
KBÚÖDY ÖYUL/A
Miközben a Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtár előkelő han
gulatú székháza felé mentem, 
a Múzeumkert mögötti Wenck-
heim-palotába, a könyvtár ez 
idei kiadványait lapozgattam, 
önkéntelenül is az a kérdés öt
lött lel bennem, hogy vajon 
milyen „szempontok” szerint 
készül egy ilyen kiadvány. A 
Krúdv-emlékkönyv szerkesztő
je, Tóbiás Áron így válaszolt: 

— A könyvtár, mint szelle
mi műhely, egyben valamifé
le kulturális kapocs az irodal
mat szerető, olvasni vágyó 
nagyközönség és az irodalmat 
alkotó írók. vagy a kutató s 
értékelő tudósgárda között. A 
könyvtárnak éppen g nagykö
zönség „életes” , élettel kapcso
latos természetes igényeit kell 
összehangolnia az írók művé-

Nem tudok elfojtani egy 
kissé ironikus mosolyt: úgy
látszik, hogy Krúdynál is be

jei színvonalával és a kutatók teljesedett Anatole Francé hí-
tudományos mércéjével.

— A Szabó Ervin Könyvtár 
esetében mii jelent ez a „szel
lemi műhely” ?

rés tétele az utókor rajongá
sáról, mely nem egyéb, a fél
reértések sorozatánál...

— Éppen ellenkezőleg: a le-
— Magától adódik: a fövő- gendák és anekdoták Krúdy-

ros könyvtára vagyunk, s a tu
dományos kutatásoknak, a

jótól. szeretnénk az olvasókat 
elvezetni az igazi Krúdyhoz.

bibliográfiai kiadványoknak s Hogyan is irta le, még régeb- 
*  különféle forrásműveknek bcn Hatvány Lajos?
Buda és Pest történetére, tár
sadalmunk fejlődésére kell irá
nyulniuk. Néhány évvel ez-

S Idézi: „A magyar iroda
lom története Kazinczy Fe- 
renctöl. Ady Endréig és Jósi-elótt méltán keltett feltűnést 7 , i , 7 7 Xi 7 r -,7 , 7  , , „ 

az Arany János Budapestje fcn Mík,f>*tal Kru<JV Gyulait,.
című kiadvány, tavaly a Pest 
Buda a X V III. sz. költészeté■

az osztályáruló nemesek tör
ténetének oly fontos sora,

ben, mindkettő Nyilas Márta ho™  túnik’ mi'lí!,a
müve. S a most meg jelenő A troi tehetség es az osztaly- 
barokk Pest-Buda kötet 7,ol- arulas kozt- titkos hajszál szoba rokk Pest-Buda kötet Zol 
tán József posztumusz tanul
mánya. S ka az idén nem is

vet ségi kapcsolatok volnának" 
Majd hosszan bizonyítja ezt

lenne egyszerre kettős Krúdy- a tételt Krúdy példáján.
évforduló születésének 80. — Erre az ..osztályárulásra'
és halálának 30 évfordulója navjainhhan is bőrén akad

példa. Elegendő Tomasi dl—. akkor is érdekes vállalko
zás az író személye köré cso
portosítva, és irodalmi mun
kásságának prizmáján át meg 
láttatni a századforduló s a

Lampedusa Párducára gondol
ni. Ráadásul a;
tudatosan nem vállalta azt a

x£ lzá?arei7ő7,M M dának ”‘ásodifc . vÍ lá9hábor“  vláni
Budapestjét.

— Úgy gondolja, hogy Krú
dy műveiből kitelik egy buda
pesti baedecker is?

Feleletül a szerkesztő egy 
cédulákkal teli dobozban 
kezd keresgélni, majd az ábé-

Olaszországban. amit már a 
millennium idején a magyar 
dzsentri Krúdy Gyula vál
lalt . . .  Abban viszont meg
egyezik az olasz főnemes és a 
magyar kisnemes. hogy mind

mennyire megrázták, s fel
villanyozták a divatos világfit, 
a Vörös postakocsi ábrándos 
álmodozóját. íme. ez a levél, 
1919. február 3-i dátummal 
„Krúdy Gyula urat. a magyar
nyelvű „Néplap” helyettes fő- 
szerkesztőjévé nevezem ki. 
mint ilyen, ö a Néplap összes 
szerkesztői teendőit a teljes 
hatalommal gyakorolja”. Alá 
írás: Búza, földművelésügyi
miniszter.” Aztán egy újság
interjú 1932-ből, halála előtt
11 hónappal........Hogyan tett
vagyontalanságl esküt egy ma
gyar író, 1932 júniusában.” 
Ezt mondja Krúdy: „Leesön- 
desedett szívvel álltam a bíró 
úr elé, amikor végre megsza
badított szenvedéseimtől, és 
elmondotta velem a vagyonta
lansági eskü formáját. Rend- 
bejöttem az élettel. De nem 
önmagámmal. Esküt tettem, 
hogy nincs semmim. Vajon le
het semmi nélkül élni?”

