
Félidőnél tart 
a Krúdy-életmüsorozat
Jóllehet, az elm últ két év 
ben kissé lelassult a K rú- 
dy-életm űsorozat m egjele
nése, az író m unkásságát 
bem utató eddigi legna
gyobb vállalkozás rendben 
és továbbra is m egbízható 
rendszerességgel folyik. A 
korábbi évi három  kötettel 
szem ben 1979 óta évi két 
kötet kerü l a könyvesbol
tokba. Az eddig m egjelent 
tizenegy kötetből hét regé
nyeket közöl, négy pedig 
elbeszélésválogatást ta r 
talm az. Az előbbieknél a 
kronológia sorrendjében 
1930-nál, az utóbbiaknál 
1915-nél ta rtunk . (A K i
rályregények, illetve a 
Szerenád  cimű kötettel.)

Valószínűleg e  sorok meg
jelenésekor m ár az üzle
tekben lesz az Etel király  
kincse cím ű regényváloga
tás, am ely az író életének 
utolsó éveiben, illetve a 
posztumusz m űként meg
je len t írásokból válogat. 
Még az idén kapható  lesz 
a Telihold  cím ű elbeszélés- 
kötet is, am elyben az 1916 
—1925 között ír t legjobb 
novellák találhatók. A jö
vő évi tervben szerepel 
[és m ár a Szépirodalm i 
Kiadó szerkesztőinek asz
ta lán  fekszik) további két 
elbeszélés-válogatás (Deli- 
katesz, Váci utcai hölgy
tisztelet), am ellyel lezárul 
ennek a m űfajnak  a bem u
tatása — valam in t az Á l
m oskönyv  m inden eddigi
nél bővebb kiadása.

Ezt követően, tehát 
1983-ban kezdődik meg az 
író hatalm as, a m agyar 
irodalom ban is pára tlan  
publicisztikai m unkásságá
nak rendszeres kiadása. 
Először a napi politikai és

társadalm i esem ényekkel 
foglalkozó írások látnak 
napvilágot két kötetben,
M agyar sors címmel.
(Ezeknek a köteteknek a 
gerincét a több m in t egy 
évtizeden á t heti rendsze
rességgel ír t „Pesti leve
lek” adják.) Ezt követően, 
im m ár alkalm asin t 1984- 
ben A XI X.  század v izit-  
kártyá i-t veheti kézbe az
olvasó. Ebben a két kö te t
ben K rúdy Gyula m últa t 
idéző történelm i „esem ény
n ap tá ra”, illetve „arckép- 
csarnoka” lá t napvilágot.
Ezt követi, egy évvel ké
sőbb az é le tra jz i vonatko
zású írások és a színes 
karcolatok, h írfe jek  gyűj
teménye, valam in t A  tisza- 
eszlári Solymosi Eszter ú j
rakiadása.

Jelenlegi elképzeléseink 
szerin t a huszonnégy köte
tes sorozatot 1985 végén 
vagy 1986 elején két olyan 
kötettel zárnánk, am ely 
K rúdynak az irodalom ról, 
irodalm unk nagyjairól és a 
színházról íro tt cikkeit, v a
lam in t színpadi m unkáit 
tartalm azná.

Kisebb változások „m e
net közben” még lehetsé
gesek. M indaz, am iről itt 
beszám oltam , az 1983-as 
kétkötetes Magyar sors-ig 
bizonyosnak tekinthető. 
Azon leszünk, hogy ha a 
továbbiakban még változ
ta tásra  lenne szükség, az 
m indenképpen az életm ű 
bem utatásának és ezzel az 
olvasónak is a jav ára  tö r
ténjék.

Most a „félidőnél” ta r 
tunk. Rem éljük, hogy a 
sorozat eddig beválto tta a 
hozzá -fűzött rem ényeket.
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