
„Álom: játék, mint az élet..
K rúdy Gyula, a  „mesemondó 

lovag” száz esztendeje született. 
M ilyen újabb kiadású K rúdy- 
köteteket kapunk vajon a cen
tenárium  évében, hiszen alig 
néhány éve napvilágot láto tt 
művei ma m ár az an tikváriu 
m okban is ritkaságszám ba m en
nek? Az Á lm oskönyv  például a 
hatodik, „öregbített” kiadásban 
is pillanatok a la tt elfogyott.

E kérdésre választ adni talán  
Barta András irodalom törté
nész a leghivatottabb, ak it sok 
névrokona között a  „krúdys” 
jelzővel ille tnek  az értők. „Krú- 
dyból” doktorált, K rúdy-spe- 
ciálkollégium ot ta rt az ELTE 
bölcsészkarán, és ő K rúdy fel- 
szabadulás u táni m indkét élet
m ű-sorozatának egyik szerkesz
tője.

— Most m ájusban négy és 
fél évtizede lesz K rúdy halá
lának. Ha ezt az időszakot — 
az irodalm i megítélés és  köny
vei kiadása szem pontjából — 
két részre osztjuk: az első 20— 
22 év a félig elfeledettség ho
m ályában te lt el. Jelentőségét 
nem ism erték fel, nem vették 
túlságosan komolyan halála 
után, m in t ahogyan életében, 
még népszerűsége csúcséveiben 
sem. 1954-ben a  Hét bagoly és 
a Boldogult úrfikorom ban  meg
jelenése m egtörte a „kiadói 
vesztegzárat”. 1957-ben megin
dult 32 kötetes életm űsoroza- 
tának kiadása. Ebben láto tt 
napvilágot 1966-ban az Álmos
könyv ötödik, 1976-ban a  hato
dik „öregbített” kiadása is, 
amely az általam  szerkesztett 
K rúdy-kötetek között az egyik 
kedvencem.

— Krúdy 1919-ben könyve 
bevezetőjében az t írta : „Inkább 
saját mulattatásomra. inkább  
hosszú telek csendes el já tsza
dozására, esti órák halk elfuvo-  
lázására szerkesztettem  ez ál
m oskönyvet, m in t azért, hogy 
bárki is hitet adjon a következő  
soroknak.” Nos, ez a célzás a 
já ték ra  adta az ötletet és az

„engedelm et”, hogy az eredeti 
Álm oskönyvhöz  ne csak újabb
— a Színházi Életben m egje
lent — álom fejtéseit kapcsol
jam, hanem  olyan írása it is, 
am elyek hasonló játékos kedv 
szülöttei. Így kerültek  a  gyűj
tem énybe a különböző tá rsa
dalm i állású, képzelt hölgyek
hez írott, soha el nem küldött, 
ironikus hangú szerelmes leve
lek. így fűztem  ide a  m ásik két 
nagy szenvedéllyel — a lóver
sennyel és a kártyával — kap
csolatos tárcákat, valam int 
A gyomor örömei című ciklust. 
A jó evés, ivás „ titka it” fe ltá
ró valam ennyi írás az író éle
tének utolsó éveiből szárm azik
— azokból az időkből, am ikor 
Krúdy m ár kevesebbet forgott 
a nők körül. Amikor egyre sú 
lyosbodó betegségei idején egy- 
egy étkezés je len tette szám ára 
a  legfőbb élvezetet. M ert a 
közhittel ellentétben éppenség
gel nem volt nagyevő; a  leg
több ilyen tárgyú írása — köl
tői nyelvezettel — éppen arró l 
szól, hogy művészi módon elké
szített, válogatott falatok révén 
m iként lehet igazán élvezni a 
gasztronóm ia áldásait.

— 1976-ban megkezdődött az 
újabb, 25 kötetre tervezett, 
m inden eddiginél terjedelm e
sebb életm űkiadás m egjelente
tése. Em ellett — tekintettel a 
centenárium ra — számos egyéb 
kiadvány is az olvasó kezébe 
kerül. így az Álmoskönyv he
tedik „öregbített” kiadása is.

— „Alom: játék, m in t az
é le t . . .  Néha komolyra fordul 
a játék. A z élet is, az álom is.” 
Ez az intelem  szintén az Á l
m oskönyv  bevezetőjében olvas
ható. Ennek szellemében igye
keztem Krúdy hitetlen álom fej
tő könyvét sa jtó  alá rendezni.
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