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\ diák Krúdy Sajtóirodája

Krúdy Gyula írói szárnypró
bálgatásai már diákéveiben 
kezdődtek. Előbb csak kézzel 
írt diáklapokat szerkesztett a 
nyíregyházi gimnáziumban, majd 
1893-ban tizenöt éves korában 
néhány diáktársával megalapí
totta a Nyíregyházi Sajtóirodát 
azzal a céllal, hogy híreket küld
jenek a fővárosi lapoknak.

Akkor még nem működött 
központi távirati iroda, a lapo
kat beszervezett állandó levele
zők tudósították a fontosabb ese
ményekről. Hosszú ideig Krúdy 
és Társai látták el nyíregyházi 
és szabolcsi újdonságokkal a fő
városi lapokat: a Pesti Hírlapot, 
Pesti Naplót, Egyetértést. Ezek 
a lapok 5-10 krajcárt fizettek a 
beküldött hírekért. Krúdyék a- 
zonban nem elégedtek meg az 
eseménytelen vidéki város hír
anyagával, hanem időnként ma
guk költötte szenzációkat tá
laltak fel a pesti lapoknak.

A nyíregyháziak fejcsóválva, 
nem kis csodálkozással olvas
hatták nap-nap után az újságok
ban, mi minden történt városuk
ban. Egyik alkalommal például 
a következő hirt közölték a pes
ti lapok: „Nyíregyházán óriási
szélvihar dühöngött, a katólikus 
templom tornyáról leszakította 
a súlyos keresztet, hatalmas ro
bajjal a földre vetette. Csak a 
véletlen szerencsének köszön
hető, hogy emberéletben kárt 
nem okozott.”

Más alkalommal „Szerelmi 
idill Nyíregyházán” címmel egy 
kalandos, nevolveres leányszök- 
tetésröl szóló fantasztikus tör
ténet jelent meg tudósításuk 
alapján a Pesti Hírlapban. Erre 
már a helyi sajtó is felfigyelt. A 
Nyíregyházi Hírlap 1894 szep
tember 27-i számában a követ
kezőket olvashatjuk az esettel 
kapcsolatban:

„Az egész kalandból egy 
szó sem igaz, az egész nem más, 
mint egy szenzációban utazó vi
déki tudósító stylgyakorlata, 
melynek csak az a célja, hogy 4 
vagy 5 krajcárral számítva so
rait, mennél többet hozzon jeles 
szerzője konyhájára. A tisztes
ség, igazság és jöizlés nevében 
tiltakoznunk kell a helybeli tu
dósítók ezen botrányos viselke
dése ellen. Egyszersmind kije
lentjük, ha mégegyszer találko
zunk a fővárosi lapok hasábja
in a városunkban történtekről 
irt ilyen alaptalan tudósítások
kal, nem fogunk habozni nyilvá
nosságra hozni a beküldők ne
vét.”

Szabolcs megyével kapcsolat
ban is küldtek ilyen kitalált hí
reket. A Pesti Napló 1894 julius 
3-i számában a következő hír lá
tott napvilágot tudósításuk nyo
mán:

"Veszedelem a Tiszán. Nyír
egyházáról írja levelezőnk, hogy 
tegnap reggel Miden borzasztó 
szerencsétlenség történt. A Ti
szán kompon akartak átkelni a 
vásáros emberek, s mikor már 
vagy nyolcvan ember szekerek
kel, lovakkal a kompon volt. a 
dühöngő szél elszakította a kö
telet és irtózatos zuhanással 
csapta be a nehéz kompot a 
megáradt Tiszába. Az emberek 
sorsáról eddig még nem tudnak 
Nyíregyházán, de azt hiszik, 
hogy senki sem menekült meg”.

A következő számban még 
újabb részletekkel toldták meg 
a szenzációt: ..Hivatalosan még 
nem tudják, hogy hány ember 
pusztult el a habokban, de ügy 
számítanak, hogy nyolcvan, vagy 
száz lehet az áldozatok száma.

Csak annyi bizonyos, hogy sen
ki rom menekült meg a kompról 
s annak a nagy vömeg ember
nek még hírmondója sem ma
radt. mind beleveszett a Tiszá
ba. Tokajnál egy holttestet ki
fogtak a Tiszából”.

