Mit kíván a magyar nemzet?
A nyolcadik Krúdy-kötetet m utatták be a várpalotai könyvtárban
Rendkívüli telitalálat volt,
amikor szépemlékű könyvtárigazgatónk, Könczöl Imre ja
vaslatára Krúdy Gyula lett az in
tézmény névadója, hiszen soha
sem volt sem okunk, sem gon
dunk, hogy ezt a nevet meg
változtassuk. Krúdy örök és az
is marad - mondta köszöntőjé
ben Koncz Lászlóné, a várpalo
tai Krúdy Gyula Városi Könyv
tár igazgatónője hétfő este a
névadó születésének 121., halá
lának 66. évfordulóján rendezett
megemlékezésen, ahol bemu
tatták a Krúdy kiskönyvtára cí
mű sorozat nyolcadik, Mit kíván
a magyar nemzet? című kötetét.
A Krúdy-rajongó Szentend
rei Zoltán, a veszprémi Pros
pektus Nyomda vezetője jóvol
tából tíz esztendeje jelent meg a
sorozat első könyvecskéje,
Szentendrei azóta is valamennyi
kötet mecénás-nyomdásza. A
mostani Krúdy-könyvet ismer
tetve dr. Praznovszky Mihály
irodalomtörténész, a Petőfi Iro
dalmi Múzeum, Kortárs Irodal
mi Központ főigazgatója el
mondta, az első három kötetet
(Magyar király-idyllek, 1990.,
Balatoni szívhalászat, 1991. és
Szerelmeskönyv 1992.) még az
író lánya, Krúdy Zsuzsa állította

össze. A többi kötetet (A betyá
rok országútján, 1995., Pogányok a Bakonyban, 1996.,
Krúdy Gyula kézjegyei, 1997.
és Magyar hasak, 1998.) már
Praznovszky szerkesztette.
A Mit kíván a magyar nem
zet? című könyvről az irodalomtörténész kijelentette, nem vé
letlenül választotta idén a forra
dalom és szabadságharc téma
körét, ezzel is emlékezve a 150.
évfordulóra,
megjegyezve,
„...szerencsés nemzet vagyunk,
kerek évfordulókkal búcsúztat
hatjuk az évszázadot és az évez
redet, az irodalomban ünne
pelve Bél Mátyást ugyanúgy,
mint Jókait, Vörösmartyt és Juhász Péter, a Thuri gimnázium diákja a Krúdy-ünnepségen
Mikszáthot”.
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A nyolcadik Krúdy-könyvecskébe a szerkesztő beválo hősnő, A Kandúr), valamint a szól, hogy az író nagyanyját, a
gatta a gyerekeknek szánt, Mit forradalom és szabadságharc palotaiaknak kedves Radics
kíván a magyar nemzet? című utóéletéről, az emlékekben, lel Máriát a nagypapa, a legidősebb
írást, az ifjúsági olvasóköny kekben való továbbéléséről szó Krúdy Gyula a várostrom köz
vekben már a két világháború ló írásokat: Görgey, a visegrádi ben is megtáncoltatta. A hiteles
között is fellelhető írásokat (A remete, Március 15-e 1848-ban valóságot talán ismerte Krúdy...
törpe trombitás, Pattantyús Si Pesten, Kossuth-kép és PetőfiAz évfordulón megkoszorúz
mon, illetve Sipka, a híres to kép az ablakokban.
ták az író szobrát a Jó Szerencsét
ronymászó), a személyes kap
A hagyomány szerint Krúdy Művelődési Központ kertjében.
csolatokat idéző hiteles, a csalá nagyapja, a komáromi vár védő Az emlékezésen Jékely Zoltán:
di kalendáriumban és az író fan je volt az egyik utolsó negy Rezeda Kálmán búcsúja című
táziájában legendává kerekedő, vennyolcas honvéd, aki megélte versét Juhász Péter, a Thuri
a testvér Krúdy Kálmánt meg- a huszadik századot. A hagyo gimnázium tanulója szavalta.
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