
„t a l An  m in d e n ü t t
VOLTAM. Bálban és temeté
sen. Erdőben és vízparton. 
Bűnben és erényben. Sokat 
utaztam. Most elfáradtam ..
— így helyezte bele Krúdy 
a maga sorsát egyik hősének 
életrajzába.

A nyíregyházi gyermekifjú 
számára sokfelől futottak ösz- 
sze az utak, melyek meghatá
rozták életét.

A családi legendárium sze
rint a Crudi-ak olasz szárma
zásúak, s Campobassóból, eb
ből a Róma és Nápoly fele- 
útján fekvő városkából szár
mazott volna első ősük, aki 
szakácsként érkezett Budára, 
Mátyás király udvarába, az 
olasz Beatrice királyné kísé
retével. (Mindennek a hely
színen, Oampobassóban igye
keztem utánanézni, 1964-ben, 
ám semmiféle adat nem tá
masztotta alá e történetet.)

Beszélt viszont, másfél év
tizeddel ezelőtt, 84 esztendős 
korában a Karancsberényben 
élő Krúdy Pál, a család élő 
legendáriusa. Elmesélte, hogy 
az egyik Crudi Mária Terézia 
testőrségében gárdakapitány
ként szolgált; a másik ágból 
evangélikus szuperintendens, 
püspök került ki; s a harma
dikból két testvér, az 1848-as 
szabadságharc vitéz katonái: a 
Mikszáth Kálmán fantáziáját 
s írói tollát is megihlető Krú
dy Kálmán, a későbbi „úri” 
betyár, és Krúdy Gyula, Ko
márom védelmének hőse, az 
író nagy atyja.

Mit örökölt az 1878 október 
21-én született Krúdy Gyula 
elődeitől?

A nagyapa a szabadságharc 
bukása után, miután szűkebb 
pátriáját, Nógrád vármegyét 
tanácsos volt messze elkerül
nie, Nyíregyházán telepedett 
le. Ügyvédi irodát nyitott, de a 
városban nem annyira jogászi 
ismereteivel vált nevezetessé, 
hanem rendíthetetlen 48-as 
magatartásáról. Amikor az el
aggott honvédek számára 
Menházat állítottak fel Buda
pesten, első parancsnokául őt 
nevezték ki.

EKKOR MAR OTTHAGY
TA feleségét, Radics Máriát, 
akivel még a szabadságharc 
időszakában ismerkedett meg. 
A legendás nagymama értett 
az álomfejtéshez, kártyavetés
hez, tény ér jósláshoz s a füvek 
babonáihoz.

Az apa, Krúdy Gyula is jo
gásznak készült, Nyíregyházán 
megyeszerte híres védőügy
véddé vált. A legsúlyosabb 
ügyekben állt ki védencei
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mellett, míg az 1900. év utolsó 
előtti napján hirtelen szívro
ham következtében meghalt.

„Nem jött át a XX. század
ba” — írta atyjáról az akkor 
már oroszlánkörmöket sejtető 
író, a legidősebb fiú, aki örö
költe nagyapjának lobogó in
dulatait és hazaszeretét, a 
nagymama valóságon túli va
rázserejét, csak éppen apjá
tól nem örökölt semmit. A 
szigorú ügyvéd — mivel fia 
nem követte őt a jogi pályán, 
s a taníttatása, úri életmódja 
sok pénzt vitt el a háztól — 
csekély végkielégítéssel zárta 
ki az örökségből.

Az anyai ágról: az édesanya, 
Csákányi Julianna szolgáló- 
leány volt a Krúdy-háznál. 
Édesapja korán meghalt, hár
man maradtak testvérek, s 
neki mint legidősebbnek dol
goznia kellett.

A 17 éves szépséges leány 
teherbe esett a fiatalúrtól, mi
re elkergették a háztól. De az 
&kkor már ifjú ügyvéd nem 
hagyta el Csákányi Juliannát, 
hanem szobát bérelt számára, 
nem messzire a szülői háztól. 
Azután a Krúdy-szülők visz- 
szafogadták a fiatal anyát 
gyermekével, akit még kilenc 
testvér születése követett (há
rom kicsikorban meghalt.) A 
szülők sokkal később, 1895- 
ben kötöttek hivatalos házas
ságot — a legidősebb fiú már 
17 éves volt —, titokban, fel
utazva Budapestre.

A CSALÁDI HAZNAK ez a
furcsa légköre vette körül 
Krúdy Gyulát: előtérben a
neves ügyvéd apa, az anya 
mindig a háttérben, mivel a 
gőgös dzsentriváros társadal
ma sohasem fogadta be.