A helyettes főszerkesztői 
bársonyszéktől a puritán bírói 
emelvényig tartó, több mint 
tízéves drámai útszakasz állo
másait nézegetem, miközben 
Tóbiás Áron a kis magnóra 
helyez egy hangszalagot 
Mélyzengésű férfihang. felis
merem benne Pálzay Pál mes
ter kellemes orgánumát: t
Krúdy-síremlékről beszél, me
lyet ő tervez majd meg: ..A 
síremléken nem lesz Sziml- 
bnd-figura, nem is Krúdy-fi- 
gura lesz. hanem egy. a nem
zet lánya, aki koszorút. . .  ko- 
szo-nít tesz rá . . .  vagy valami 
ilyet. A nemzetei reprezentáló 
figura lesz. Az illik Krúdyhoz. 
hiszen közügy ez már, kérem.” 

— Tudod-e. hogyan áll a 
olasz herceg Krúdy-ügy bibliográfiailag, il

letőleg statisztikailag? — kér
di Tóbiás Áron. miközben he
lyére teszi a magnótekercset. 
— Az Utolsó öt évben közel 
harminc kötet Krúdy-köny r 
került kiadásra, több. mint 
tízezer oldalon, háromszázezer 
példányban... S a szegény

a ketten egy kérlelhetetlen írónak élete végén még igy
cé elejéről egy B-betűs cédulát sorsforduló történelmi idősza- kellett sóhajtoznia: ..Aki a lel

ket kergeti az Író. aki a tiszta, 
becsületes irodalomból akar 
megélni napjainkban: az elva
rázsolt halász, akinek mindig 
lyukas a hálója.”

A Krúdy-olvasónak. a ma- 
oszi ismertessük, hiszen a könyv- gyár irodalom barátainak, ma

nyom a kezembe: „Blaha Luj
za tér.” Kíváncsian pillantok 
bele, hogy vajon egy „buda
pesti Krúdv-térképen” milyen

kában alkották meg műveiket. 
De Krúdy meg is bűnhődött 
„árulásáért” . . .

Nincs itt hely arra, hogy az
szöveg mutatná be ezt a ked- emlékkönyv, szinte regénynél 
vés kis terecskét: „Blaháné izgalmasabb dokumentumait
mosolya olyan, mint az
napfény: az elmúlt, szép ifjú- bibliográfiai műhelyében már gazdag zsákmányt jelent
súg. Blaha Lujza mosolyában, 
mint egy tükörben, meglátjuk 
mindazt, ami a tizenkilencedik 
századbeli Magyarországon

majd mindennap bővült az az egykori szegény halas/.
anyag: cikkek, korabeli ripor
tok. levelek, hivata’ os okmá
nyok kerülnek elő. melyei;

lyukas hálója” . Miközben ki
felé jövök a könyvtárból. Pát- 
zav Pál szavai csengnek a fü
lemben: milyen jó is lenne azthAné Krúdy Gyula cs a hivatalos lenlu=n. m «=..»«= —

kon át minden magyar nőnek, Maf ^ ° ! ’SZ?* kaP'  ® Krúdy-síremléket 1963 oldó-
• csolatat tárjak fel. berere, az iro szuletesenek 8d.

— Ismeretes, hogy az 1918— évfordulójára felállítani a Ke 
19-es forradalmi mozgalmak rcpesi temetőben. — K —

ha tetszeni alcart. . Az öreg 
Polónyi Géza, aki. bár élete 
utolsó éveiben jobban szerette 
a harcsákat. mint a nőket, 
utolso lovagi ajándékul egy 4 
teret ajánlott fel a hódolt •
nagyasszonynak, amely téren 
az ifniság énekel ez estén.”

— De ez még mind könyv
tári, hírlaptári kutatómun
ka...  Mit jelent a Krúdy-em- 
lékkönyvnél az imént emlitett 
„clelesség” ? ...

— Leginkább az élő kortár
sakkal folytatott beszélgeté
sek, melyeket azonnal, a rög
tönzés ihletével magnetofon
ra rögzítünk így beszélt Jó
zsi „úr”, Kéhliék egykori ne
vezetes pincére, a „Krúdy- í; 
fröccsök” szakértője, az „ét- £ 
la-pevő” Nemere, aki melles- f 
lég tizenhétszer olvasta már f 
el a „Vörös postakocsi”-t. a j  
nyolcvanéves Parádi Józsi ba-£ 
esi. a már ötven év előtt is W-| 
rés ciaánynrímás. ki öreg he-  ̂
gedűjén Krúdy .kedvenc da-f 
Iáit szólaltatta meg. Measzó- f 
lalt c Fészek Klubban a liall-% 
gatag. pipas Szekula Jenő. a.}
Józsefvárosból előkerült sofőr- y 
Stern. a legnagyobb pesti fiák-$
keres fia. aki korabeli fénnké-% 
pekel adott át Krúdyról. Brő-% 
dy Sándorról, meg a korszak $ 
híres táncosnőjéről. Carola % 
Cecíliáról, amint a Városliget-■£ 
ben. a ója konflisán együtt sé-% 
takocsikáznak. .4 Jászai M arif 
Szinészotthonban él. s em lék-$ 
szik a „szende” Feledi Boris- % 
ka. a primadonna. 
még 1898-ban kérte mea a ke-^ 
ccf. Krúdy Guula — aki kosa- ^
rnt kaova, alig tudta „Fcledil  ̂
feledni” . . .  s még vagy ötven. £ 
századeleji. vagy két háborúivagy
közötti nevezetesség, kocsmai.  ̂
vagy kávéházi ember, könyv- j  
kiadó és könpvgyűitő. margit-%

, /kon és bita’mas ismerős idezig 
fel. varázsolja vissza a kor le- }  
regéjét, í


