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AZ ELSŐ HÚSZ ESZTENDŐ

Krúdy Gyula első húsz esztendejének története egy cso
dagyerek története. Tele van szokatlan, rendhagyó 
mozzanattal, mintha valóban „sokat élni”  rendel
tetett volna számára. Már világra jötte is „szabályta
lan”  volt, a kor konvencióival dacolt. 1878. október 
21-én született Nyíregyházán, szerelemgyerekként. 
Anyja a Krúdy család cselédlánya volt, apja, a ne
mesi származású fiatal ügyvéd, csak keresztapaként 
van bejegyezve az anyakönyvbe. S valóban, mintha 
a szerelem csillagképében született volna: a szerelem 
prózaírójává lett, mint volt évszázadokkal azelőtt 
Balassi Bálint a szerelem költője. Családi öröksége 
ez: nagyapja, aki a tizenhat éves Radics Máriát vette 
feleségül a szabadságharc idején, huszonöt esztendei 
házasság után csapodárság vádjával homlokán köl
tözik el feleségétől, s halála előtt házvezetőnőjével 
köt újabb házasságot. Aztán ott volt a nagybácsi, 
Krúdy Kálmán, akinek „csínytevéseit”  egy Mikszáth 
Kálmán is méltónak tartott megörökíteni — gáláns 
szerelmi kalandjai miatt, holott egy halálzászlóalj 
parancsnoka volt a szabadságharcban.
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Nem mindennapi légkörben nevelkedett tehát a 
koraérett gyermek Krúdy Gyula. Nemcsak ő álmo
dott legendákat, legendák vették körül, életrajzírói 
örömére, ötéves korában indult iskolába, majd előbb 
Szatmárra, onnan pedig Podolinba kerül, nagydiák
ként pedig ismét szülővárosa gimnáziumában tanul. 
Nemcsak koraérett gyermek, koraérett író is Krúdy 
Gyula. Már tizenöt éves korában, 1892. október 30-án 
nyomtatásban jelenik meg egy novellája, ezt gyors 
egymásutánban még nyolc írása követi. Nem tanul, 
ír! Érettségiéig több mint kétszáz novellát ír, közben 
diákújságokat ad ki (Nagy Dob, Gimnáziumi Hír
adó) 1892—93-ban pedig megszervezi a Nyíregy
házi Sajtóirodát, hogy hírekkel lássa el a fővárosi 
lapokat. Tizenhét éves, amikor a tuzséri hipnózis
tragédiáról írott tudósításait már átveszi a kor euró
pai sajtója is. Ezek az írások már nem légből kapott 
„tudósítások” voltak. Krúdy a helyszínen van, s ott 
írja a Versecről Nyíregyházára került kútfúrómester
nek, Neukomm Ferencnek tragikus kimenetelű hip
nóziskísérletével kapcsolatos híradásait; ugyanis a 
verseci hipnotizőr médiuma, a 22 éves Salamon Ella, 
a mutatvány közben meghalt. Ugyanebben az eszten
dőben már névjegye is van: „Legifjabb Krúdy Gyula, 
az Orsóvá című hetilap szépirodalmi munkatársa” . 
Csoda-e, hogy gimnazista létére öreg bohémek fogad
ják társaságukba, s hogy tizenhét éves, amikor első 
párbaját vívja? „Hírlapírónak szöktem el a szülői 
háztól, vidéki színésznőbe bolondultam, boldog vol
tam, művész voltam, ittam, mulattam, szerettem,
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nem is tudom, hogy mi történt velem? . . Így fog
lalja össze ifjúkora eseményeit 1913-as önéletrajzá
ban. Valószínűleg nem túlzás az sem, amit „50-ik 
karácsony” című cikkében ír: „A nők közül abban 
az időben azokat az angyali lényeket szerettem, 
akiknek nem nagyon kellett udvarolni. Miután elég 
izmos fiú voltam: már kora ifjúságomban is föld- 
hözterítettem mázsás szakácsnékat, hogy hódolatom
ról biztosítsam őket. Szerettem ligetekben, nádasok
ban, árokpartokon meghúzódni, mint valamely be
tyárnövendék s parasztmenyecskéket, a Nyírben még 
akkor gyakori vándor cigánynőket haramia módjára 
rohamoztam meg. Holdvilágos éjeken idegen udva
rokba másztam be. Többen csodálkoztak, hogy nem 
vertek agyon. . . ”  A gimnáziumi tanulmányok tehát 
nem lelkesítik, Debrecenből kell hazahozni, érettsé
gizzen legalább, mert elszökött, s beállt újságírónak. 
Érettségi után nem lehetett Nyíregyházán tartani, 
apai áldás nélkül költözött előbb Debrecenbe, onnan 
Nagyváradra, 1896-ban pedig véglegesen Budapestre, 
s a Gyöngytyúk utácban talált szállást. Két év múl
va már jegyben jár Spiegler Bogdán Bellával, s még 
a X IX . században, pontosan 1899. december 27-én 
összekelnek.

Írói mérlege félezer elbeszélés, hét, lapokban meg
jelent kisregény, s két könyv, de ezekhez kell számí
tanunk még A víg ember bús meséi című elbeszélés- 
kötetét (1900) és Az aranybánya című regényét 
(1901) is. Páratlan bőségről van tehát szó. Barta 
András becslése szerint a kezdő Krúdy 1905-ig majd
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ezer elbeszélést írt, felét összes elbeszélésének, jól ér
zékelhető tehát, hogy milyen írói szenvedély lobogott 
írónkban, s hogy valóban csak írónak készült, semmi 
másnak, mint vallotta. Igaz, a szigorúbb mérlegelés 
e roppant termésnek csupán elenyésző hányadát mél
tányolja: alig másfélszáz írást, újraközlésre pedig 
még ennél is kevesebbet érdemesít, a kutató figyelem 
azonban nem kerülheti meg a gyermek és ifjú Krúdy 
munkásságát. Az „író” , a tízes években delelőjére 
jutó művész már ezekben a művekben is jelt ad ma
gáról. De fontos adalékokat találunk a modern ma
gyar irodalom hőskorszaka jellegének a felismerésé
hez is: az ifjú Krúdyval a századvég művész- és 
művészeteszménye mutatja meg magát.

A művész és a bohém alakjának összeolvadása a 
múlt század nyolcvanas éveiben már egyértelmű volt 
Magyarországon is. Krúdy Gyula tehát már örökség
ként kapta, s a tizenöt éves írogató és kocsmázó 
gyermekember valójában az akkor „modernnek”  tar
tott művészi életformával ismerkedett, anélkül ter
mészetesen, hogy közelebbi köze lett volna a nagy 
francia mintaképek bohémiájához. Aligha kereshetünk 
tehát „filozófiát” a bort, életet ízlelgető ifjú „művé
szi” életvitelében, amelytől nem szakad el később 
sem. Nincs már szó az ő esetében biztos polgári eg
zisztenciáról; enyhén szólva kétesnek kell neveznünk 
azt a létformát, amellyel már Nyíregyházán, később 
Debrecenben és Nagyváradon megismerkedett, s 
amelyet Budapesten tökélyre emelt. Parlagi bohémia 
volt öreg mestereié és az övé is, elsősorban csak
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„józantalan élet” , ahogy a húszas években Ady End
re éjszakát című művében mondja. Más lejátszódha
tott-e a nyíregyházi Európától a Morgóig vagy Be
tyárig az egykori huszonnégy kocsma valamelyiké
ben? Vagy a „debreceni kenyérpiac lacikonyhás sza
gában” , illetve a váradi bodegában, ahonnan egye
nes út vezetett Pest és Buda éjszakai életébe, kocs
máiba és barátságos házaiba! Nehéz határvonalat 
húzni a divatos és a művészeknek abban az időben 
szinte kijáró mámort kereső gesztusok és az ihlet
igény között, amit talán némi túlzással akár élet
igénynek is nevezhetünk. Krúdy (s nemcsak a fiatal) 
leírása mind a kettőt megidézi: „Az üveg első ne
gyedében múladozni kezdenek mindazok a szomorú
ságok, amelyek a borosembert üldözőbe szokták ven
ni az utcákon és tereken, mindaddig, amíg a gyalu- 
forgácsos házhoz elérkezik. És a kellő rím, a hímes 
szó, az aranypengésű kifejezés, a csodálatos hang, 
amely a kelletlen utcákon, a fennhéjázó járókelők kö
zött, pávák módjára lépdelő úrhölgyek büszke cipő
sarkai mögött nem jutott eszébe a költőnek: most 
könnyedén előjön gazdája hívására, mintha az ama 
Fauszt doktor parancsának engedelmeskedne. . . ”  
{Ady Endre éjszakái). A polgár-művész szövetsége 
volt ez, élni és írni, a mámorral, melyet bor, szere
lem, kábítószer tudott adni a kor gyermekeinek. S 
Krúdy Gyula is ennek a válságos kornak a fia volt. 
Nyíregyházán vagy Debrecenben talán még maga 
volt a „nagy” élet a bohém éjszakázás, később való
színűleg életpótlékká minősült át: az igazi életfények
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helyett az orfeum műfényeit jelentette, és az illúzió
kat.

