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KRÚDY ZSUZSA

„E lm últak az őszi verse
nyek és Ben, az elcsapott 
zsoké . . .  kötőféket dugott a 
zsebébe, am elyre m ajd fel
hurkolja  m a g á t,. . Így 
kezdődik K rúdy Gyula kis
regénye. m elyre csak Bécs- 
ben ta lált kiadót. Itthon 
igyekeztek szilencium ra 
ítélni, háttérbe  szorítani a 
Tanácsköztársaság iránti 
rokonszenve m iatt. 1922-t 
írtunk.
Frigyes és Ben sorsában 
költői áttétellel m agáról 
vall: kalandjairól, mellő
zöttségéről, elszigetelődött- 
ségéről, gondjairól. „Ben . . .  
körülbelül m ásodik eszten
deje tengett-lengett foglal
kozás nélkül Budapesten.” 
T alán  m ár közelgő betegsé
gei és a  gazdasági válság 
rém ei is kísértették.

Elég rem énytelen volt kö
rü lö tte  a  világ, de ő, hősével 
ellentétben, mégsem gon
dolt öngyilkosságra. Sőt, 
m in t eddig is, mindig, lan 
kadatlanul, fáradhatatlanul, 
szenvedélyesen dolgozott. 
Legnagyobb szenvedélye a 
m unka volt, m inden más 
csak ez után jöhetett. Éle
tének utolsó szakaszában 
írta  többek között: az Asz- 
szonyságok díja, Mit látott 
V ak Béla . . . .  A z útitárs. 
N. N., Hét bagoly, a Nagy 
kópé, a  K ék szalag hőse, 
Boldogult úrfikorom ban  és 
a Három király  című regé
nyeit.
Szokatlanul bőséges élet
m űve Jókaiéval vetekszik, 
csakhogy K rúdy, sajnos, 25 
évvel élt kevesebbet a nagy 
mesemondónál.
Mindig nagy öröm, ha a 
rádió és televízió m erít eb
ből a gazdag hagyatékból. 
B ár tennék ezt gyakrabban. 
A rádió  nem régen sugároz
ta  Török Tam ás kitűnő 
adaptáció jában és rendezé
sében az ő sz i versenyeket. 
Sajnos teljesen alkalm atlan, 
eldugott, alig hallgatott m ű
soridőben. Pedig ez fő m ű
soridőt érdem elt volna.

A hősnő, Rizili azonos Csá
szár Fruzsinával és Késő

AZ ÍRÓ

ÖNMAGÁRÓL
SZÓLT

Fánival. ö  a Rezeda Káz- 
m ér szép élete múzsája is. 
Élő személy, mint a többi 
Krűdy-hős. Én is találkoz
tam vele a Margitszigeten, 
ahol férjével nyaralt. Ked
ves, élénk, színes, mulatsá
gos nő volt. de akkor már 
„ezeregyéjszakái” varázsát 
csak az irodalom őrizte.
Krúdy a zsokék, lovak, is
tállók, versenyek világát jól 
ismerte, itt gyakran és szí
vesen megfordult, írásainak 
tanúsága szerint.
Kiemelt adásidőben, sze
replőkkel, operatőrrel, zene
szerzővel és rendezővel él
vezhettük a kisregény tv- 
változatát. Mindenki a he
lyén volt! Mindenki, akinek 
csak köze volt a filmhez. A 
színészek egy része már ját
szott Krúdyt. A szép Sze
gedi Erikával a Szindbád- 
ban, Máthé Erzsivel és So- 
mogyvári Rudolffal a Hét 
bagoly rádióváltozatában 
találkozhattunk, Fülöp 
Zsigmonddal, Körmendi Já
nossal pedig A z újságíró és 
a halál tv-feldolgozásában. 
A zene remekül illett a han
gulathoz, a képek költőiek, 
megkapóak voltak. Ha kri
tikát várnak tőlem, csak 
egy megjegyzésem van: a 
filmet, de főleg az elejét és 
végét jobban meg kellett 
volna vágni.
Zsurzs Éva rendezése méltó 
a műhöz!
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