Két nappal később aztán ki
derült, hogy az egész katasztró
fa kitalálás. A leleplezés persze 
már nem a Pesti Napló, hanem 
a többi lapok hasábjain olvasha
tó: „Ma kisült, hogy nemcsak
nem történt ilyen tragédia, de 
nem is létezik Mid nevű falu”.

Ebben az időben irta Krúdy 
első komolyabb riportsorozatát 
a híres túzséri hipnózis-tragédiá
ról. A világszenzációvá vált tra
gikus esemény előzményei a kö
vetkezők. Akkoriban került Ver- 
secröl Nyíregyházára egy Neu- 
komm Ferenc nevű kútfúró vál
lalkozó. Az ö vezetésével készül
tök Nyíregyházán és a megyé
ben az első mélyfúrású szivaty- 
tyus-kutak. Neukomm azonban 
nemcsak kútfúró volt, hanem a 
hipnótizáláshoz is értett.

A nyíregyházi sajtóban már 
1892-től többször is találkozunk 
a mutatványairól szóló tudósí
tásokkal. Az első ilyen hír egy 
nyírbátori hipnotizálásról szá
mol be. Neukomm az ottani 
nagyvendéglöben egy tekinté
lyes borsodi földbirtokost hipno
tizált. Az eset párbajjal végző
dött, mert az egyik szemtanú 
azt állította, hogy összejátszás 
történt a hipnotizőr és a médi
um között.

Neukomm mint kútfúró ke
rült Túzsérra. ahol megismerke
dett Salamon Tódor földbirto
kossal. Hamarosan felfedezte, 
hogy a földbirtokos leánya. Sa
lamon Ella alkalmas médium. 
Többször is elaltatta nagyobb 
társaság előtt s egyszer azt 
szuggerálta a leánynak, hogy a 
közeli grófi kastélyban van. A 
leány sorra elmondta, mit lát 
ott. Többek közzött azt is, hogy 
épp egy betörö fosztogatja a la
kást. A grófi család, mely szin
tén ott volt a társaságban, azon
nal hazasietett, s a leány útmu
tatása alapján meg is találták az 
ellopott holmikat.

Ilyen előzmények után ke
rült sor a nagy szenzációt fel
kavaró hipnózis tragédiára. — 
1893 szeptember 14-én a tuzsé- 
ri kastélyban. Vragassy, a bécsi 
mentöegylet volt igazgató főor
vosa jelenlétében Neukomm is
mét hipnotizálta a 22 éves Sala
mon Ellát. A leány ezúttal is jó 
médiumnak bizonyult, egyszer
re azonban nagyot sikoltott s 
élettelenül rogyott össze. Az 
élesztési kísérletek sikertelenek 
maradtak, a leány halott volt.

Krúdy hamarosan tudomást 
szerzett a tragédiáról, azonnal 
Túzsérra utazott és napokon át 
onnan küldte tudósításait a fő
városi lapok számára. Salamon 
Ella halálának hídé bejárta a vi
lágot. Krúdy riportjait a magyar 
lapokból a nagy külföldi lapok 
is átvették. Voltak olyan világ
lapok is, amelyek közvetlen tu
dósítást kértek a Nyíregyházi 
Sajtóirodától.

A túzséri cikkekért 1893 ok
tóberében ötven forint írói ho
noráriumot kapott a Pesti Nap
ló szerkesztőségétől a tizenöt 
éves Krúdy Gyula.

Érettségi előtt Krúdy megszö
kött a szülői házból Debrecen
be s ott 40 forintért munkatár
sa lett a Debreceni Ellenőrnek. 
„Ez volt a legnagyobb, szinte el- 
költhetetlennek látszó fizetésem 
egész életemben — irta később. 
—  Színházi tudósító, riporter, 
vezércikk fró voltam”.

Édesapja Porubszky Pál ta
nárral együtt átutazott Debre
cenbe —  fia után. A szökevényt 
ezúttal még sikerült hazahozni, 
hogy „bene maturus-ként” meg
szerezze az érettségi bizonyít
ványt. Még Nagyváradról is ha
zament, de egy téli hajnalon vég
leg elutazott nagyanyja házából, 
az akácos kisvárosból — Pest
re, ahol megérkezése után gya
logszerrel haladva a Kerepesi 
úton, így szólt bizakodóan ma
gában:

—  Ezt meghódítom!
Valójában azonban sohasem 

sikerült!