Mert már az egészen fiatal Krúdy Gyula is dez- 
illuzionista volt: korán megtanulta, hogy a nagy má
morokat égő csömör követi. Debreceni hónapjaiban 
többször is megírta vallomását a bohémeket gyötrő 
váltólázról („Egy lump vallomásai” és „Egy rossz 
fiú naplójából” ). S erről vallott az Ady Endre éjsza
káiban is. Az „icce első fertályában — írja itt — 
dehogy is reszket a kéz az álmatlanságtól, dehogy is 
ég a szemhéj az álmatlanul töltött éjszakáktól, de
hogy is érezni a testben azokat az értelmetlen zsibbadá
sokat, amelyek a boros embert felébredéskor szokták 
meglepni, amikor is darab ideig úgy érzi magát, 
mintha az éjszakát béleletlen deszkakoporsóban töl
tötte volna . . . ”  Szelíd kivadulásként indult kocs- 
mázás, bohémkedés alakul át gyorsan elidegenüléssé
— amikor irodalomról van szó. Nyilván voltak sá- 
tánkodó felhangjai is ennek a bohémságnak. Egy 
koraérett gyermek mutogatta az erejét, és játszotta a 
bohémság szituációja előírta szerepeket. Hasznát 
azonban a művész látta, pótolva, amit az ember el
veszített. A hang, melyet annyira „krúdyasnak” tu
dunk, ebben a korai szerepjátszásban formálódik:

„Hová tűnt el jövőm, hová tűntek azok a remé
nyek, melyeket magammal vittem akkor, amikor 
nekiindultam a világnak, amikor elmentem a szülei 
házból egy fényes jövő képével szívemben?. . .  Hol 
vannak? Eltűntek, mint a pezsgő mámor, s csak a 
fagyos, hidegítő józanság maradt utána. . .  Ah, csak
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otthon lehetnék mostan. Hazavágyom szívemből, 
haza, ahol csak boldogság van, s szelíd örömök, 
olyanok, melyek nem hozzák erősebb rezgésbe a szív 
húrjait. . .  Milyen szép lehet otthon az ősz. A méla 
napsugár enyhén csillan meg az ősziesen tiszta októ
beri levegőben. Hosszan úszik a pókfonál s csend, 
józan nyugalom van az egész tá jon . . . ”

1895-ben írta ezt a „Levél haza” című tárcájában, 
mutatva, hogy a lírai evokáció már ekkor a sajátja, 
1898-ban pedig már hibátlanul tudja megszólaltatni 
az Ifjúság című kötetéhez írott bevezetésében: 

„Virágosak a fák, az akác kibontotta virágait, az 
orgona meg minden illatát felém küldi: érzem még 
egyszer, hogy milyenek voltak azok a sóhajtások, 
amikből történeteket szőttem, hogy milyenek voltak 
azok az álmok, az elsők, a kikeletiek. Rosszul köve
zett az utca, a házak se nagyok, de alattuk fehér
ruhás lányok haladnak nevetgélve; egy gyerek csigát 
űz ostorával, a kék végtelenben fecskék cikáznak . . . ” 

Ha az anekdotát, amely Krúdy művészvilágát oly 
sokáig uralta, közvetlenül kapcsolhatjuk az asztal- 
társaságokban üldögélő író „szituációjához” az „iga
zi” , a „krúdyas”  novellaformát, amelyet modernnek 
is tudunk, ebből a fentebb is idézett, líraiságot hor
dozó, mi több: elidegenült írói közelítésmódból ere
deztethetjük. Azokról az írásokról van szó, amelyek
ről maga mondta, hogy nem többek, „mint egy 
könnyű sóhajtás vagy valami álombéli hang, ami 
még a szívünkben cseng, ha felébredtünk, és nótá
val virágosodik ki a szájunk” (Bevezetés az Ifjúság
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című kötethez). A történet kiszorulása a novellából 
Krúdynál tehát korán, már kezdő író korában meg
indult, ám több mint egy évtizedig tart a folyamat, 
amelynek eredményeként a tízes években maradékta
lanul vállalni is meri ezt a századvégen még nagyon 
is szabálytalannak, alaktalannak tartott novellatípust, 
amelynek szinte nincs cselekménye, csak hangulata, 
s ez a hangulat legtöbbször „dekadens” , ahogy ne
vezték. A közvetlen ábrázolás ideje már elmúlt a 
magyar irodalomban is: Krúdy valójában már a szá
zadforduló idején is hangulat- és lelki szenzációkat 
örökít meg. Nem véletlen, hogy az 1890-es évek de
rekán írott novelláiban olyan gyakoriak a fejezet
kezdő hívószavak, s mintha csak Reviczky Gyula 
tételét akarná igazolni, az ő novellái szerint is a 
világ csak hangulat. Ennek a burkában láthatók hő
sei is, akiket nem siet „leírni” , s lelkűket nem akar
ja elemezni, hiszen csak lelki-hangulati kisugárzásu
kat fogja fel; ez a kisugárzás a novellákban sajáto
san „krúdyas” mélabúvá sűrűsödik, mintha egypoin- 
tillista írót látnánk munka közben. Ezt hívta elő a 
fiatalon is már emlékező írói magatartás éppen úgy, 
mint ösztönös, alkati vonzódása a nem-élet képeihez
— ezeket pedig a századvég magyar társadalmi élete 
gomba módra szaporította. Figyeljük akár az első 
írói évek termésében a férfi-nő viszonyról szóló no
vellákat, amelyekben asszonyokat ragadnak el férjük 
mellől szerelmi szélhámosok, vagy szerelmes lányok 
várják reménytelenül udvarlójukat, akár az első 
úgynevezett dzsentrinovellákat, amelyekben a hősök-
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nek egy tulajdonságuk van csak, hogy különcök, lel
ki szegénységükben szürkék különben, s kitetszik, 
hogy Krúdy Gyula művészetében az „élet” kérdése 
időszerűsödik, s kap erős nyomatékot. Ennek az 
„élet” -kérdésnek a szemszögéből akarja nézni „hét- 
szilvafás uraink” világát, de az akkor modern pol
gári-városi életet is, amelynek egyik művészi felfe
dezője. Már 1894-ben megírja a „Dal arról a bizo
nyos szőke művésznőről” című novelláját, amelyben 
megjelenik a jellegzetes dilemma: a művésznőnek
választania kell a „milliók vagy a józsefvárosi házak 
felé vezető” utak között, valójában a prostituálódás 
formái között. Írónk ekkor azonban még nem mo
ralista, csak merengő életfigyelő, akinek életkedve 
szüntelenül versenyre kel tomboló írókedvével.
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BUDA ÉS PEST MODERN ÉLETÉNEK 
FELFEDEZŐJE

Budapest világában nyilván otthon érezte magát 
nyomban felköltözése után. Földrajzát sem lehetett 
nehéz megtanulni, hiszen a század végén még nem 
vedlette le vidékiességét maradéktalanul, az utcák 
kedélye az ismert nyíregyházi, debreceni vagy vára- 
di hangulatokra emlékeztethette. Nehezebb lehetett 
embervegetációjának megismerése: a vidéki patriar
kális viszonyokhoz szokott szemnek hasonulnia kel
lett az életnek nemcsak sebesebb iramához, hanem 
ahhoz is, hogy az élet káprázataival meg nem elé
gedve, szüntelenül a látszatok mögötti valóságos va
lóságra figyeljen. Polgári világ volt akkoriban már 
a budapesti; ha másban nem, a feszülő ellentmondá
sokban, a valóság problematikus voltának megjele
nésében már utolérni látszott a nyugat-európai polgá
ri alakulásfolyamatokat. Ami ebben az életben pato
logikus jellegű vitalitás, az már európai szintű s 
„modern” volt. Nem véletlen, hogy a szecessziós íz
lés ugyanabban az időben indázta be Budapest há
zainak falát és az emberek lelkét, amikor Bécsben, 
Párizsban vagy Madridban.