Krúdy Gyula az érettségiig 
élt Nyíregyházán, miközben 
Szatmáron és Podolinban is 
töltött el diákéveket. Diáktár
saival együtt Sajtóirodát ala
pított, amelynek legbüzgóbb 
munkatársa volt. A fővárosi 
lapokat tudósították a Sza
bolcs megyei eseményekről, 
tűzesetekről, szélviharokról, 
tiszai szerencsétlenségekről, 
emberi tragédiákról. Talán 
sehol sem történt még annyi 
esemény akkoriban Magyaror
szágon, mint éppen Szabolcs
ban. Aminek magyarázata az 
ifjú Krúdy ügybuzgalma és 
dús fantáziája. Egyetlen tudó
sítása mégis világhírnévre tett 
szert: a tuzséri földbirtokos 
kastélyában egy kútfúrómes
ter, ki hipnotizőrként vált is
meretessé, szeánsz közben úgy 
elaltatta médiumát, a földbir
tokos leányát, hogy az meg-
halt t ó b ia s  á r o n

I Családfa. Az író öccsének, 
Krúdy Péternek könyvéből
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szebb tája. trmi rula csak olyan gyöngédséggel 
lehet, mint egy halott menyasszonyról. Vagy egy 
elaggott vitézi életről. Régi szép kalandokról, re
gényes hőstettekről, amelyek ifjú korában eszébe 
juthatnak egy tunya, elcsitult falusi nemes em
bernek, midőn méhesében jelenen és múlton 
eltűnődik.

A  magyar regényes időiknek hősi korában 
mindig az első sorban lengett Zábolch zászlaja: 
a vármegyék idejében az első hegedűt játszot
ta a nemzeti hangversenyiben; verekedés, vi
tézség, sújtásos és kortes években a Nyírség 
diáktáita a divatot; politikai és hazafias idő- 
hullámok itt lendülnek a felhőkig, hogy ma
gukkal ragadják életre-halálra az idevaló em
bereket a meggyőződések, politikai hitek; test
vérek, atyafiak, apák és fiúk állanak szemben 
nemegyszer az ellentáborokban és az időben 
szokásos nemzeti politika miatt visszaküldik a 
más meggyőződóses szülői házhoz a szeretett 
ifjú feleségeket, apák fiaikat kitagadják, poli
tikai okokból megvetnek, kigolyóznak haza
fiakat, Nyíregyházán az É b r e d jü n k ! című heti
lapban évtizedekig folyik társadalmat robbantó 
hecc azon, hogy ki nem hiszi a vármegyében, 
hogy Görgey Artúr áruló volt, a csizmadia- 
színben megbuktatják Fabinyi Teofiit. a mi- ’ 
nisztert, fokos, .tölgyfabot, diíkics és bicska jár
ja, ha elkezdődik az alkotmányos küzdelem . . . 
holott valójában nem is lakott a vármegyében 
másféle érzelmű hazafi mint szélsőbaloldali.

F
JLjgy nagy darab nemzeti 

történelem a Nyírség. Itt pusztult el a legtöbb 
régi uraság, itt váltotta fel a régi helyét a leg
jobb, legmiagyarabb, legderekabb új birtokos- 
osztály, itt nem vágatta ki a kőrisfát az új 
gazda, mert a régi szeretett alatta üldögélni, a 
komondorok szinte érthető magyar nyelven 
ugatják a holdat, és a keréknyomban ugyanaz 
a magyar nap ragyog, mint a Tisza vizében. 
Mintha a levegőnek, a homoknak, a szélnek, a 
víznek,, a legelőnek volna itt olyan varázsa, 
hogy vad magyarrá lesz az is, akinek az apja 
még nem tudott magyarul. Daliás zsidók és 
selyemruhás szlávok vére keveredett a honfog
lalók vérével. Muzsikus cigányok régi nótákat 
játszanak az ablak alatt, míg a csecsemő a vi
lágra jön. Fűben, fában, falevélben az elmúlt 
szép, régi magyar viliág; a kenyérnek illata, a 
víznek folyása, a hosszú őszi esőnek kopogása, 
a télnek jó szaga, a falusi harangok hangja: az 
apákra, az ősökre emlékeztet, akiknek hagyo
mányait szent tiszteletben tartják e tájon.

N é h a  múzeumi hangula
tot vélek érezni, midőn a Nyírségre gondolok, 
mert láttam nagy csöndességben, alvó állapot
ban, holt vizek között, lecsümgesztett Lombú 
fák alatt, oroszosán mozdulatlan ködben, apá- 
tikus kedvében újságipapirossal beragasztott 
ablakkal és tunya mozdulatlanságban. Mintha 
az idevaló emberek éppen úgy élnék a nyarat 
és az őszt, mint a természet: belsejükben virí
tanak és lélekben elhervadnak, sárga nyírfa- 
levél lesz az egész vármegye, tiszai kiöntések 
fölött álllongó novemberi köd telepedik az el
mékre, a szívekben visszhangzik a szél, amely 
a régi temetők harasztját zörgeti.

Ilyenkor is szeretem, mert ázsiai eredetünk, 
napkeletről jött, változékony kedvünk, búsko
mor magyar szomorúságunk tükröződött a holt 
vizekben és az emberi szemekben.
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