
„Kedves jó Krúdy uram5
Ismeretlen levelek az író hagyatékából

IMS. m á ju sá b a n  le sz  Btven 
é v e , h ogy K rú d y  G y u la  m eg
halt. L á n y a , K rú d y  Z su z sa  eb
ből a z  a lk a lo m b ó l kdzOl n é
h án y  — egy  k iv é te lév e l Ism e
retlen  — levelet a n a g y  Irö h a 
g y a té k á b ó l.

Emlékezetem szerint, édes
apám naponta sok levelet ka
pott. Többek közt számlákat, 
de számos „olvasói”, baráti és 
szerelmes levél is akadt. A zö
mét sajnos papírkosárba dob
ta. Egyszer érdektelenségből, 
máskor haragból. Hitkán vála
szolt. Napi munkája mellett, 
kevés ideje maradt a levele
zésre.

Amikor 1931-ben A Tisza-  
eszlávi Solym osi Eszter című 
regénye a M agyarország  című 
napilapban folytatásokban 
megjelent, rengeteg elismerő 
és gyalázkodó levél érkezett. 
Az egyiket, mielőtt eldobta 
volna, felolvasta. Valami ilyes
mi állt benne: Te aljas áruló, 
keresztény író létedre eladtad 
magadat a zsidóknak.

Apám hátramaradt levele
zése — s mert maga is ritkán 
irt — igen csekély. Szinte cso
daszámba megy, ami megma
radt. Álljon itt ebből a kevés
ből néhány, hozzáfűzve azt, 
amit tudok róluk.

Levelezőlap Szegedről, a 
Víztorony képével.

Braunhvber G yulának. Bu
dapest. Meteor Szálloda. E r
zsébet krt.

Még élek. bár olyan hideg 
van. mint a pokolban.

Ü dvözli: Krúdy. 1914. 11. 17.

A lapot a címzett ajándékoz
ta nekem az ötvenes években, 
amikor a Szabó Ervin Könyv
tárban dolgoztam. Egyik pest- 
környéki kollégám elmondta, 
hogy van egy olvasója, aki 
mindig csak Krúdy könyvet 
kér. Ezért megemlítette neki: 
hogy az író leánya is könyv
táros. és ő jól ismeri. Akkor 
az idős. rokkant férfi megkér
te. hogy hívjon meg hozzá, 
szeretne megismerni. Amikor 
az egykori szállodai portást 
meglátogattam. átadta a 
több mint 40 esztendőn át őr
zött lapot, egy legyezőt, pénz
tárcát és Puskin Anyeginjét. 
Ezeket mind Krúdvtól kapta 
Nyomasztó élmény volt.

Krúdy a Rezeda Kázmér 
szép éleiében emlékszik meg 
róla Hubert néven. ..Rezeda úr 
tehát a Meteorhoz címzett 
szállodába költözött. . . Mikor 
hazatért a szállodába. Hubert 
örömös arccal (valóban tiszta 
szívből tudott örülni ez az 
Angliában nevelkedett fiatal
ember) és egy kis csomaggal 
fogadta: — Azt hiszem hímzett 
zsebkendőt küldött benne a 
drága Lady . . ."

A Cholnoky fiúk. Viktor és 
László. Veszprémből érkeztek 
a fővárosba. Viktor volt az 
idősebb. író, újságíró és a Pes
ti Napló korrektora. Krúdy te
hetségesnek és polihisztornak 
tartotta. Többször fejezett be 
egv-egy vitát ezzel: „Viktor 
mondotta, tehát így van.” Ta
lán legszebb emléket az „Őszi 
délutánok Cholnokv Viktor
ral” című írásában állít neki. 
László is tehetséges volt. még
is nyomorában öngyilkos lett. 
1929-ben. Itt következő levelé
ben az Asszonyságok díja cí
mű regényéről van szó.

Bp„ 1919. XII. 23.

K edves jó  K rúdy Uram.
könyvét m egkaptam , nagyon  

szépen köszönöm. Még csak  
p ár oldalt volt időm elolvasni, 
de m áris tudom, m iért mo
solygott ön oly rejtélyesen, 
am ikor a  lakásom  címét kér
dezte.

Rózsa bácsi m esésen van  
m egcsinálva, a jó  öreg fekete  
szalm akalap , a papagály , Ol
ga. a  zenélő óra. . . .  mindez 
szinte kísérteties. Ami pedig a 
m egírtságot és az aforisztikát 
illeti, azt kell hinnem, hogy ez 
a legtökéletesebb az ö n  n a
gyobb terjedelm ű m unkái kö
zött.

