ötvenéves Budapest regényei
Krúdy Gyula több mint hatvan évvel a halála után még mindig
tartogat szántunkra m egvetéseket. Egy 33, majd egy 20 kötetes (utóbbi
befejezetlenül maradt) életmű-sorozat után:> munkásságának még mindig
akadnak feltáratlan titkai. A meglévő fehér foltok eltüntetésére vállalko
zott az Acjuu Kiadó Öreg szó a z ifja k h o z ám en megjelentetett
cikkgyűjteménye, amely Krúdynak az első világháború kitörésétől a halá
láig 1933-ig írott, kötetekben eddig nem szereplő publicisztikáiból sze
dett kévébe százegynéhányat.
A most itt közzétett, A z ötvenéves B u dapest regényei című szoci
ográfiai alaposságú cikksorozata - terjedelmi okok miatt - kimaradt a
kötetből. Annál viszont sokkal érdekesebb, hogy továbbra se kerüljön az
olvasók elé. Csak találgathatjuk, mi vezette Krúdy tollát, amikor tőle
szokatlanul alaposan adatolt, már-már esettanulmányként olvasható cik
két folytatásokban közreadta. 1922-ben írt az ötven évvel azelőtti belvá
rosi tulajdon- és lakásviszonyokról, melyekről semmiféle személyes ta
pasztalatot nem szerezhetett, hiszen csak a millennium évében érkezett
meg Pestre. Talán az ekkortájt készült belvárosi helyszínű regénye, a H ét
b ag o ly melléktermékeként jött létre ez a dolgozat. Talán a főváros egye
sítésének közelgő 50 éves fordulójára emlékezett így - némi szerkesztői
unszolásra. Nem tudjuk, csak ámulunk a kínosan pontos adatfelsoroláso
kon, s már-már a szerzőséget is megkérdőjeleznénk — hiszen álnéven
jelent meg az írás —
, ha néhány, csakis reá jellem ző szó és nyelvi fordulat
nem győzne meg afelől, hogy Krúdy Gyula vetette papírra a szöveget.
Am nem a Színházi É let hasábjain jelent meg, miként azt aKrúdy-bibíiogiáfiu tévesen közli, hanem Á z Ú jság című napilap 1922. július 16.,
23., 30. és augusztus 6-i számaiban. Külön érdekesség a választott álnév:
R ég i a b la k o k a la tt s étá ló aláírással legjobb tudomásunk szerint más
írását nem közölte.
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Többféle szempontból is kuriózum tehát ez a négy részből álló bérlő
kataszter és tulajdonosi szociográfia: figyelemre érdemes melléktermék az
életmű színes palettáján.
Kelecsényi László
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