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Cholnoky László  Krúdy Gyulának Írt levelének hátlapja, amelyben  Krúdyt egy

vendéglőbe invítálja  a  levél Írója  (OSZK/ Kézirattár)

«yakran találkozhatunk azzal a jelenséggel, hogy egy

költő vagy író  személye körül fokozottabb  érdeklő-
dés  mutatkozik,  mint műveit illetően.  Sokszorosan
igaz ez a megállapítás  Krúdy Gyulára,  akinek élet-
rajza  számos   izgalmas   mozzanatot  rejt  magában,

és  páratlanul  gazdag  hagyatékának  köszönhetően  olykor
a szó  legszorosabb  értelmében  a veséjébe láthatunk  (rönt-

genleletet is  őriznek az író  testéről),  de megnézhetjük mit
reggelizett a Grand Hotelben, vagy beleolvashatunk azokba
a  leveleibe  is,  amelyeket  halála  után  több  évre  zárt  letét-
be helyeztek - ha éppen arra vagyunk kl'váncsiak. Kérdéses
azonban:  egy  röntgenlelet  megtekintése  után  kedvet  ér-
zünk-e ahhoz is,  hogy műveit fellapozzuk. Tdán  érdemes
Márai  szavaira gondolni,  aki  ezt  írja Krúdyról:    „Író  volt,
akinek minden cselekedete, életrendje, minden mozdulata,
hibája, szándéka  a betűt szolgálta.  [...]  Nem lehetett olyan
beteg,  szegény, sorsüldözött, szerelmes,  italos, eladósodott,
megalázott, hogy az élet szennyes dagálya kicsapjon a mun-
kaidőben  az  íróasztal  szigetére  is.  A  munka  óráiban  rend
volt nála,  fegyelem,  tisztaság,  öntudat uralkodott ebben a
műhelyben."

Az itt következő írások elsősorban ebbe a műhelybe en-

gednek  bepillantást,  nem  megfeledkezve  az  író  életének
érdekesebb  momentumairól  sem,  Izgalmas  írásokat  -  és
eseteket - idéznek meg a karrier indulásáról szóló cikkek,
vagy az író nem mindennapi atmoszférateremtő képességét
igazolhatja az az összeállítás, amely az egyő művekben ele-

gyedő fikciós és valóságosnak tűnő világok összemosódását
mutatja be, de emlékezhetünk Szindbád-történetekre, gyo-
mornovellákra és a Nyíregyházáról kis debreceni kitérővel
Budapestre kerülő író életének kedves színhelyeit megidéző
művekre is.

Magával ragadóak Krúdy szövegei, s bízunk benne, hogy
e lapszám is hozzájárul ahhoz, hogy az író személyét övező
érdeklődésen túl az írói munkásságára irányuló figyelem is
éber maradhat.
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