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Születésnapra 
ajándékot illik 
adni: virágot, ék
szert, emléket, de 

születésnapon 
ajándékot oszto
gatni csak feje
delmek szoktak.

Krúdy Gyula 
most lett ötven 

esztendős és fejedelmi bőkezűséggel, 
hívei között a legszebb és a leg- 
kfílönb ajándékokat osztja most szét: 
tdkotá tehetségének drága kincseit, fan
táziájának legkülönb gyermekeit, mű
vészetének legnemesebb értékeit. Krúdy 
Gyula születésének ötvenedik fordu
lója al kid mából gyűjteményes kiadás
ban legszebb regényeinek tiz kötetét 
nyújtja oda egyszerre a magyar kö
zönség számára.

Ki ne fogadná szívesen ezt a finom, 
kedves és nagyszerű ajándékot? Ki ne 
örvendeznék ennek a tiz gyönyörű kö
tetnek, amely egyszerre juttatja szá
mára a legszebb örömöket, a legvidá
mabb mosolyt, a jókedv derűjét, a bá
nat melegét, az emlékezés könnyeit és 
a múlhatatlan hangulatok visszatéré
sét? Ki ne vágyakoznék arra, hogy 
Krúdy Gyulát elkísérje, amikor útnak 
indul, hogy megkeresse a legérdeke
sebb embereket, hogy kövesse őket ka
landos útjaikon, hogy örüljön szerel
meiknek. bánkódjék csalódásaikon és 
aggódjék sorsuk változékony fordulá
sán? Ki ne követné szívesen az Írót a 
mese csodás világába, amely mégis a 
valósághoz vezet?

Különös emberek a Krúdy Gyula 
emberei, furcsa lelkek és kivételes 
szellemek és különös történeteket tud 
róluk elbeszélni az iró. Vannak köz
tük, akik még a vörös postakocsin jár
nak és úgy érkeznek ide a régi Pestre.

<). mi minden történik velük. mily 
drága és csodás a világ, amelyben él
nek! Színpad, a romantikus ifjú a 
hőse ezeknek a regényeknek különös 
szerelmeivel, mély odaadásával és 
megtudó álmaival. Asszonyok tűnnek 
föl, akik még igazán tudnak szeretni 
és akiket igazán fájdalmasan, megindi- 
tóan és lemondással lehet szeretni. .4r 
egyik regénynek Petőfi fia a hőse, a 
másiké pedig a n>elszi herceg. .1 z egyik 
történet betyárokról szól, a másik tör
ténet gavallérokról: mindegy hogy ki
ről ir az iró, képzeletvilága elragadja 
az olvasót és nincs senki, akit ne iz
gulna, ne érdekelne és le ne bilincselne 
az elbeszélésnek ez a nagyszerű művé
szete.

.4 tiz kötet most elindul útjára, hogy 
eljusson minden magyar házhoz, hogy 
meghódítsa a sziveket, hogy örömet, 
kedvet és szórakozást vigyen minden
hová, hogy drága ajándék legyen min
denkinek, aki csak szereti az Írót és 
az irodalmat és elindul ez a tiz kötet 
útjára. hogy a halhatatlanság felé 
vigye Krúdy Gyulát. .lz élő magyar 
irodalomnak egyik legnagyobb dicső
sége ez a tiz kötet: maradandó érték a 
mának és a jövendő számára is egy
úttal. Nehéz ut a halhatatlanságé: nem 
olyan könnyű elérni. Van, aki repülő
gépre ül és mégis lezuhan az ismeret
lenségbe. Van, aki rohanva száguldo
zik, könyököl, tolakodik és mégsem 
jut messzire. Krúdy Gyula a mese
mondás vörös postakocsijára ül. os
tora szelíden pattog és mégis a legszebb 
messzeségek felé indul. Boldog, aki 
együtt járhat vele.

*
Krúdy Gyula müveinek gyűjteményes kiadása 

tiz gyönyörű vdszonkötésü kötetben az Athe- 
rteumnál jelent meg, A tiz kötet ára  $2 pengő. 
A jubiláns kiadás haui kedvezményes részlet- 
fizetésre is kapható.


