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Zeke Gyula: „A soha meg nem ismétlődő magyar”

Krúdy Gyula 137. születésnapjára

A nyolc és fél évtized előtti óbudaiak ajándékát, hogy 
élete utolsó három évében ide költözött Krúdy Gyula, mi, 
az „ódon” városrész mai lakói becsülhetjük igazán. Szinte 
bizonyosra vehető ugyanis, hogy ha nem így tesz, a hatva-
nas években előretörő panelhadtestek óriás, fehér tömbjei 
arra a kis területre is benyomultak volna, amelyet ma Krú-
dy-negyednek nevezünk, s amely intézményeivel és háza-
ival, utcaköveivel és gesztenyefáival kicsinységében is oly 
sok örömöt ad mindazoknak, 
akik arra vetődnek.

Megmentésük jórészt az iro-
dalmár hírlapíró, Kiss Károly 
(1930–1998) érdeme volt, aki 
sokáig reménytelennek tetsző 
erőfeszítései történetét utóbb a 
Budapest 1988/6. számában írta meg: A Krúdy-ház (32–
35. p.). Jó, ha a katolikus templomot meghagyták volna, 
amelybe – hiteles beszámolók szerint – Krúdy el-elkísér-
te közeli házából (amely ma helyénvaló módon a Magyar 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak ad helyet) 
az esküvői meneteket, hogy büntetlenül szájon csókol-
hassa a menyasszonyt, a pár mindkét tagja azt hihette 
ugyanis, hogy a másik rokonságából való idősebb úrral 
van dolguk. Ez is: az „öreg” Krúdy. Vajon akár ma ismét 
számos olvasói közül is hányan számoltak utána s tart-
ják észben, hogy a magyar próza e (testben és írásművé-
szetben egyként) kimagasló alakja mindössze ötvennégy 
és fél évet élt. „A regényes félmúltat idéző álmatag írások 
papírravetője – írta róla Kellér Andor 1954-ben (!) – a leg-

reálisabb kor- és arcképfestő és egyben ítélethirdető – bár 
úgynevezett »tanulságot« nem vont le, mert csak kifejezte 
a valóságot, a többit egy kézlegyintéssel az olvasóra bízta. 
Örök titok, hogy ez az író, aki állandóan »forgalomban« 
volt, akiről a nap bármely órájában számosan meg tudták 
mondani, hogy éppen hol tartózkodhatik, mikor írt? Még-
hozzá több mint százhúsz kötetet!” (Egy képeslap mellé. 
Emlék Krúdyról. Művelt Nép, 1954. augusztus 8., 2. p.)

Krúdyra a születésnapján, 
azaz október 21-én emlékezni 
így nincs több okunk, mint az 
év bármelyik másik napján, 
én például állandóan emlék-
szem rá, ha épp nem olvasom, 
akkor is. Látom magamban a 

szóképeit, amelyek tarka rendezetlenségben függenek 
a tudatom falán, és azon kapom magam, hogy hosszan 
a sörömet nézegetem. Nem is szívesen beszélek erről 
ilyen alkalmi módon, miközben tudom, hogy az élet 
és az irodalom megragadható és elszalasztható alkal-
mak sokasága is. Bizonyára nem egymagam vagyok így 
Krúdyval, sokunkban van a szövegeivel való együttélés-
nek ez a boldog szemérme, amely ráadásul nem csupán 
egymással köt össze minket ismeretlenül, de az idő múl-
tával egy csomó halottal is. Közülük való Várkonyi Títusz 
(1882–1954) hírlapíró, a talán még ma is sokak által ismert 
Várkonyi Zoltán színész és rendező édesapja, Krúdy szűk, 
legbelsőbb korhely-körének tagja, akinek írását jó szívvel 
ajánlom az Óbudai Anziksz olvasóinak figyelmébe.

„Krúdyra a születésnapján, 
azaz október 21-én emlékezni így 

nincs több okunk, mint az év 
bármelyik másik napján...”
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