
UTÓSZÓ

Tizenegy kötet Krúdy-kiskönyv! Ponto
sabban szólva: tizenhárom esztendő. Azért 
ez a matematikai bizonytalanság, mert a ki
adások időrendjében volt egy kis törés. 
Nem is kicsi: nagyon nagy. Meghalt Krúdy 
Zsuzsa, aki az első három kötetet sajtó alá 
rendezte, s akitől az ötlet is elindult. Nem 
tudtuk, hogy az utolsó Krúdy-leszármazott 
eltávoztával, folytassuk-e a sorozatot. Nem 
is a szerkesztő volt aztán határozott, hanem 
a mecénás-kiadó. Szentendrei Zoltán szólí
totta meg az akkor már Pestre távozott mú
zeumigazgatót, mi lesz a folytatással?

S aztán ment minden a maga útján. Ha
marosan a könyvbemutató is végleges he
lyére került: minden év október 21-én 
Várpalotán, a Krúdy Gyula Városi Könyv
tárban bontjuk fel az első nyomdai csoma
got, s hangzanak el Koncz Józsefné igaz
gató asszony köszöntő szavai. (Nem 
Istvánná, Józsefné, helyesbítenünk kell a 
múlt évi utószót, de hát egyébként is min
denki Marikának ismeri őt.) Aztán jönnek 
a helybeli diákok, részleteket olvasnak fel 
a könyvből, a szerkesztő hosszasan be
szél, a nyomdatulajdonos-kiadó az eltelt 
esztendő fejlődéséről, gyarapodásáról tá
jékoztat. (Már ami a nyomdában történt, 
arról.)
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S aztán általában van második premier 
is: a siófoki Krúdy Gyula Vendéglátóipari, 
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középis
kola Krúdy-napján is bemutatjuk a kötetet, 
s részt veszünk a gasztronómiai versenyen 
is. Természetesen, mint Krúdy-írásokon ne
velkedett, abszolút hozzáértő zsűritagok.

Általában felteszik a kérdést, milyen el
vek szerint válogatunk, nehéz-e az írások 
összegyűjtése stb.? Miután ez a kis könyv 
Veszprémben készül, értelemszerűen a vá
logatás elsődleges szempontja, hogy a 
könyv kötődjön valamilyen módon a táj
hoz. Nem törvényszerűen persze, ezért is 
sokszínű a tíz kötet anyaga. De azért van 
válogatás a balatoni írásokból, a bakonyi 
vonatkozásúakból, a várpalotai nagyma
máról, a füredi villa tulajdonos Jókairól stb.

Ez a kötet folytatja ezt a pannóniai ba
rangolást az életműben. Már a címe is jel
zi: az irodalom és e táj kapcsolatáról szól
nak Krúdy írásai. Egészen pontosan olyan 
írókról, akik ide kötődnek életművükkel, 
vagy annak egy szeletével. Akiket számon 
tart a pannóniai emlékezet, akiknek írásai
ban különös fénnyel ragyog fel a túl a du
nai napsütés.

A kiindulópont és a kötetnek címadó 
írás a Keszthelyi Helikonról szól. Arról, 
hogy Festetics György összegyűjtötte a 
pannóniai költőket egy kis irodalmi terefe- 
rére még a 19. század elején. S Krúdy meg
fogalmazza, hogy ez a táj a magyar költé-
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szét szülőhelye: „e tájon született a legtöbb 
magyar költő a múlt században..." Még a 
szüretelő badacsonyi borosgazdák is ver
sekben beszélnek, a várromokból regék 
áradnak, „itt divat a költészet és a költé
szettel járó furcsaság."

