
Krúdy-kéziratok

Kötetet lehetne csinálni belőlük
Közgyűjteményeink közül 

az Országos Széchényi 
Könyvtár őrzi a legtöbb Krti- 
dy-kéziratot. (Elég sok ta lá l
ható még a Petőfi Irodalmi 
M úzeumban, s  akad belőlük a  
Magyar Tudományos A kadé
mia Könyvtárában  is.) Az Or
szágos Széchényi K önyvtár 
szám ára még Halász Gábor, a 
kiváló irodalomtörténész, k ri
tikus, esszéista vásárolta meg 
Krúdy Gyula özvegyétől a ná
la található hagyatékot. 1934- 
ben. Halász Gábor sa já t ke
zűleg be is í r t a  szép sorban 
a beszerzési naplóba a m int
egy 1100 tételt, (önálló  tétel
nek szám ít az egylapos, né
hány m ondatos kis papirsze- 
let is, meg a több száz olda
las, összefüggő kézirat is.)

Az 1934-es beszerzés óta fel
gyűlt a könyvtár kézirattárá
ban még mintegy ezer tétel. E 
roppant nagy és értékes 
anyagba dr. Szauder Józsefné. 
a kézirattár tudományos fő
m unkatársa segítségével pil
lantottam  be most, Krúdy 
születésének közeledő száza
dik évfordulója e lő tt

A cipészmester levele
A több m in t kétezer tétel 

között leveleken, kéziratokon, 
cikkeken és az utóbbiak töre
dékein kívül nagy számban 
vannak vegyes feljegyzések  
is. Rövid megjegyzések, egy
két m ondatos ötletek, am elye
ket a legkülönbözőbb kis cé

dulákra, lapokra, fecnikre 
jegyzett fel Krúdy. A vegyes 
anyagban ta lálható  például 
egy számla is. 1931 elejéről. 
„Thész és Unden” szabótól. 
Szabályos szabószámla, K rú
dy nak.

M integy másfél hónappal 
később a Pesti Napló szer
kesztőségébe érkezett egy le
vél, bizonyos Böhm Ignác cí- 
pészmestertől. A derék m ester 
szerin t a magyar kisiparosok 
fel vannak háborodva, hogy 
K rúdy írásaiban csak a 
„Thész és Unden” szabócég 
szerepel. Kéri a szerkesztősé
get, járjon  közben, hogy más 
kisiparosok is helyet kap ja
nak a  K rúdy-írásokban. Pél
dául 6 is, m in t „Ferenc Jó 
zsef cipőkészítője”. S akkor ő 
még fizetni is hajlandó.

..Lányom ... K incsem. . .”
A szabószámla és a cipész 

levele között tehát valószínű
leg megjelent egy K rúdy-írás 
a lapban, benne a szabó ne
vével. De ebben az egész rao- 
solyogtató. kedves történetben 
az a lényeg, am it dr. Szauder 
.Józsefné következtetésként le 
vont: Krúdy még a kispolgári, 
magániparosi körökben is ol
vasott volt. Olvasták a m ű
veit, még ha újságokban, foly
tatásokban is; oly nagy érdek
lődéssel, hogy a bennük sze
replő nevek sem kerülték  el 
figyelmüket.

Érdekesebb és ..irodalmibb” 
adalék, hogy K rúdy A vörös

postakocsi című regényéből 
készített színpadi változathoz 
két befejezést irt. Először be
nyújtotta színházának az első 
változatot, második felesége — 
akit ó Gyöngyvirágnak neve
zett —, szép írásával lemásol
va. Visszakapta, mondván, 
hogy a  közönség  a  „happy- 
end”-et szereti.

Dr. Szauder Józsefné a  kéz
ira ttá r nagy, kerek asztalara, 
elém te tte  a Gyöngyvirág á l
tal m ásolt kéziratot. A végén 
egy újabb, rövid fejezet ol
vasható; K rúdy lila tin tás so
rai. Ez a második befejezés. 
Ebben Alvinezi végül megbo
csát Esztellának: „ L á n y o m ... 
Kincsem .. ,-nek nevezi. Azt 
hitte Krúdy, hogy így bem u
ta tják  a darabját, ezért irta  
át a  végét. De így sem lett 
belőle semmi, életében ez a 
szinm ü nem  került színpadra.

.Sokáig lehetne tallózni a 
kézirattömegben. Dr. Szauder 
Józsefné még két érdekességre 
hívta fel a figyelmem. A 
gyűjtem ényben található töb
bek között K rúdy G yulának 
egy Madáchtól irt esszéje. 
Krúdyné másolásában, de 
Krúdy saját kezű aláírásával. 
..Tudtommal sehol nem jelent 
meg’’ — mondta dr. Szauder 
Józsefné. Utolsó utam  a vö
rös postakocsin címmel a kéz
iratok között van egy sor 
jegyzetszerű írás is, az író 
gondolatainak megfogalmazá
sa. Kései, kom or, hangulatú 
írások. Sötét tónusúak. De n a
gyon érdekesek Szintén nem  
jelentek meg eddig nyom ta
tásba n.

Jó szemű ember kellene
Mikor a kéziratok visszake

rültek  az ókét védő dobozok
ba. dr. Szauder József névéi 
arról beszélgettünk, hogy jó 
szem ű K rúdy-kutató  kellene, 
aki átnézné, feldolgozná eze
ket a kéziratokat. A szó szo
ros értelm ében jó szemű. 
Olyan em ber, akinek jó a 
szeme, s  hosszú időn á t ol
vasni tud ja a  sok ezer o ldal
nyi, eredeti kéziratot.

Nagyszerű anyag van együtt 
ebben a kéziratos hagyaték
ban, csak ki kellene „bá
nyászni” belőle. O tt áll., az 
olvasóközönség szolgálatában, 
s egyelőre éppen az ö számá
ra elérhetetlenül. Kötetet le
hetne csinálni belőle. M ert új, 
eddig nem ism ert anyaggal is 
találkozhat, ta lán  rászánja 
m agát egyszer egy K rúdy-értő  
irodalm ár a nem  m indenütt 
könnyen olvasható kéziratok 
végigolvasósára. Milyen nagy
szerű lenne, ha éppen az író 
születésének századik évfor
dulóján indulna meg ez a 
munka.

Mátyás István