Egyébként m ire M iklós a  
könyvet az üzletbe beadta, 
m ár kezemben volt egy pél
dány az A sszonyságok d i já 
ból: Földi Mihálu. a Nyugat 
sze rk e sz tő ié  kü ld te. hogy Ír
tak  róla a  im m ár  ffi-i szám- 
hír. K ép zelh e ti , kedves, jó  K rú 
dy i/r-m. milyen öröm m el v á l
laltan: az ügyet annyival is 
inkább, mert így módom lesz

kiegészíteni és k ipreparáln i 
azt a  zagyva cikket, am elyet a 
Pesti Futárban  írtam  ön ről. 
Notabene a zagyvaságn ak  csak  
felében  vagyok én az oka, mert 
N ádasnak , am ióta a  baccarat 
m egint já r ja  az Otthonban, 
csak  a legutolsó p ilanatban  ju t  
eszébe minden.

Az A thenaeum nál intézked
tem, hogy az ö n  eztm ére el- 
kiildjenek egy Piroskát. N a
gyon kérem : fo gad ja  szívesen.

A v iszon tlátásig  is szívélyes 
üdvözlettel és őszinte tiszte
lettel

Cholnoky László.

1923. februárjában a Miskol
ci Kereskedők és Gazdák Kö
re meghívta felolvasásra Pe
tőfi ünnepségükre. A költsé
geken kívül 30 ezer korona ho
noráriumot ajánlottak fel. — 
Krúdy válaszlevele:

Szentmargitsziget, Kastély 
1923. február 12.

Igen tisztelt Ferenczi úr.
Petőfinek em lékezetére való 

tekintetből nem akarom  a de
rék m iskolciakat azzal m eg
bántani. hogy alkudozás tá r
gyává tegyem odautazásom at 
és felolvasásom at. Nagyiot sz í
vesen elfogadok minden fe lté
telt. am elyet a Miskolci K eres
kedők és G azdák  jónak  ta rta 
nak. még azt sem tartom szü k
ségesnek. hogy a m éltányos
ságra  hívjam  (el figyelm üket, 
hiszen az úgy is eszükbe jut 
M agyarország egyetlennek  
m egm aradott kullúr-központ- 
ján ak  (Szegény Fest körül be
lől eljátszotta vezető szereltét 
a kultúra terén.).

Olyan dolgokat szándéko
zom felolvasni Petőfi életéből, 
am elyek a nagyközönség előtt 
jóform án ism eretlenek. T er
mészetesen kitérek a rra  az is
m ertségre is. am ely a miskolci 
Levág Józseih ez fűzte, akit 
pár év előtt még életben lá t
tam m agam  is. Szeretném , ha 
a m ulattatáson  ki vili némi iro
dalm i élménut is átélne a kö- 
zönsép. Es azt hiszem, hogy a 
m iskolci intelligencia m ostaná
ban a legtökéletesebb M agyar- 
országon. Csupa ió érzés nz. 
am i egy utam előtt m egláto
gat.

Miskolcon sok jó  barátom  
van az Írok és hírlapírók kö
zött. a társadalom  oszlopai kö
zül is szerencsés vagyok né
hány odavaló em bernek ro- 
konszenvét bírni — többek kö
zött László Já n o s  úrét. Azt, hi
szem. hogy m ostani lá to gatá
som alkalm ával m egnövelhe
tem  barátaim koszorúját töb
bekkel. de főként igen tisztelt 
Ferenczi uram m al.

Az ünnepség napját kérem, 
tudassa jó  előre, valam int a r 
ra is felhívom  jó indulatú  f i 
gyelm ét. hogy 25 ezer koronát 
előzetesen elküldeni szívesked
jék.

Baráti kézszoritással jó  hive 
K rúdy Gyula.

Miskolci köszöni címmel így 
ír a Reggelben:

Kedves Miklós, azt kérde
zed. hogy éreztem magam 
Miskolcon a múlt heti Petőfi- 
ünnepen?

Ez a város a szép nők és az 
öreg költők városa . . .  Miskolc 
lett az északkeleti kultúra . . .  
Még csak annyit, hogy korán 
reggel kell innen elutazni, 
amikor az ember barátai még 
alusznak, mert egyébkor soha
sem jutna ki az állomásra.”

Gyermekkoromban sok baj 
volt a manduláimmal, ezért 
operációt javasoltak. A nagy 
hírű dr. Polacsek Elemér az 
Újságíró Betegsegélyező orvo
sa a Zsidó kórházban operált, 
lgv kerültem oda.'Édesapám 
közben Pécsben, az emigráns 
Hatvány Lajosnál vendégeske
dett. immáron másodízben. 
Ezért utólag írásban köszönte 
meg gyógyításomat, ápoláso
mat. (A levél megtalálását 
Szilágyi Györgynek köszönhet
jük.)