14



Krúdy Gyula első nagyobb lélegzetű, művészi in
dulatokkal teli beszámolója pesti tanulóéveiről Az 
aranybánya című regénye (1901) volt, amelyet a tí
zes évekbeli regények sora követ. Mintha ifjúkori ol
vasmányai erre a regényre készítették volna fel, el
sősorban Zola, akinek műveit gimnazistaként olvasta 
és ünnepelte az Orsovában, mondván, hogy „Zola 
nem erkölcstelen, csak nagyon hű az igazsághoz” . 
Krúdy már „polgári” írónak készült, s Budapest szá
zadvégi életében könnyen ráismert a Zola regényei
ben először látott jelenségekre, hiszen a nagyvárosi 
Budapest rendre reprodukálta az életben a „polgá
rit” , a kapitalizmus jellemzőit az ember magán- és 
társadalmi életében. Aztán szeme előtt volt Jókai 
műve, a Tégy jót 1895-ből, amelynek hatásával fel
tétlenül számolnunk kell. Ha van mű, amelyhez köz
vetlenül kapcsolható Az aranybánya, akkor az két
ségtelenül Jókai visszhangtalanságba vesző regénye. 
„Nincs már nagyravágyás: csak stréberség; nincs
már hazaszeretet: csak politika; nincs már remény: 
csak intrika; az antik ideál mind stereotípozva kap
ható: eredetije a múzeumban. . . ”  Ezek a Jókai-re- 
gény szavai, s ha hozzájuk kapcsoljuk még a város 
romboló hatásáról mondottakat („— De hát lehet 
egy fővárosi üzérnek, egy sportsmannek a felesége 
valamiféle őrangyal? mehet vele az asszonya a bör
zére, a kaszinóba, a titkos comptoirokba, a betting- 
house-ba, hogy veszélyes kockázatok, hazárdjátékok, 
őrült fogadások, szédelgő vállalatok elől visszatart
sa? . . . ” ), akkor látjuk Krúdy regényének mind élet
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beli, mind pedig irodalmi forrásait. Annál is inkább, 
mert egy „szédelgő vállalat”  alapítása és bukása áll 
Krúdy első, nagy ambícióval készült művének cselek
ménytengelyében is. Ne zavarjon azonban bennün
ket, hogy ugyanakkor a lelkes Turgenyev-olvasó is 
hírt ad magáról: az „apák és fiúk”  problematika 
egyértelműen megszólal ebben a műben, s mintegy 
bizonyítja, hogy a huszadik évét alig átlépő írónak 
milyen tiszteletreméltó társadalmi élményei és isme
retei voltak. Művészi erővel ugyan még nem győzte, 
társadalmi ismeretei azonban már írói „kisujjában” 
voltak: amit a századfordulóig megtanult a magyar 
társadalmi életről, abból él majd évtizedeken át. 
Nem lehet tehát felületesen megítélni Az aranybá
nyái. Igaz, tele van művészi következetlenséggel, a 
nagy regénykompozícióban első ízben próbát tevő 
kezdőnek a hibáival, s még nincs kellő írói bátor
sága vállalni a cselekmény nélküli, az akkori fogal
mak szerint alaktalan regényformát sem. Még nem 
tudta, hogy a világról, amelyről írni akar, már nem 
lehet úgy írni, ahogy mintaképei írtak a polgárság 
hőskoráról. Történést történésre halmoz tehát, hősök 
között dúskál, s ilyen módon mintegy erőszakkal 
akarja benépesíteni a regény teret cselekvő hősökkel 
és eseményekkel. Holott hősei már nem igazi hősök, 
s a történések sem valódi események. Pedig látszólag 
soha nem volt pezsgőbb az élet, mint akkoriban: 

„Az ifjú Budapest nagy, szellős kőrútjaival, egye
nes, széles avenüivel egy világváros komolyságával 
és applombjával él; korán ébred, és sohasem alszik,
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mert az élet rövid, és a napsugarat helyettesíti a vil
lamos láng. És aludni nem is lehetne, mert mindig 
történik valami. Hol? Az utcán, a kávéházban, a 
börzén, a képviselőházban. A levegőben nyüzsög az 
élet, és mindenki úgy képzeli, hogy a szerencse és a 
pénz az utcán hever, csak le kell hajolni érte és fel 
kell emelni. Amely szerencsét mindenki keresi és haj
szolja . .

Íme az életközeg, amely jellemekké és sorsokká 
sűrűsödik a regényben. Már nem hősök alakítják a 
világot, a világ alakítja őket, hiszen determináltsá- 
guk végleges: követniük kell csillagukat, kergetve a 
szerencsét és a pénzt, stílusosan, nem szolidsággal, 
kereskedői tisztességgel, becsületes munkával, hanem 
uzsorakölcsönnel, üzleti csalással, szédelgéssel, szín
leléssel. A kapitalizálódás velejárói ezek a negatív 
előjelű „erények” : az író szeme előtt a patriarkális 
magyar társadalom ropog eresztékeiben, s a fiatal 
Krúdy látja, hogyan szabadulnak fel erők és ösztö
nök az élet és az emberek lelkének mélyéből. A szá
zadvég világában ugyanis már nem volt mód paran
csolni a kiszabadult szellemnek. A kor hőse is éppen 
ezért az, aki következetesen végigjárja útját. Ezt a 
hősalakot azonban írónk még nem tudja egyetlen 
egyéniségben láttatni, különösképpen, hogy történeti 
távlatban is szemlélődni akar. A regénybeli Valter 
Franciska két férje, Szentvinczey János és Csobánc 
Péter, együttesen képviselik tehát. Szentvinczey a ha
zafias érzelmeket váltja aprópénzre, mert a szabad
ságharc leverése után ennek volt konjunktúrája, s ő
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egy honvédtábornok fia. Érdekházassággal tetézi 
üzelmek, s a pénz birtokában előbb a tőzsdén kezd 
játszani, azután uzsorakölcsönökre tér át. Csobánc 
Péter pedig már részvénytársaságot alapít egy fiktív 
aranybánya kiaknázására, s politikai hitvallásának 
áruba bocsájtásától sem riad vissza. „Gazdagnak 
lenni!” — ez a kor jelszava, mert „pénzért meg lehet 
venni mindent, és pénzért eladni lehet mindent” . 
Olyan regényírói feladattal találta magát szemben 
tehát a fiatal író, amellyel nemcsak ő, az egész ma
gyar regényirodalom nem tudott megbirkózni. Máig 
hiányzik ennek a kornak mélyenszántó, emberi sor
sokkal érzékelhetővé tett elemzése. Krúdy is a való
ban lényegeset és jellemzőt Szentvinczey Lászlóval, 
kedvelt hősével mondatja el egy értekező betétben. 
Itt olvassuk: „Az új Magyarország Széchényi István
ja Paprika-Schlézinger vagy Bagi, az aranyparaszt. 
Az ő elveik érvényesülnek a gazdasági és politikai 
életben; és a régi Magyarország vezérlő alakjainak 
utódai csöndes búsongással ülnek falusi kastélyaik
ban vagy a kaszinó bőrfoteljeiben; — vagy mi ter
mészetesebb, versenyre kelnek Paprika-Schlézingerrel 
és Bagival. . . ” Jobban ismerte, mint ahogy ábrázolta 
világát, elmondani többet tudott róla, mint amennyit 
bemutatott „regényes” módon. Ismerte sajátos, a 
nyugat-európai tőkés fejlődéstől különböző vonásait 
is. „Az új Magyarország — olvassuk a regényben — 
konzervatívabb a réginél, és vállalkozóbb, merészebb 
a New York-i kalmárnál.”

Palettáján a dickensi színek a legfelismerhetőbbek.
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Egy Kácsér Frici és egy Barker alakja bizonyítja ezt. 
ö k  azok, akiket a pénz utáni éhség emberségüktől 
megfosztott, s akik egy amoralizmus szélsőséges ese
tét képviselik. Zola naturalizmusának halványabb 
színeit látjuk, Jókaiét azonban szinte teljes ragyogá
sában. Szentvinczey László alakját ezekkel festette. 
S Jókaira emlékeztet e hős pozitív utópiája is. A 
fiatal mérnök elhagyja a bűnben élő fővárost, Cser
tőházán húzódik meg anyjával, és feleségül veszi Bel
lát, ezt a vidéki Csipkerózsikát. De egészen Jókai 
módján képzelte el Liszka történetét is, befejezni 
azonban már a naturalisták példaképét követve tud
ta csak: Liszka a „stréber” Csobánc Péter szeretője 
lesz — méltó párja a kor hősének az élet élésében 
és vitelében. „Modern regényhősnőnek” nevezi az író 
is a regény tizenkettedik fejezetének első mondatá
ban. Az ilyen hősnő természetesen szegénységbe szü
letik, gyermekkora is nélkülözések közepette múlik 
el, de tizenöt éves korában már egy úr szólítja le az 
utcán, azután pedig francia regények szerelmi jele
neteiről ábrándozik, majd sikerül férjhez mennie a 
gazdag és idős Valter Mártonhoz. A lány fiatalsá
gának ragyogásában árulta magát, a férfi pedig csu
pán „valami könnyű kalandocskára számított” . Lisz
ka köre maga a „modern” társaság alakoskodásaival, 
hazugságaival. „Ez a társaság, amely itt együtt van
— mondja a regényben a vén Abai —, korántsem 
olyan nagyszerű, amilyennek tisztelt házigazdánk 
boldogan elképzeli, aminthogy a jó társaságnak már 
vége van.”
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„ — Az én időmben talán még össze tudtunk jön
ni urak és hölgyek, amikor mindenki éppoly comme 
il faut gondolkozott is, mint viselkedett — olvassuk 
Abai fejtegetéseiben. — Ma már csak a mez maradt 
meg abból az időből. Az ifjú emberek a jó vacsorá
kat szeretik, és az ifjú leányok boldogtalanok emiatt. 
A felnőtt urak találkozni óhajtanak más felnőtt 
urakkal, akikkel pénzügyi dolgokról csevegnek, és 
egymást lehetőleg jól kihasználni óhajtják a meg
gazdagodás útján ,a felnőttebb asszonyságok epésen 
nézegetik más felnőttebb asszonyságok ékszereit és 
ruháit. Majd egyesek szeretnek egyeseket, viszont 
egyesek nem szeretnek egyeseket, de úgy mutatják, 
mintha szeretnék az egyeseket, pedig más egyeseket 
szeretnek, akik szintén jelen vannak a társaság
ban . . ( A kiemelés az enyém. B. I.)

