
Szerenád -  Királyregények
A Krúdy-életműsorozat új 
kötele az író 1912 és 1915 
között írt novelláiból nyújt 
válogatást. Itt már ciklu- 
sokká, tematikailag is ösz- 
szefüggő füzérekké rende
ződnek Krúdy Gyula érett 
alkotói korszakának talán 
legjellemzőbb ópuszai: a
„De Ronch kapitány csodá
latos kalandjai” az „Arany
kéz utcai szép napok” és a 
„Szindbád: A feltámadás”.

A magyar novellairoda
lom e remekeiben Krúdy 
Gyula illúziómentes iróniá
val és mégis-mégis nosztal
gikusan idézi meg a magyar 
fin de siécle világát, azokat 
a tegnapokat, amelyeknek 
ködbevesző szellemalakjai 
ott kísértenek e tér és idő 
valóságos dimenzióit kikap
csoló XX. századi pika- 
reszkben. Krúdy Gyula a 
dekadenciát jeleníti meg, de 
ö maga mégsem válik a de
kadencia költőjévé. Novel
lái — Hatvány Lajos találó 
szavaival — „biedermeierbe 
göngyölt • bombák”, melye
ket leleplező iróniával tölt 
meg. A hősei iránti együtt
érzés nála nem feloldozás, 
csak látszatra mond köny- 
nyes, andalító mesét, való
jában tragédiákat ír: a „tör
ténelmi osztály” tragédiá
ját. Díszletekkel, kellékek
kel, maszkokkal és jelme
zekkel zsúfolt színpadán 
végül is ott marad a szánal
masan lemeztelenített em
ber — magányosan és ha
lálra ítélve. És a Krúdy

Gyula-i varázslat itt telje
sedik be. A jelképhősök a 
pillanat tört részére embe
rekké válnak. Hazugság
ból, álmokból, illúziókból, 
öncsalásból szőtt maszkju
kat letépve az író az esendő, 
sebezhető embert is felmu
tatja önnön alteregóiban .

A Szerenád című kötet a 
teljességre törekvés igényé
vel mutatja be a novellisz
tikája csúcspontján levő 
írót. Újdonsága, hogy az 
„Elbeszélések” című füzér 
tíz olyan novellát is közöl, 
amely kötetben még egyál
talán nem jelent meg, vala
mint húsz olyan elbeszélést, 
amelyet az író által 1913 és 
1916 között összeállított kö
tetekből vett át a sorozat 
szerkesztője. Barta András. 
(Krúdy Gyula: Szerenád.
Szépirodalmi. Krúdy Gyula 
Müvei. 657 oldal, kötve 
61 Ft.)
A Királyregények történel
mi regénytrilógiájában 
Krúdy a XVI. század króni
kásául szegődik, hogy a va
lós történelmi alakok iro
dalmi feltámasztásával eb
ben a minden izében realis
ta műben is arról írjon, 
amiről mindig: a saját ko
rukat ' meg-nem-értök tra
gédiájáról.

A trilógia első darabja, a 
Mohács először a Magyar- 
ország című lapban látott 
napvilágot 1926-ban. A foly
tatás, a Szapolyai János 
megkoronázásáról szóló

Festett király 1929-ben je
lent meg, szintén folytatá
sokban, a Magyarország
ban, míg a Ferói nánd trón
ra kerülését elbeszélő Az 
első Habsburg című har
madik részt a Pesti Napló 
közölte 1930-ban.

Krúdy nem formál ro
mantikus történelni re
gényt, de még a kötelezd 
nemzeti psalmust sem sír
ja el a mohácsi vész, a há
rom részre sza leadó ország 
tragédiájából. Nem. Ö egy 
megbocsáthatatlan törté
nelmi lépés tévesztés törté
netét írja meg, olyan hittel 
és szkeptikus bölcsességgel, 
amely irodalmunkban csak 
a nagy realistákat jellem
zi. Krúdy zsen iális empátia
készségével, gyilkos iró
niával érzékelteti a törté
nelmi folyamatok mozgató
rugóit, és szinte Monte- 
cuccolit idéző józan mate
rialista éleslátással tapint 
rá a tragédia okaira. A 
megközelítés mégis közve
tett: az író nem a pénz hiá
nyában siralmasan rosszul 
fölszerelt magyar seregek 
harcait jeleníti meg, ha
nem a hamisíthatatlan Krú- 
dy-figurákká reinkarnáló
dott történelmi személyisé
gek létformájáról fest tab
lót.
(Krúdy Gyula: Királyregé
nyek. Szépirodalmi. Krúdy 
Gyula Művel. Kb. 460 ol
dal, kötve kb. 50 Ft)
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