. A piros és a rozsda 
színek vegyülnek a haiovány- 
sárgával az erdők fáin, es a 
szél olyan halkan beszélget a 
falevelekkel, mintha gyöngé
den előkészíteni akarná őket 
a közeli búcsúzásra. Az este 
korán kelő holdvilág olyan- 
forma, lesz, mint egy régi ka
tonai érempénz.’’

Ugyanitt olvashatjuk:
„Mi volt a tűs mesterség a 

régi Magyarországon? Egyi
ke a legnevezetesebb foglal
kozásoknak, amelynek mes
tere Aszódon lakott. Az aszó
di tű olyan kitűnő volt, hogy 
már XII. Károly piacot te
remtett vele a karlsbadi bol
tosoknál. mikor nyaranta ott 
egészségét ápolta. . .  Itt volt a 
híres aszódi timármester, bi

zonyos Zang, aki ugyancsak 
országos nevezetességre tett 
szert. M ig az aszódi csizma
diák a szölőgazdáílkodásban 
mennek tönkre, mert vala
mennyi fölcsap szölőgazdá- 
nak. Az ilyen tönkrement 
szölőgazda-csizmadiát arról 
lehet fölismerni, hogy rend
szerint nemesi családból 
származott kisasszony fele
sége van, kutyát tart, 
újságot járat, a népkör
be jár politizálni. . .  Ugyan
ilyen forma volt az a Csapp 
nevű kocsigyártó is, akivel 
együtt találja föl Frigyesünk 
az naszódi k o c s i t d e  Csapp 
nem becsüli meg a nagy ér
tékű találmányt, fölcsap búza- 
kereskedőnek, mire koldus 
lesz..........

A kisbagi molnárnak ott 
van a malma a besnyői völgy
ben, az úgynevezett fekete 
patak mentén. A  malom már 
a XVI.  század óta kelepel, de 
tulajdonképpen alig őrölnek 
benne,- csak annyi darát, 
amennyi az egymás után vál
tozó molnárok híres pulyka
tenyészetéhez szükséges. Igen, 
a fekete patak molnára piszt
ráng, harcsa, tok helyett puly
kákat nevel és hizlal. A kis
bagi pulykákat még Pesten is 
keresik. Bolond volna a mol
nár, ha mással foglalkozna.”

A z újságíró Krúdyt, ke
vésbé ismerik, mint a 
szépírót, pedig mind
végig rengeteg ma

gyar napi-, heti-, havilapban 
és számtalan külföldi újság
ban is publikált. Újságírói 
működése a tízes évek köze
pén vált egyre jelentősebbé, 
együtt Izmosodott háború
ellenességével. így került azok 
közé, akik nemcsak a hábo
rú ellen küzdöttek, hanem 
egy új világ megteremtéséért 
harcoltak.

Lelkesen üdvözölte a pol
gári forradalmat és a Tanács- 
köztársaságot. Belekepcsoló- 
dott a haladó írói mozgal
makba. Tagja lett a Vörös
marty Akadémiának. Számos 
cikket írt a Tanácsköztársa
ság mellett. Az összeomlás 
után,  ̂ mellőzés, üldöztetés 
volt ’d része, majd a gazda
sági válság nyomorította. Ő 
azonban írt, írt. Szorgalmá
ról csak szuperlativuszokban 
lehet megemlékezni, pedig a 
húszas évek közepétől beteg
ségek is gyötörték. Utolsó 
éveinek küzdelme, emberfe
letti!

Olvasóinak, híveinek tábo
ra, ma nagyobb, mint vala
ha...