Füst Milán és Déry Tibor regényeihez vezetnek a 
szálak innen, Az aranybányától. Ha a fenti megha
tározást találjuk Füst Milán műveinek tengelyében, 
nem kell csodálkoznunk: az álérzelmek kiváltotta
boldogtalanság jelenségeknek a gyökerei ugyanis a 
X IX . század élettelevényébe kapaszkodnak. S az 
sem véletben, hogy Az aranybányának vannak „dé- 
ryes” vonásai is. Krúdy az új társadalmi-gazdasági 
alakulástörténeti szakasznak lényeges jellemzőit érzé
kelte. Valter Márton ősatyja Parcen-Nagy Károly- 
nak; Liszka, akit férje Ciccnek becéz, Déry regényé
nek Ciszjét juttatja eszünkbe, nagyanyja pedig az 
életerős öregasszonyalakokat idézi. S ha már az ana
lógiákat érintjük, hadd jegyezzük meg, hogy Az
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aranybányában válik a pénzszekrény szörnnyé, mint 
majd Adynál pár esztendő múltán („Az aranyporos 
üveget és követ elzárta gondosan a Wertheim-szek- 
rénybe, ami a szomszédos helyiségben emelkedett 
nagy, fekete szörnyetegként. Ha két szárnyát kitár
ta, mintha egy falánk, nagy állat nyitná ki a száját, 
mindent elnyelni készülőn . .  .” ) — metafora-ígéret- 
ként.

Élet- és lélekváltás regényének készült Az arany
bánya tehát, az írói szándék merészen nagyvonalú 
jellegét csak dicsérni lehet, még ha ez volt első és 
egyben utolsó „zolai” indulatú regénykísérlete is. 
Talán írói hajlamai álltak ellen a további ilyen tí
pusú experimentumoknak, hiszen a tízes években a 
lírai-metaforikus megidézési módok lesznek sajátjai 
a direkt módszer ellenében. Talán már ekkor, munka 
közben ismerte fel, hogy nem az emberi élet külsősé- 
ges és „látható” históriájának írása az ő feladata a 
„pesti regényekben” , hanem a lélekállapotoké, s hogy 
a polgárember regényes szociológiáját lelki patológiá
jának a megmutatásával készítheti el. Mert már eb
be is belekóstolt A podolini kísértet című regényét 
írva.
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EGY PRERAFFAELITA KÍSÉRLET 
1900-BAN

A századforduló éveiben a fiatal író mintha sorra 
ki akarná próbálni a kora kínálta művészeti lehető
ségeket a „realizmus” és a „romantika” közötti vál
tozataiban. Alighanem csak a verizmussal nem kísér
letezett, pedig erről is tudott, miként az „Emlékezés 
egy öreg oroszra. Turgenyev a magyar irodalomban” 
című cikke bizonyítja. De közel engedte magához a 
romantikus preraffaelita ízlés hatásait, és 1900-ban 
megírta A podolini kísértet című kisregényét (meg
jelent 1906-ban).

Természetesen fenntartásokkal emlegethetjük a 
preraffaelitizmust Krúdyval kapcsolatban: regényé
ben sem ideológiájának, sem praxisának nem találjuk 
nyomát. Ám ha írónk Szepesség-kultuszának keres
sük gyökereit, a Podolinban talált középkor művészi 
felhasználásának kutatjuk eredőit, különösképpen pe
dig ha művészi ízlésének üzeneteire figyelünk, a pre
raffaelita rokonságot nem tagadhatjuk. Regénye hős
nőjének, Prihoda Annának alakjából azonban nem 
csupán középkori naiv és primitív báj sugárzik, arcát 
annak az erotikának a pírja is befutja, amely a sze
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cessziót idézi — már a romantika agóniájának aján
dékaként, a századvég szellemében. Igaz, Ifjúság cí
mű kötete kapcsán a kritika már a „kompozíció 
szecesszionistái”  között jelölte ki az író helyét, A 
podolini kísértet azonban sokkal több fogódzót kí
nál szempontunkból: a tízes évek Krúdy-műveit elő
legezi több epizódjában is. A szepességi városok „kö- 
zépkorias állapotai”  vonzották tehát az új ízlésű mű
vészt, amilyen a fiatal Krúdy volt, éppen ezért őt 
már kevesebb szál kötötte a Jókai—Mikszáth örök
séghez, bár a kuruc motívumok rendre felbukkannak 
A podolini kísérteiben, és az egykori „aranykorról” 
nosztalgikus felhangokban szólnak. Nem történelmi 
regényt ír tehát, hanem korszerűt, századvégit. Pri- 
hoda Anna apja amerikai kivándorolt, Krumpli 
György pedig Amerikát járt ember, „csizmát hor
dott, és vasárnap szivarozott” , s hirdette, hogy 
„egyenlőség van a világon” . Éppen olyan valóság 
van beépítve a kisregény anyagába, mint Az arany- 
bányába, csakhogy itt mind az írói felfogásmód, mind 
pedig a regény világ rajzában magát megmutató ízlés 
szempontjából újdonságot kínál az író, a preraffaeli- 
tizmussal elegy szecesszióét. Tetten érhetjük a mű 
képvilágában, még inkább pedig az egyes regény
helyzetekben, főhősei sorsának alakulásában és mo
ráljában.

A regénymese át- meg át- van szőve a roman
tika szálaival, eseményes regényt a századvégen nem 
is lehetett másként elképzelni, miként Jókai nem egy 
regénye ebben az időszakban bizonyította is. Mint
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hogy azonban a látszat és valóság kérdése követe- 
lően volt jelen Krúdynál is, a „szép” és romantikus 
legendája mögött kutatni kezdi a valóságot, s talál 
a nizsderi várban egy szerencsétlen asszonyt (Wart 
Erzsébetet), aki halottaival társalogva zöld színű 
szeszek ajándékozta bódulatban éli életét, Podolin 
egyik polgárházában pedig egy férfira (Riminszky 
Kázmérra), akinek vér tapad a kezéhez, hiszen kal
márlélekkel emberi életeken átgázolva szerzi meg 
örömeit: előbb a heidelbergi polgárlányt, Wart Er
zsébetet, majd kinyújtja kezét az árván maradt Pri- 
hoda Anna után. Fest tehát nagy, romantikus tab
lókat: Heidelbergben biedermeierest a Kavaczky— 
Wart Erzsébet—Pogrányi Sámuel háromszög histó
riájának elmondásával, vadromantikust a nizsderi 
várban magát pusztító Kavaczky történetének a köz
lésével, idillikust a Riminszky ház életének a rajzá
val, históriait a Kállay János kuruc kapitányról szóló 
legenda megköltésével. Édes meséket sző tehát, köz
ben a romantika leleplezésén munkálkodik. Mert a 
heidelbergi epizódban is valóságos emberi viszonyla
tok pokla mutatkozik meg. Az órásmester lánya 
(Wart Erzsébet-Lizi) ugyan Kavaczky menyasszonya, 
de Pogrányi Sámuelt szereti. S mert ott van Ri
minszky is, a kalandor, aki úgy tartja, hogy ha a 
lány Kavaczkyé lesz, az övé is lesz, s gondoskodik 
róla, hogy a két vetélytárs párbajából Kavaczky ke
rüljön ki győztesként: nem bízva semmit a véletlen
re, maga lövi le a szerelmes diákot, s megkaparintja 
a lányt. A nizsderi várban a magát gyilkosnak hivő
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Kavaczky önpusztító tivornyákba merül, és meghal 
Wart Erzsébet egyetlen csókjáért, mert Riminszky 
odaküldi a nőt — a lelkiismerete elől futó elé a meg
testesült vádat. A vár új ura (a Pogrányi Sámuel, 
alias Wart Erzsébet) ugyancsak lelki örvényekben él. 
Nem titokzatos, hanem szerencsétlen, akinek „az az 
idegszál szakadt el fejében, amelyen át a való élet 
telegrafírozott az álmok világával” , ilyen módon 
megszűnik számára az átmenet lehetősége a „valóság
ból a képzeletbe” , s ott tart, hogy nem tudja, „vagy 
fáj az élet, vagy pedig nem is tudja, hogy él” . Az
után a podolini Riminszky ház! A kétlaki gazdával, 
aki otthon különc úr, Nizsderen pedig Wart Erzsébet 
karjában éjszakázik, de már Prihoda Anna fiatal tes
te után sóvárog!

