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Kilenc védett és sok ritka könyv

A lumpok iskolája
Kezdjük talán a Krúdy* 

anyaggal. Krúdy Gyula 
műveiből összesen 126 té
tel jött össze, közülük 
több rendkívül ritka ma 
már. Olyannyira, hogy ki
lencet az illetékes szervek 
védetté nyilvánítottak. 
Érthető, ha főleg ezeket 
nézegettük. Köztük van 
például Az aranybánya, 
Krúdy első nagyobb ter
jedelmű regénye, amelyik 
1901-ben látott először 
könyv alakban napvilá
got. Nos, éppen ennek az 
1901-es, kétkötetes ki
adásnak egyik példányát 
vehettük most kézbe, 
amely „Nyomatott Wodia- 
ner F. és Fiainál’’.

De elárvereznek egy 
korábbi kötetet is. Üres a 
fészek — ez a címe. 1897- 
ben adták ki. ez volt az 
iró első novclláskötete. S 
ez az a kötet, amelyről 
szólván Gáspár Imre 
megjegyezte a Magyar 
Szemlében: Krúdy annyit 
írt húszévesen, amennyit 
mások sok éven át össze
sen nem írnak. Jogos 
megjegyzés ez? De meny
nyire! Hiszen tudjuk; 
Krúdy 22 évesen már há
rom novelláskötettel ren
delkezett, megírt addigra 
több száz elbeszélést.

Kalapács alá kerül a 
Nagy kópé 1921-es bécsi, 
Pegazus-kiadásának egy

kötete is. A Nagy kópé, 
amelyben Krúdy így ír: 
„Negyven esztendős va
gyok, és még nem alud
tam szívfájás, riadalom 
nélkül egyetlen éjszakán 
sem." Ahogy az árverés 
anyagában keresgéltünk, 
találtunk a Mozgó Könyv
tár füzetei közül is egyet. 
A II. évfolyam XXXVI-os 
füzetét. Kis alakú, papír
kötésű füzet, telis-tele 
hirdetéssel. Krúdy Gyula 
A lumpok iskolája című 
müve olvasható benne. 
(Megjegyzés fiatalabbak 
kedvéért: hajdan ismert 
sorozat volt a Mozgó 
Könyvtár, amelyben ma 
már ismeretlen nevek 
mellett olyan írók jelen
tek meg, mint Ady Endre 
— méghozzá novellákkal: 
Üj csapáson címmel! —, 
Heltai Jenő, Molnár Fe
renc, Szép Ernő.)

Ne hagyjuk említetlen, 
hogy megtalálható az 
anyagban egy szépirodal
mi hetilap egyetlen szá
ma is. A Nyíl című lap ez, 
annak az 1933. június 29-i 
példánya. Egy Krúdy-re- 
gényt közöl — ebből áll 
az újság —, a Váci utcai 
szép napok című posztu
musz művet. Ennél a lap
nál az volt a divat, hogy 
minden szám egy-egv új 
regényt közölt. Krúdyé 
volt a 109.
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