annak a tegnapi Magyarországnak, amelytől máris
nagyobb távolság választ el bennünket egy évszázad*
nál. A könyv külsőre is nagyon tetszetős, amit ujab*
bán ismét el lehet már mondani a magyar könyvekről.

Krúdy Gyula: A tegnapok ködlovagjai. (Tevan*
kiadás, Békéscsaba 1925. 218 oldal. 10 alapár.) Ha a
memoár nem volna már rég ismert irodalmi műfaj,
ki kellene találni Krúdy Gyula számára. Ez az őszbe*
csavarodott ábrándos nézésű gavallér, aki a nyíri
kúriák közül csöppent a Margitsziget álmodó fái
alá, akinél jobban senki nem ismerte a tegnapi nagy
urakat és ami ezzel összefügg, a kis táncosnőket, aki
•órák hosszat ül a pohárban csillogó bor színén me*
rengve füstös kis budai korcsmák nem mindig kifo*
gástalan fehérségű abroszánál, olyan szavakat, olyan
hasonlatokat tud találni egy*egy figurájának jellem*
zésére, amelyért a legsziporkázóbb francia vissza*
■emlékező szívesen odaadta volna egy*két kötetét,
hiszen úgyis maradt volna neki elég. Krúdy Gyula
tulajdonképen nem is ir mást, csak memoárt. Még a
regényei és novellái is visszaemlékezések. Csak abban
különbözik francia elődeitől, hogy nemcsak eseteket,
anekdotákat és bonmókat hord össze, hanem élet és
lélek is van novelláiban. Ebben a kötetében, amely*
tői itt beszámolunk, Budapest lelke él, azé a Buda*
pesté, amely éppen nagy mohósággal volt útban
afelé, hogy rövid időre világváros és igazán az ország
szive legyen. Azóta, mint mondják, az ország feje
lett, még pedig ormótlan nagy fej az ország véznára
hervadt törzsén. Krúdy az embereken keresztül érez*
teti a kort. Egészen diszparát embereket hoz össze.
Nehéz elképzelni, hogy kerül egy társaságba néhai
T. Ferenc József császár és király, aki Európa lég*
első gavallérja. volt, és a varrógép töpörödött kis
költője, aki semmitől nem állott olyan távol, mint
a gavallériától,' vagy Rírdolf trónörökös és a turini
rcraete*trónus örököse, Tisza István és Károlyi Mi*
hály, a walesi herceg és Milán exkirály, vagy Ady
Endre, aki a vidéki éjszakák háromnapos dáridóit
telepítette be Budapestre és a disznófejü nagy ur földi
helytartói, az Eszterháziak és a Rotschildok, Kun
Béla, a bolsi, és Szemere Miklós, de genere Huba,
az ősi tradíciók, a magyar konzervativizmus maga*
nos szobra. Mégis együtt vannak és érezzük, hogy
összetartoznak, mert együtt adják hamisitatlan képét