Egészen „modern” lelkületű emberek élnek Krúdy 
romantikus kulisszái között ebben a regényben. Wart 
Erzsébet életproblémája például egészen korszerű 
abban az időben, amelyben az író megköltötte, s nem 
is nagyon ismerünk a korabeli magyar regényekben 
hozzá hasonló hősnőt. Démoni a szó legszorosabb ér
telmében, „akit a cirkusz romantikus világában nem 
ismertek más néven, mint a jégkeblű hölgynek” . A 
tragikus kimenetelű párbaj után riadtan futott a vi
lágba, s pár esztendő múltán a heidelbergi órás lánya 
Európa cirkuszainak ünnepelt lovarnője, aki után 
angol milliomosok és orosz nagyhercegek sóvárognak, 
de aki csak magának él, és még senki sem látta mo
solyogni. Lábtörése miatt el kell hagynia a cirkusz 
világát, s Riminszky hívása nyomán megjelenik
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Nizsdern — megbosszulni Kavaczkyn szerelme halá
lát. Kísérteties a két szerencsétlen ember küzdelme
— a hallucináló Kavaczkyé és a kegyetlen asszonyé, 
aki a férfi halálát kívánja és sietteti. Elérni azonban 
csak csókjával tudja. Felajánlja tehát, hogy megcsó
kolhatja, azzal a feltétellel, hogy utána megöli magát. 
Wart Erzsébet morbid éjszakai játékai kezdődnek ez
után. Lenke ki sértet járását materializálódtatja bábui
val. Az egyik Kavaczky Györgyé, akinek alakja az 
asszony gombnyomására menyegzői ruhájában jelenik 
meg — „piros arccal, kifent bajusszal, a fején zöld 
kalpag, a derekán aranyos kard, míg a lábán zöld 
sarkantyús csizma” —, hogy egyoldalú párbeszédet 
folytathasson a mámorba vesző asszony, s hisztérikus 
rohamában akár meg is verje. A másik a párbaj
ban megölt ifjú, akit a nő „először és egyedül az 
életben szeretett” („Azon a helyen, ahol előbb a 
várúr állott, világoskék kacki kabátkában, vadga
lambszínű pantallóban, félcipőben és kezében szalma
kalapját tartva, egy szőke fürtös, mosolygó ifjú ál
lott . . . ” ), s akit ugyancsak rendre megidézett. Mind 
mélyebbre merült tehát külön világába, ahol „a 
kristályüvegben szinte szikráztak a különböző színű 
folyadékok” , az asszony hideg pillantása pedig „néha 
úgy fénylett, mint a meztelen kard” . A halál angya
la Wart Erzsébet: három férfi pusztulását hozza a 
csókja, mert Riminszky sem tudja elkerülni sorsát 
Prihoda Anna karjának ifjúi kikötője felé tartva. 
Wart Erzsébet szemében „ezer mélység sötétlett” : 
„Mintha félelmes örvények kavarogtak volna abban
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a szempárban, amely örvények elnyelik azt, aki be
léjük néz.” Álmodhat-e mást, mint rosszat az ilyen 
asszony, aki elveszítette kapcsolatát a valósággal, s 
lelke rémei között érzi magát csupán otthon? Íme 
Wart Erzsébet álmának leírása:

„Eleinte zöld mezőn jártam, ahol fehér tojások
ból pici libácskák ugrottak ki, és mohón enni kezd
ték a zöld füvet.

A felhők nagyon fehérek voltak, és egészen közel 
ereszkedtek a fákhoz, amelyek lilaszínű virágok ter
he alatt reszkettek.

Mentem, mendegéltem a mezőn.
A libuskák száma mindig több lett, a felhők mind 

közelebb jöttek — és én nagyon könnyűnek, fiatal
nak éreztem magam.

Még daloltam is álmomban egy régi dalt, amely
hez, sajnos, hiányzott a hárfakíséret!”

A „preraffaelita” külsejű Prihoda Anna ártatlan
ságában tavaszról álmodik: „a hegyeken tavaszi vi
rágok nyíltak, és fehér báránykák szaladgáltak a 
réteken; az égen bárányfelhők úszkáltak. . . ” Az ár
tatlanság vonul vele végig a regényvilágon, amely 
nem ismeri meg a Wart Erzsébeteket gyötrő szenve
délyeket. „Utazott Ancsurka virágok között rózsás 
tavaszi tájak felé. . .  A podoliniak még látták ró
zsás arcát, tündöklő kék szemét és szőke fejét, amely 
fölé a sors áldólag terjesztette karjait. Utazott messze 
országokba, és sokáig nem hallatszott felőle hír . . . ” 
Az író egészen a francia Riviérára utaztatja. Ott éri 
utol „Hymen aranyos szárnyaival” . Azt már mon-
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dánunk sem kell, hogy a romantika logikája szerint 
annak az embernek a fia veszi feleségül, aki egyko
ron, tél idején, szánkójába fogadta az elárvult, világ
nak indult kislányt.

Két olyan epizódja van A podolini kísértetnék, 
amelyet Krúdy majdnem két évtized múltán haszno
sít majd, művészi-eszmei szempontból sokkal erőtel
jesebben, mint itt. Az egyikben az öreg Wart, halá
la előtt alteregójával találkozik az utcán: „Mintha
én, vagy egy hozzám hasonló már várt volna reám 
ott, a sötét utcácskában, és midőn botomat kopogni 
hallotta, előlépett valamelyik sarok mellől. Ugyan
csak botocska volta kezében és rajta szárnyas, réz
gombos kabát. Csatos vén cipőben csónakázott haris- 
nyás lábaival, és a botocska mellette kopogott. .  . 
Csodálkozva és nem minden félelem nélkül láttam 
önmagamat a régi kolostor falai mellett bandukolni. 
Bort nem ittam, fejem nem zúgott, és a szemüvegem 
is mintha tisztább, világosabb lett volna, mint egyéb
kor . . . ”  Az Asszonyságok díja című regényének ne
gyedik fejezetében találkozik ilyen módon Czifra 
János temetésrendező önmaga démoni másával. 1900- 
ban azonban még nem tudta pontosan, az álomnak 
vagy a valóságnak a szülötte-e az alteregó. A másik 
epizód a halállal megvett csóké. Majd a Naprafor
góban mondja Álmos Ákosnak az ős-Evelin: „Sze
retni foglak, ha megölöd magad érettem . . Ugyan
ebben a regényben a halálgondolatnak a sugallatával 
járja el Pistoli a rókatáncot Maszkerádi kisasszony 
előtt.
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Az ál temetés mozzanatát pedig — Wart Erzsébet 
rendezi meg a maga temetését, hogy Riminszkyt 
„kísérthesse” — egyidőben alkalmazza Mikszáth Kál
mánnal.
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A KÍSÉRLETEZÉS ÉVEI

A X X . századba Krúdy Gyula Turgenyev tisztelője- 
ként és nihilistaként lépett. Ha volt tanulsága A po
dolini kísértet és Az aranybánya című regényeinek az 
író világlátása szempontjából, akkor az a valóság 
problematikus voltának felismerése. Nem példázták-e 
ezek a regények, hogy a hősök korántsem azok, 
akiknek tartani szokták őket, akiknek látszanak? 
Csak Szentvinczey László és Prihoda Anna a kivétel: 
ők még azonosak önmagukkal. A fiatalember a tár
sadalomból való kivonulása árán őrizhette meg iden
titását, Prihoda Anna pedig mélyből jött voltával 
vált immúnissá a kor betegségeivel szemben. Nem 
véletlen tehát, hogy írónk éveken át küzdött ezzel a 
problematikával novelláit és kisregényeit írva, a ma
gyar vidéki dzsentriben lelve meg a maga írói „arany
bányáját” . Turgenyev vezette, de dezillúzió, a belőle 
sarjadt nihilizmus azonban egészen az íróé. Neki 
még annyi illúziója sincs az emberi világról, ameny- 
nyi Mikszáthnak volt, hiszen ő egy új és más kor 
gyermeke már — fenntartásokkal kell fogadnunk 
tehát a „mikszáthos” pályaszakaszáról szóló iroda
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lomtörténeti állításokat is. Mikszáth még anekdotá- 
zik, Krúdy anekdotázó elbeszéléseinek legtöbbje anti- 
anekdota, hasonlóságuk felszínes megfelelések alap
ján fedezhető csak fel. Krúdy ugyanis a Turgenyev- 
prózának nemcsak a poézisét szívta magába, mint 
maga is említette az orosz írónak a magyar iroda
lomra gyakorolt hatásáról értekezve, hanem életlátá
sától is tanult. Haraszti Gyula meghatározása A na
turalista regényről című könyvében rokonszenvet éb
resztőén csenghetett Krúdy fülében is: „Füstben, eb
ben a sajátságos regényben, melynek szerencsés vége 
dacára is ez a veleje: élni nem egyéb, mint bizonyos 
számú illúziók szappanbuborékjainak elpattanását vé
gig várni.”  Züllöttség, diszharmónia, célt tévesztett 
egzisztenciák és sors-szeszély üzentek a Turgenyev- 
művekből, akár jobbágyokról, akár középosztálybe
liekről szólnak. S nem ezeknek képei jelennek-e meg 
Krúdy novelláiban is századunk első öt-hat eszten
dejében? Írni — mondjuk tovább Haraszti Gyula 
gondolatát Krúdyra alkalmazva — nem egyéb szá
mára, mint illúziók szappanbuborékait elpattanta- 
n i . . .  Könnyűszerrel rátalálhatott tehát az illúziók 
népére szűkebb hazájában, a Nyírségben — a dzsent
rire és mitológiájára.