S az összeállításban aztán Krúdy meg
idézi Petőfit, a pápai diákot. Jó néhány írá
sa szól Petőfiről s egyre inkább az aktuális 
Petőfi-képet keresi és nem az irodalomtör
téneti érdekességeket írja. Azokat is per
sze, de számára egyre fontosabb kérés: va
jon hogyan él és hat Petőfi az agyonpoliti
zált, a szubjektív érdekektől egyoldalú 20. 
század eleji Magyarországon. A vélemé
nye, mondanunk sem kell, lesújtó. Utal er
re a kötetben olvasható, a Petőfi és a Kisfa
ludy Társaságot elmarasztaló írásában, 
amely irodalmi egyesületeknek már semmi 
közük nincs a névadó költőkhöz, tartal
muk kiüresedett, dilettánsok szórakozóhe
lyei lettek.

Aztán jön Jókai. Nosztalgikus hangú írá
sa az egykor sokat olvasott, a nemzet írójá
nak tekintett íróról. Nosztalgikus? Néz
zünk a dátumra. 1910-ben írta, hat évvel 
vagyunk Jókai halála után, s már mást ol
vasnak, kedvelnek Magyarországon. Jön a 
napilap, a bulvársajtó, a kérészéletű szen
záció -  ugyan kit érdekel az öregúr édes
bús meséje?

Vas Gereben egy ideg Veszprémben ta
nult. Ma már valóban nem olvassa senki,
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pedig az 1850-es éveknek kedvelt írója 
volt, amígnem Jókai népszerűsége el nem 
söpörte. Vas Gereben (igazi nevén 
Radákovits József) emléke bizony mára 
megfakult. Még históriai alapanyagnak 
sem jó, színei megkoptak, alakjai elhalvá
nyultak, humora megsápadt. De akkor is a 
miénk, a pannóniai irodalom alakja.

Bezzeg Eötvös Károly! Nem mintha őt 
olyan sokat adnák ki, még a legjobb műve, 
a Balatoni utazás is jó két évtizede jelent 
meg utoljára, de a veszprémiek őt is felfe
dezték és a Vár Ucca tizenhét könyvek so
rozatában kiadtak tőle és róla egy markáns 
válogatást. O aztán tudott írni! Mindegy 
hogy miről: folyt tollából az emlék, az él
mény, az adoma. S mennyi dunántúli histó
ria: Bakony, Balaton, Szentgál, Pápa, jeles 
emberek, hírességek, főpapok és katonák, 
költők és tudósok -  egy csodálatos világ kap 
új színeket és távlatot könyveinek lapjain.

Majd jön a két tragikus sorsú Cholnoky 
testvér, Viktor és László. (A harmadik test
vér Jenő -  a földrajtudós -  józan, polgári 
életet élt, megrázó drámával a végén.) A 
két Cholnokyt is most emeli vissza az olva
sói köztudatba az irodalomtudomány. Ami
kor felfedezi, felfedezteti velünk, hogy a 19. 
század végi magyar irodalomban Jókai és 
Mikszáth mellett egy izgalmas, modern 
nemzedék jelent meg, egyenetlen, de jelen
tős életművel. A két Cholnoky testvér vitán 
felül közöttük is a legjobbak közé tartozott.
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Krúdy legkedvesebb költőtársát, Ady 
Endrét is beválogattuk. O csak egy pilla
natra lett dunántúli. 1917 nyarán Balaton- 
füreden gyógyíttatta elgyötört szervezetét, 
De a füredi egy hónap őt is a Helikon 
gyülde tagjává avatta.

S végül egy aprócska írás a táji kötődése 
miatt ide sorolt Gárdonyiról. Több megyei 
település is őrzi, felmutatja ittlétét. Deve- 
cser, Dabrony -  a kis falusi tanító megszen
vedett indulását ez a táj őrzi. Amit közlünk 
Krúdytól, egy harmatos kis írás, gyerme
keknek íródott, a gyermekek lapjában je
lent meg.

De hát mindegy az. Ki tudja, ez a köny
vünk nem jut-e véletlenül egy panónniai 
ifjú olvasó kezébe, aki először csodálkozik 
rá a világra, s a könyv végeztével boldogan 
felrikkant: juhé, hát ez tényleg a költők ha
zája! Itt nem csak költőnek, de olvasónak is 
érdemes születni.

(p. m.)
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