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Volt a hatvanas években a barna vászon- 
borítós, akvarclles papírburkolatú, aztán a 
hetvenes-nyolcvanasban a fényes, címkézett 
borítójú fantáziátlan könyvsorozat. Három- 
három könyvespolcot biztos beterítettek, és 
mindegyikről azt hittük, hogy az a teljes, a ki
meríthetetlen Krúdy. Ennél többet csak nem 
írt! Legyen elég!

Nem mintha Krúdy felvágott volna könyv
tárnyi műveire, mégis mind a mai napig fel
foghatatlan, megközelíthetetlen az a mun
kabírás, ami az opusok széltében-hosszában 
tükröződik. És amikor a vélt életműre tekint
ve elfog bennünket a szédület, mindig hozzá
gondolandó persze az élet is, Krúdy kocsmá- 
zós, éjszakázós, hajnalozós, gasztronómiailag 
kíméletlen élete, amelynek egy napja a túléló- 
show-k bármely hősét nyomban két vállra fek
témé. Két jeles és elszánt irodalomtörténész, 
Bereczky Gábor és Kelecsényi László azon
ban nem elégedett meg az ámulattal, hanem 
szívós munkával nekilátott, hogy feldolgozza 
az összes lappangó Krúdy-szöveget A z ered
mény általuk is hangsúlyozottan nem kritikai 
kiadás ugyan, de minden már eddig megje
lent írást újra ellenőriztek: a lehetséges filoló
giai műveleteket mind elvégezték. És egészen

meghökkentő „számlával” rukkoltak elő. A 
már említett kiadásokhoz képest is tömérdek 
anyag bukkant fel; az elmúlt évtizedek soroza
tainak harminc-harminc kötetes nagyságrend
jét előreláthatólag a Kalligram vállalkozása 
úgy húszkönyvnyivel toldja meg.

A  kronológia elveinek megfelelően a pró
zai zsengékkel, majd a színpadi művekkel 
indítottak. A  zsengék kissé keresett termi
nusa szándékos -  azért került a mondatba, 
hogy azonnal cáfolatot nyerjen. Krúdy korai 
munkái ugyanis zavarba hozóan ütik meg 
azt a hangot, amelyen az író a későbbiekben 
derül-borul, illetve utalnak arra a perspektívá
ra, ahonnan a szerző a világot már ezekben a 
korai taktusokban komponálja. A  Hat napig 
kerékpáron című első kisregénye például és 
véletlenül egy kávéházi asztal mellől indul, és 
a végén ide is lyukad ki, s mindez olyan nyelvi 
erővel, amelytől elképed az olvasó.

A  tízéves periódusra tervezett Krúdy-össz- 
kiadás nem pusztán a Krúdy-ínyenceknck lesz 
kedvére. Amúgy meg ki nem ínyenc a Krúdy- 
olvasók közül?
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