Természetesen Krúdy Gyula is Turgenyev poézisé- 
vel barátkozik meg kezdetben, s ennek hatása ott 
van (miként Diószegi András megmutatta) a Nyíri 
csend novelláin, hiszen „A pákász halála”  című 1901- 
es írása alcímeként oda is írja a Turgenyevre hivat
kozó mondatot: „Egy vadász irataiból” . Ám termé
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szetfestése erősen öncélú már. Költői próza ez, amely
nek muzsikája és színe van, belevegyül azonban a 
századvégre jellemző művészi idillvágy is. Krúdy pá- 
kászát („Az öreg úgy él, mint egy vadember. . . ” ) a 
civilizáció öli meg, amely betör a láp közepén levő 
kis szigetre, ahol meghúzta magát. S mily iróniája 
a sorsnak: az idillt vágyók pusztítják el az idillikus 
életformát! A turgenyevi poézist keresi az emberi 
életben, a nyírségi kúriák fedele alatt, s az elmúlás 
illatában szeret megmártózni, dalolva az „álmatlan 
bánat” elégiáit. Az elbeszélő „alanyi” megnyilatko
zásait azonban csakhamar felváltja a szemlélődő iro
nikus közelítési módja, a legendák megtépázásának a 
vágya, s ismét Turgenyevhez jutva, a nyírségi nihi
lizmus ábrázolásának a szándéka. A tartalmatlanná 
vált létezésnek, a kiürült világnak, az elferdült lelki
ségek beltenyészetének, a különcök szomorú farsang
jának a képeit sorakoztatja majd szinte egy évtize
den át novelláiban és kisregényeiben; néha „mik- 
száthosan” , legtöbbször azonban a maga sajátos mód
ján, hiszen a Krúdyra akkoriban jellemző irónia mű
vészi distanciát is jelentett az ábrázolt világgal 
szemben, tehát az anekdotával szemben is, amely a 
múlt században egyértelműen a magyar köznemes
ség irodalmi műfajává lett. Nem egyszerre játszódott 
le tehát Krúdy művészetében a dzsentritéma felfogá
sának a váltása, s nem beszélhetünk az író nyílegye
nes útjáról sem, hiszen lesznek pillanatai, amikor iró
niáját háttérbe szorítja az érzelmesség, a változások
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azonban szemmel láthatóak írói „figyelmének” irá
nya szempontjából.

„A falusi hétszilvafák árnyékában” elmúló életek 
képein egyszerre pihen meg a merengő pillantás és a 
kritikai tekintet. A Krúdy-líra az „emlékezés ködé
ben” felderengő idilli tájképből szólal meg, lépjen 
azonban csak közel életanyagához, nyomban a „ros- 
kadt ház — nagyúri tempók” relációi vannak előtér
ben. Távolabb kerül tehát hőseitől is ilyenkor: míg 
azok — rendre mindegyik szinte — az életet „mu
latságos oldaláról” hajlandók csak nézni, és csak 
ilyen módon tudnak létezni, az író líráját az irónia 
némítja el, és a szépírótól nem egy esetben már-már 
a történelem filozófusa veszi át a szót. „Abban az 
időben, a forradalom után, mikor ismét, magyar nad
rágot kezdtünk viselni, és hazafiságunkkal hivalkod
tunk, azaz a »kis negyvennyolcban«, sokan költöz
ködtek a régi urak közül. Némelyik a sok adó-nem
fizetésbe pusztult bele, a másik a bujdosás után haza
érkezvén, parlagon maradt földjeihez nem akart hoz
zányúlni, míg a harmadik a feltámadó hazafias vi
lágban szégyellni kezdte múltját, amely minden di
csőség nélkül való vol t . . . ” (A tunya Zathureczky) 
Nincs is más pályaszakasza Krúdynak, ahol ennyire 
differenciáltan lehetne szemlélni a novellahősök szub
jektív léttudata és az író világlátása közötti különb
séget! Mintha a századvég közkeletű magyar míto
szainak és szónoki közhelyeinek a bírálatát akarná 
elvégezni, úgy beszél novelláiban az írói direkt köz
lés eszközével hősei világának valóságáról, s leplezi
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le lépten-nyomon a múlt századtól örökölt társadal
mi előítéletek ürességét, a délibábos világképet, amely 
a magyar társadalom egy osztályának sajátja volt, 
a múltkultusz valódi hétterét, ebben a kuruckodást, 
de a negyvennyolcaskodást is. Célpontja a magyar 
köznemesi világ nagy metamorfózisa utáni dzsentri
lelkiség és dzsentritermészet, amelynek művészi meg
örökítésére novelláiban vállalkozott.

Krúdy szerint a kurtanemesekről „csak az idealis
ták vallják, hogy voltaképpen a nemzet korpuszát 
alkotják” , és a nyírségi dzsentri hirdeti, hogy azért 
szóródtak szét a magyar nemesi családok, hogy ko
vászai lehessenek a „nemzet testének” , holott csak 
„azért hagyták el ármálista falvukat” , mert elszegé
nyedtek. A hazafiasságnak nincs valóságos fedezete 
(„Még Simkó Mihály is járkált utána, pedig annak 
csak fél lába volt. A másik lábát odaadta a hazájá
nak . . .  Ha ugyan a hazának szüksége volt arra, hogy 
követválasztáskor boros fejjel szekérre üljön, és a 
szekérről a szekér alá kerüljön. Mikor is fél lába ott
maradt . . . ”  — A furcsa asszony), mint ahogy prob
lematikus az ősi vitézségre való hivatkozások árja 
is: „Vajon igazán olyan nagy vitézek voltunk száza
dokon át? Nem-e csupán fantáziánk szüleménye az 
a sok nemzeti dicsőség, amely alkalomadtán magasra 
emeli szívünket? Előlünk immár eltűnt a nemzeti 
múlt, amelyet nagyapáink még láttak . . . ” (Üt a fa
luba). De még a nagyapák látta múlt sem kétely men
tes, hiszen „az elmúlt események a maguk idejében 
éppen olyan szürkék, banálisak voltak, mint a mai
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események” . Ezernyolcszáznegyvennyolc is: „Az öreg
emberek ajkán az elmúlt század csupa legenda, benne 
a forradalom a legszebb mítosz: nagy munkájába ke
rül majdan a történetíróknak, ha majd egykor az 
egész legendás századnak a való történetét ki akarják 
hámozni a regékből. . . ” (öreg idő). Vannak nyilván 
a kuruc hagyománynak is foltjai; a lovodiniak „A 
lovodini csel” című novellában „Rákóczit is csak 
onnan ismerik, amit az iskolában tanultak róla” , 
hiába mutogatják az idegeneknek a Rákóczi fáját. 
Nagy Iván könyvét (Magyarország családi címerek
kel és nemzedékrendi táblákkal. I—X II. és egy pót
kötet. 1857—1868) többször is célba veszi: „H a
Nagy Iván könyve kezembe kerül, mindig nevetve 
olvasom a régi famíliák történetét. Mintha minden 
lapról egy ezüstbárány meg egy aranymedve nézne 
velem farkasszemet. Hisz az egész könyv arra volt 
jó, hogy apáink valamivel szórakozzanak . . . ”  (Bá
rány a medvével). A nemesi „ősiség” könyve volt a 
Nagy Iváné, a köznemességnek szinte egyetlen „csa
ládi albuma” , sajátos emlékkönyve. „Némely famí
liának nincs is már meg egyéb az ősiségből, mint a 
családi legenda. Minél jobban emlegetik a legendát, 
annál bizonyosabb a földi javaknak pusztulása. Mi
kor a múlttal kérkednek, a jelen sivárságait akarják 
leplezni. A magyar társadalom egy nagy darabja 
nem is tud egyébről beszélni, mint arról, hogy volt 
egykor. . ( A csipkekendő. A kiemelés az enyém. 
B. I.) Nem sajnálja tehát ennek a múltnak a pusztu
lását: „Nagyon korhadt, vén lehetett már az a fa,
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amely egyetlen szélviharban, recsegés, ropogás nél
kül kidőlve olyan hamarosan nyomtalanul enyészett 
el az erdei avarban . . . ” S hozzáteszi: „Egy törté
nelmi álomkép lett a magyar nemesség, mint akár 
Mátyás fekete serege. Volt, de elmúlt. Szép ábránd
képnek, szép regének, de már nincs . . . ” (Az utolsó 
nemesi felkelés).

A pusztulás motívumai gyakran felbukkannak no
velláiban. Az apák-fiúk reláció szinte magától, kínál
kozott az írónak bizonyításaiban: „Azoknak a híres 
régi becsületes ősöknek, akik a század első felében 
oly nagyra voltak spártai jellemükkel, még könnyű 
dolguk volt . . .  De ugyan mi maradt már a régi va- 
gyonokból a századnak innenső felére? Semmi, na
gyon semmi. . .  Nem is csoda, ha nagy karakterű 
apák fiai könnyelműségbe estek . . . ” (Aki örökké hal
doklik). Mint az „Üt a faluba” című novellájában: 
az öreg Komoróczy gyászlevelén még tíz falu neve 
volt olvasható, a fiatal Komoróczynak, amikor egy 
pesti fogadóban megölte magát, csak a neve kezdő
betűje maradt, az is zsebkendője sarkába varrva. 
De hogy el-elborong a pusztulás látványa felett, az 
is természetes. Novellavilága őstelevényére gondolva 
írta például:

„Mintha az idő, ez a nagy eszkamotőr, éppen a 
Tisza-szögén akarta volna bemutatni eltüntető művé
szetét. A föld nyelte el, vagy a víz mosta el azokat 
a temérdek kúriákat, amelyek itt faluszámra voltak? 
Elég az hozzá, hogy eltűntek, mintha valami nagy
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földrengés pusztított volna i t t . . (Bárány a med
vével).

