
Krúdy és Nyíregyháza 

„Ennek a városnak 
voltam az írója.” 

 





 
 
 
 

„Az én olvasóim sohasem kérdezték: hol 

születtem? minden írásomból kitűnik, hogy 

nyíregyházi vagyok, aki büszke 

származására. Harminc esztendeig mindig 

Nyíregyházáról írtam. Könyveim éppúgy 

jelentik a régi Nyíregyházát, mint akár a 

város múzeumai.” 



 

Krúdy Gyula 1878. október 21-én született 
Nyíregyházán. 



„A Magyar Rádió volt Nyíregyházi 

Stúdiójának épülete helyén álló L-alakú, sárga 

színre meszelt, ötablakos ház tágas, nagy 

épület volt, kényelmes otthont jelentett a népes 

család számára. A kapu melletti szoba volt az 

ügyvédi iroda, ebből nyílott a fogadószoba, 

ezután következtek a család szobái: az ebédlő, 

a háló és a gyermekszoba.” 



 
 



 

 Krúdy 1891-ben került vissza szülővárosába, s az 

ötödik osztálytól kezdve négy éven át a 

Nyíregyházi Ágostai Hitvallású Evangélikus 

Főgimnázium, a mai Kossuth gimnázium tanulója 

volt. 

 

„Hogy író lettem, azt neki köszönhetem…” 
 



 

„Hogy író lettem, azt neki köszönhetem…” 

 



 
 

„Hogy író lettem, azt neki köszönhetem…” 

 



 
 

Városunk a századfordulón 



 „Valóban száz esztendő előtt termett ki 
Nyíregyháza a nyírségi homokból, akármint 
csóválja a fejét a mai olvasó. Azon a helyen, 

ahol manapság az ötvenezret meghaladó 
lakosságú "határszéli" Nyíregyháza áll: száz 

esztendő előtt még nem volt egyéb, mint 
néhány jobbágytanya, vadvíz, erdő, meg 
"nyír" - az a bús, reménytelennek látszó 

nyírségi pusztaság, ahol őszidőben megáll a 
világ a sarak, vizek, pocsolyák, országutak 

hiánya miatt.” 

Városunk a századfordulón 



 
 

Városunk a századfordulón 



 

„...Nagyra nőtt, hogy huszonöt, harminc 
esztendő múltával, miután itt felírtam a 
nevemet a Kossuth-főgimnázium bádog 
ablakpárkányára (amelyet ma is őriz 
Moravszky igazgató úr a többi 
tanulótársakéval együtt), alig tudok eligazodni 
az utcákon, amelyek nemcsak új embereket és 
új házakat nevelgettek, hanem mindenféle új 
neveket vettek fel.” 

Városunk a századfordulón 



 
„A kocsinyom mértföldnyi távolságban haladt, 
mint valami homályos alagúton, összeborult 
tölgyek alatt, de az alagút végén, az erdő végén 
az égboltozat világoskék kapuja mutatkozott a 
messziségben, mintha ott kezdődnék a 
paradicsom. Hiszen paradicsom is volt az a 
kapu a sötét erdőn át a tévelygőnek, az útban 
elfáradtnak, megszomjazottnak”– írja Krúdy. 

  

 

Sóstó 
 



 

Sóstó 
 



 

Sóstó 

 



 

„Különösen volt itt egy nevezetes társaság, 
amely nyíregyházi és Szabolcs megyei 
urakból verődött össze, amely a Sóstó 
kultiválását tűzte ki életcéljául és a fürdő 
megnyitásának napjától annak bezártáig 
ébren és muzsikaszó mellett töltötte az 
éjszakákat. A régi balatonfüredi mulatságok 
kismiskák voltak ezekhez a dáridókhoz 
mérten.” 

Sóstó 

 



 

Sóstó 

 



 

Sóstó 

 



 
 

Sóstó 
 



 

A nyíregyházi szobor a Varga Imrére 
jellemző közvetlen stílusban, egy 
lovaskocsin ábrázolja a neves írót, amint 
lazán kikönyökölve nézi a tájat.  

Krúdy-emlékek 



 

Krúdy-emlékek 



 

Krúdy-emlékek 



 
 

Krúdy-emlékek 



„Ó, mondd, mondd nekem, te kóválygó emlékezet, 
hová lettek a nádfedelű házak, a betyáros világra 
emlékeztető állások, istállós vendégfogadók, a 
girbe-gurba kövezetek, a varjaklakta tornyok, a 
feneketlen sarak, a vadkacsás tavak, a zordon 
városvégi temetők, a Bujdosók, a cédulaházak, a 
városvégi vásárterek Nyíregyházáról? Egy város, 
amelynek százesztendős múltját sem lehet 
manapság már megérinteni anélkül, hogy 
ezeresztendős porra nem találna az ember már a 
húsz-harminc év előtt történteken!”  