B.pest, 1926. október 19. 
M éltóságos uram ,
Tisztelt Elnök úr, — 
külföldi utam ból m egtérve: 

ma láttam  először Zsuzsanna 
leányom at, akinek a fennható
sága  alatt levő Izraelltakór-  
házban ingyen helyet kegyes

kedett adom ányozni. Boldog  
vagyok, Elnök úr, hogy nagy  
bajom ban eszem be jutott 
Önökhöz forduln i először éle
tem ben, m ert M agyarországon  
ezt a  derékséget, becsületes jó 
ságot, em berszeretet, á ldoza
tosságot sehol sem  ta lá lh at
tam  volna m eg a m agyar író 
leánykája, mint az Önök sze
retetteljes kórházában. Az is
ten á ld ja  m eg ön ök et nemes 
jóságukért. Fordulhat valam i
ként az élet. én soha se fe le j
tem el önöknek, hogy nagy 
bajom ban habozás nélkül se 
gítségem re voltak.

Örökké hálás hívük
K rúdy Gyula

M éltóságos 
dr. Lédé re r Sándor  

hitközségi Elnök úrnak.

Ilock János katolikus pap 
volt és művészeti író. Polgári, 
demokratikus nézetei sodor
ták az őszirózsás forradalom
hoz. A Nemzeti Tanács elnö
kévé választották. A fehérter- 
ror előf Becsbe emigrált és 
különböző újságokban támad
ta a Horthy-korszak emberte
lenségét. de közben honvágy 
is gyötörte. Hazatérése érde
kében Krúdy több cikket is 
írt. Többek közt: Hock. a buj
dosó. (1931. Reggel. 1. 5.)

Kz levelezésük hattere.

Wien. (é. n.) atig. ti.
K edves öcsém  uram. mélyen 

I. barátom.
Ism ertem  minden sor írását, 

am ii'el hitet vallott mellettem. 
Nagy szó. mert nehéz időkben  
tett tanúbizonyossáoot önzet
len jó indulatáró l. Sohase fe 
leltem ön nek, mert leveleimet 
évekig bontogatták és nem 
akartam  sem m iféle kellem et
lenséget okozni n h alálkodá
som m al.

F.n otthon hosszú 13 évig  
Tabu alatt álltam , az is. aki 
közéletiéit felém. — Legalább  
is besorozták a gyanúsak  kö
zé. Ezért szorítom meg mosl 
önnek a távolból igaz b arát
sággal a kezét, amivel m ellet
tem irt Talán lest módom v a 
lam ely alakban  ezt ön n ek  vi
szonozni. Az Isten nagy ke
gyelm ének tekinteném ’

Helyesen figyelte meg. hogy 
én néha elég tisztán  beleerzek 
a jövőbe. Egy sa já tság o s intu í
ció ez. am ely néha bennem  
extatikus úton nyilatkozik  
meg. Most is érzem, hogy azt 
a homokréteget, am elyet az  
idő hordott rám, s am elynek  
minden egyes szem e hazug rá 
galm akból szőtte reám a szem- 
födót. kezdi lehordani rólam  
az idő. Lecsúszik az ország  
szem éről is lassanként a M aya 
fátyola. C sak  azt sajnálom , 
hogy ilyen szenvedés és nyo
m orúság árán  kell a nemzet
nek kijózanodnia. M ár mozog 
az erdő. Fel fognak tám adni 
az élve eltem etettek. Világo-. 
san  érzem, hogy nagyon kö
zel van uz én igazolásom órá
ja . . .  Egy könyvem je lenik  
meg a karácsonyi piacon, s a j
nos U'tenben kellett nyom tat
nom. Ide csatolom  róla a pros
pektust csupán az ön tájékoz
tatására. Ne értsen félre. Nem  
csábítom  a m ai viszonyok kö
zött könyvajánlásra. De a k a 
rok önnek előzetesen küldeni 
m ajd  egy példányt is a könyv
ből. am ivel m egtisztelem  ön
m agam at . . .

B aráti kézszorítással
Hock Ján o s

Wien (é. n.) dec. 8.
K edves ö c sém  uram , k. ba

rátom .
Itt küldöm a levelem ben  

beígért k ön yvet. . .  Ez a  könyv 
egy pusztába kiáltó szó. Látn i 
akarom  van-e v isszh an g ja?  
Egy elalélt nemzetet csak  a k 
kor tudunk életre kelteni, ha 
az érzését felébresztjük . Be- 
kérgesedett szivekről nehéz 
leverni az an y agiasság  sa la k 
j á t . . .  O lvassa el öcsém  és 
m érje meg. mennyire sikerült 
m egközelíteni vele a kitűzött 
célom at? . . .

Igaz barátsággal m aradtam  
tisztelője

Hock János

A mű címe: Virágmesék
(Becs. tytl.)

Hock János 1933-ban vissza
tért Magyarországra. Itt bíró
ság elé állították, de később 
felmentették.

1 Krúdy Zsuzsa