A Krúdy-novellák eszmei koordinátáira ismerhe
tünk a fentebb felsorakoztatott véleményekben, ezek 
szabták meg az írónak a nyírségi dzsentriről készült 
képeskönyve minden lényeges részletét, a környezet
rajzoktól a novellákat gyakran lezáró csattanókig, a 
sorsképektől a viselkedésformák leírásáig, a látszat
tól a valóságig. Meglepő lehet ugyanakkor az a feltű
nő ellentét az írói szemlélet szélesebb látóhatára és 
hősei beszűkült tudati köre között, amely végered
ményben odahat, hogy az „anekdotikus” megoldások 
ellenére is beszélhetünk az író ironikus közelítésmód
járól. Hősei tragikus sorsát az író az áltatások vígjá
tékaként értelmezi, mivel azt az életformát, amely 
hőseit jellemzi, mintegy átlátta, megtalálta mecha
nizmusát a szerepjátszásban. Senki sem az ezen az 
életszínpadon, aki valójában, hanem aki lehetne vagy 
kellene hogy legyen. Az identitásvesztésnek termé
szetesen fokozatai vannak. Egyes hősei nem tudják, 
hogy nem a valóság talaján állnak és élnek, mások 
nagyszerű színészei a századvégi életnek. Ezek nem
csak tudják, hogy szerepet játszanak, de játékukat 
is tökélyre emelték. A „selyma” Zathureczky például 
ezek közé tartozik; nem véletlenül bukkan fel alak
ja elbeszélésekben, kisregényben egyaránt. Tótágast 
álló, délibáb mutatta világ képe bontakozik ki a ki
lencszázas évek Krúdy-novelláiból, s ha írónknak lett 
volna bátorsága levonni mindazokat a művészi kö
vetkeztetéseket, amelyeket életanyaga kínált, a no
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vella- és a kisregény forma nagy megújító ja lehetett 
volna, a „metamorfózisoké” , az álom és való, a vágy 
és valóság, a látszat és valóság, ember és szerep sík
váltásaié, a reális-irreális játékaié, már ekkor, 1900 
körül.

Amit a novellák világából előcsal, az hősei nihi
lizmusa, a lelkiségnek az a sajátos állapota, amely a 
természetellenest is természetesként fogadja el, a sze
repjátszást pedig életként. A viselkedés nihilistái ezek 
a hősök, s akkor is így kellene neveznünk őket, ha 
nem tudnánk a fiatal Krúdy feltűnő ragaszkodásáról 
Turgenyevhez. Mert nem nihilista gesztusok sorából 
áll-e a Krúdy-hősök élete? Cinizmusnak talán nem 
nevezhetnénk a Krúdy-hősök élethez való viszonyát. 
Hogy cinikusak lehessenek, mélyebb ön- és világ
ismeretre lenne szükségük. A Gaálokról és a Zathu- 
reczkyekről nyilván éppen ezt nem feltételezhetjük, 
ám a tudatos szerepvállalás mégis a sajátjuk. Ezzel 
vállalja a „tunya Zathureczky” , hogy „nyírségi Esz- 
terházyt” játsszon, tehát vagyonkáját elpazarolja, (A 
tunya Zathureczky), a „sárga Bodolay” ezt képvisel
ve sütkérezik nem létező kaftánja hírében (A kaftán); 
a nihilista Somodi Pál tudja csak őrizni az „utolsó 
nemesi birtokot” (Hét szilvafa), ugyancsak nihilista
ként vonul a sok becstelen Gombos helyett az egyetlen 
„becsületes” Gombos a börtönbe (A becsületes Gom
bos), és él a „hóbortos Tahi” húsz évig nélkülözések 
közepette, hogy megőrizze vagyonkája roncsait egy 
bécsi bankban (öreg Írnokok szobájában). Nihiliz
mus, ahogy a Komoróczyak egymás után a Kmoskó
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lányokat veszik feleségül, hátha megszerzik az öreg 
Komoróczy vagyonát (Egy bolondos végrendelet), ni
hilista gesztussal rendezik meg a próbatemetésüket az 
emberek (A legnagyobb bolond), s így veszi fele
ségül Csebi Flóra helyett a cselédjét Szebenyi Pál 
(uo.). S nem nihilizmus-e a Gaáloktól és a Zathu- 
reczkyéktől pört indítani a lengyel koronáért? Ez a 
fajta nihilizmus tetőz a Krúdy-novellák hőseiben 1905 
körül. Ekkor írja meg „A Gaálok álma” című novel
láját, amelyben a számtiszt Gaál álmában feleségül 
veszi a császárszállási özvegy bárónét, s a família az 
álmot valóságként kezeli, elannyira, hogy egyszer, 
amikor a számtiszt hivatalos ügyben a báróné vala
melyik falujába készül, így nyilatkoznak a család 
tagjai: „Tamás elmegy a birtokra.” Nihilista a no
vellák egyik gyakori alakja, Zathureczky is, akinek 
tréfái rendre „nihilista tréfák” — ezzel a lelkiséggel 
„támasztja”  fel Krómy Mihály kedvéért, a Krómy- 
őst, hogy „hadd tegyen ő élőszóval tanúbizonyságot 
a Krómyak eredetéről, vitézségéről, történetéről”  a 
Zathureczky tréfája című novellában, az eredetileg 
anekdotikus magvú történet átértelmezésével, az anek
dotaformának „átszínezésével” . Nem különcökről, 
világról kivadultakról, önámítókról van szó csupán 
ezekben a novellákban, hanem nihilistákról, akik cin
kosan vállalják életformájukat a látszatok birodal
mában valóságként. Hogy mindennek a mélyén a 
századvég dezilluzionizmusa dolgozik, ugyancsak nyil
vánvaló. A reményvesztés végső stádiumáról van szó, 
amelyben az embereket már a nagy családi perek
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megnyerésének „remény-elve” sem élteti. Föl-fölbuk- 
kan a novellákban ugyan a mondás, hogy „majd lesz 
akkor minden, ha megnyerjük a port” (Régi pör), de 
a dzsentritematikát összefoglaló és szintetizáló két 
kisregény, az 1906-ban készült Andráscsik örököse 
és az 1908-as A bűvös erszény jelzi, hogy az író élet
látásban, hősei életének értelmezésében hol tart. Az 
Andráscsik örököse tengelyében álló „Andráscsik 
kontra Andráscsik-pör” kiegyezéssel ér véget: „Hej,
nagy dolog volt az, amikor az Andráscsikok beadták 
a derekukat, és megszüntették a nagy pört, amelyről 
még az unokák is legendákat beszélhettek volna! Há- 
rom-négy generáció megélt volna a pörből, nem kel
lett volna semmit se tennie, csak a lábát lógatnia, 
aztán most meg egyszerre megegyeznek békességesen, 
pedig akár mindegyiknek joga volna az egész millió
hoz . . . ”  Nem az Andráscsikok ismerik fel a pörös- 
ködés abszurdumát, hanem Andráscsik Zsuzsika, az 
örökösnő, akinek a lelkét nem fertőzték meg a dzsent
rimérgek. ö  Párizson át érkezett a Nyírségre. Az 
Andráscsikok „nem is úgy fogtak bele a pörbe, hogy 
egykettőre vége legyen” , érthetetlen szeszélynek tart
ják, naiv próbatételt gyanítanak az egyezkedni aka
rás mögött, hiszen az jellemző, amit a Zsuzsikának 
udvarló Gravinczy vall, aki családi hagyományból 
pörösködik: „Tisztán kegyeletes érzés ez őseim iránt. 
Minden Gravinczy vitte ezt a pört, körülbelül három
száz esztendő óta. Azért, mert nekem nincsenek vá
raim, nem lehetek kevésbé különb ember, mint há
romszáz év előtti ükapám.”
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Nincsen remény; a dzsentriremények kora végleg el
múlt, ezt hirdeti A bűvös erszény is, mintegy össze
foglalva a novellákban is fel-felbukkanó gondolatot, 
hogy „sok családi legenda: reményteljes illúzió lett 
semmivé” . Jelképi erejében is megnövekedve ez a 
kisregény hirdeti meggyőzően: Viczky Eduárd a „bű
vös erszényből” még körmöci aranyakat potyogtatha- 
tott az útra, hogy az utca népe csapatosan kísérje, 
fia kezében már üres az erszény, kavicsokkal tölti meg 
tehát:

„ — Ügy teszek, mint az apám! . . .  Nesztek, arany. 
Szedjétek az aranyakat. Marad még Viczkynek elég 
aranya.

Szórta a kavicsokat jobbra-balra, és az utcaköly- 
kök hangos kacagással dobálták hátához a kavi
csait . . . ”

Nem véletlen ugyanakkor, hogy A bűvös erszény 
mutatja immár egyértelműen: Krúdy megkezdte a 
dzsentri-problematikának a kilencszázas évekre jel
lemző ábrázolásmódja felszámolását. Szerencsés lele
ménnyel veszi át több novellájának motívumát, s 
festi mind komorabb színűre a történetet, az „elve
szett illúziók”  jelképévé avatja, melynek tragikum 
a töltése. „A kaftán” című novellája (1902) még csak 
jelzi a lehetőséget, de az „Egy sikkasztás története” 
című 1904-es novellája már kidolgozottan mutatja a 
reményvesztésbe beleőrülő hős problematikáját. Most 
már nem arról van szó, hogy a remény elvét jelképező 
bunda (Egy sikkasztás története) vagy erszény (A bű
vös erszény) csalóka reményként ott csillog a hősök
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szeme előtt egy életen át. A hősöknek a nyakába sza
kad ez a tragikus örökség, mások erőszakolják rájuk 
a dzsentrireménynek ezt a materializált formáját. A 
Viczky fiú menekül az erszény bűvölete elől, becsü
letes munkából akar megélni Pesten. Sorsa elől azon
ban nem menekülhet. Szinte belehajszolja otthoni 
életének láza az elveszett erszény keresésébe, szítva 
benne az illúziókat, s megőrjíti az üres erszény — 
apai öröksége, hiszen Baracsky Samu, az ügyvéd, 
klasszikus dzsentripörök képviseletében verte el gyám
fiának a vagyonát („H a kártyás ember lett volna a 
gyámom, elkártyázta volna az örökségem. Elverte 
volna asszonyra egy másik gyámom. Samu bácsi pö- 
rökre költötte. Gombház. Megvan még a bűvös er
szény . . . ” ). Hogy a kísértetiesnek kell eluralkodnia 
az életképen, az is nyilvánvaló. Az erszény termé
szetfeletti voltát hirdeti a fekete kakas motívuma, 
amely az erszény vándorújának kritikus pontjain 
mindig feltűnik, mert a fekete kakas őrzi az erszény 
elátkozott kincsét. A pénz hatalmának, de boldog
talanná tevő erejének is a jelképe a fekete kakas. Első 
birtokosát, a hajdani Viczky Kázmért lefejezik, a 
regény főhősének apját, a hóbortos Viczkyt elhagyja 
a felesége, mert nem szerette, a fiú beleőrül, nagy
nénje csalóvá válik („Svindliztem esztendőkön keresz
tül. Hitelből élünk, de mindenki szívesen hitelez, 
mert az ostoba emberek azt remélik, hogy egyszer 
mégiscsak előveszem azt az erszényt, ami nincs . . . ” ), 
a leleplezés pillanatában menekül is a városkából, s 
lányával együtt nyomtalanul eltűnik, cserben hagy
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va a boldogtalan fiatalembert. Mondanunk sem kell, 
az erszénymotívum a szerelemével is összeforrt: a 
Viczky-őst a szerelmes Holubánné kísérti meg fekete 
kakas képében, és gazdaggá teszi a bűvös erszény se
gítségével.

Nem radikálisan ugyan, de lényegében ezzel a kis
regényével számolja fel Krúdy körülbelül hét-nyolc 
esztendő művészi gyakorlatát a dzsentritéma keze
lésében. Itt adja fel azt a szándékát, hogy egy mu
latságos könyvbe gyűjtse össze a magyar nemesi csa
ládok babonáit, legendáit és anekdotáit, ahogy 1904- 
ben „A babonás ing” című novellájában emlegette, 
azzal a megszorítással természetesen, hogy vallotta, 
„mennyi hazugság, hiú képzelődés fűződik egy-egy 
ócska mentéhez, rozsdás kardhoz vagy asszonyi nás- 
fához, karkötőhöz” , s lemond az ilyen módon meg
formálható „magyar mitológia” megteremtéséről, 
amelyet A bűvös erszényben említ („A magyar csa
ládok hagyományai fölérnek a görög mitológiával. 
Az elmúlt óemberek a familiáris szemüvegen át ren
desen félisteni magasságba emelkednek. . . ” ). A Gaá- 
lok és a Zathureczkyek legendáriuma ugyan formá
lódóban volt, az író azonban, mint már jeleztük, 
nem hitt ezeknek a dzsentrimitológiájában, s ilyen 
módon az anekdotában sem. Kiteljesítenie sem sike
rült tehát. A bűvös erszény három, egymástól kü
lönböző része, amikor ezt példázza, egyúttal Krúdy 
művészi kitörésének az irányát is mutatja. Az And
ráscsik örököse még egészen jókaias, legalábbis ami 
a hőslátást illeti (gondoljunk csak Andráscsik Zsu
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zsanna, Bajsa Gábor és Telegdiné jókaias vonásaira!), 
A bűvös erszény című regényének első harmada egy 
különc története, s inkább Jókai, mint Mikszáth tol
lára emlékeztet, harmadik harmada jellegzetes Krudy- 
novella ezekből az esztendőkből; mint ilyen, rokona 
is amazoknak, de a mű középső harmada, a fiatal 
Viczky pesti életének rajzával már az új, a tízes 
évekre jellemző művészi felfogást mutatja. Nem lesz 
tehát véletlen, hogy az 1909-ben készült Régi szél
kakasok között című kisregényét a Krúdy-irodalom 
már jelentős lépésként méltatja.

Hiba lenne azonban Krúdy termését a kilencszá
zas években pusztán a dzsentritéma és a vele össze
függő novellaforma szempontjából nézni. Igaz, az 
írások egy jelentős hányadát ez a téma uralja, és 
szüntelenül kísért az anekdotizmus hagyománya is. 
Az újabban készült Krúdy-gyűjtemények is ezt lát
szanak átmenteni a mai olvasói és irodalomtörténeti
kritikai köztudatba, összhangban a Krúdy „mikszá- 
thos” korszakáról eluralkodott felfogással. Krúdy 
azonban a kísérletezések éveit éli, formavilága is vál
tozatosabb, mint közhelyszerűen sejteni szoktuk.

Krúdy „modern” író ezekben az esztendőkben is. 
Erre vall írói magatartása, ahogy 1898-ban az Ifjú
ság című kötete bevezetőjében megmutatja, majd A 
podolini kísértet című kisregényének az előszava jelzi. 
Nem egy ösztönös író áll előttünk, hanem tudatos, 
aki mintegy az olvasó szeme előtt változtatja az „éle
tet”  „irodalommá” , miközben a művészit a maga 
életében fedezi fel, hogy írói örömét lelje benne. Az
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emlék új típusú művészi átképzéséről van szó, ahogy 
Krúdynak közvetlenül Papp Dániel mutathatta meg, 
s ahogy majd Csáth Géza novellái demonstrálják az
zal, hogy az emléket elviszik egészen a művészi öncél 
határvidékére. A művész személyességének (tehát lí
rájának) a betöréséről és eluralkodásáról is szó van, 
emlékezéseinek új vonásokat kölcsönző jellegéről, 
amelyben a gyermekkor írói felfedezése korszerű 
szándékot jelent, minthogy a freudizmus igényével 
telítődött a kor levegője. Krúdynál is a gyermekkor 
emlékvilága sok novellának, több kisregénynek az 
anyagává válik, az emlékező írói magatartás pedig 
a novellaírás folyamatának a serkentője, az írás szü
letésének tényezője, mely beleépül a novellaszerkezet
be is. Az ilyen írásokkal kapcsolatban bátran beszél
hetünk tehát az előadás pózáról is, amely mint drága 
kincset mutatja fel az emléket. Az „én gyermekko
romban . . . ” állandó motívuma tehát a Krúdy-novel- 
láknak, mi több: nemegyszer magát is belerajzolja a 
novellaképbe: „Nemrégiben otthon jártam a falunk
ban, és miután még elég meleg napok voltak, bejár
tam azokat a helyeket a határban, ahol gyermekko
romban mászkáltam — írta 1908-ban »A mesék 
megmaradnak« című elbeszélésében. — A kis erdő
ben megtaláltam az odvas fát, amelyben bagolyfé
szek volt, és a temető mellett, a régi kápolnában 
éppen úgy susog most is a szél, mint akkoriban suso
gott, pedig szélcsendes idő volt . . . ” Ilyen részletekben 
vall az új érzékenységről is, mely elsősorban a szá
zadforduló prózájában ad hírt magáról, és századunk
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első évtizedeinek a prózáját jellemzi. Így ír erről 
„Egy régi udvarház utolsó gazdája” című novellá
jában (A víg ember bús meséi című kötetében): „Az 
alkonyatot, amire az éjjel emlékeztem álmatlansá
gomban, most érzem. Ahogy az Andersen-meséket és 
a fehér kályhában pattogó tüzet érzem, úgy érzem 
azt a novemberi alkonyatot. . . ”  (A kiemelés Krúdyé. 
(B. I.). Természetesen nem minden novellában ennyire 
vallomásosan magamutogató az író! Gyakoribb az 
ilyen fordulat: „Volt idő, amikor mindnyájan jó és 
engedelmes gyermekek voltunk, és nagyon szerettük 
az édesanyánkat. Otthon ültünk és tanulgattunk és 
igen csúfaknak és rosszaknak láttuk azokat a fiúkat, 
akik engedetlenek az édesanyjukhoz. Amely időből én 
Miskára emlékezem, a szomszéd f iára . . . ”  (Nyári 
nap). A lírai evokációnak a már megismert lehető
ségeivel novellateremtő erővé vált a kilencszázas 
években, majd tovább finomulva, szerepet kap a 
tízes években is. Irt tehát néhány olyan elbeszélést az 
évtized elején, amelyek a gyermekkor világát egészen 
modern módon idézik meg. Az „Egy régi udvarház 
utolsó gazdája” című novella néhány részlete már- 
már Csáth Géza „A varázsló kertje” című novelláját 
előlegezi; a „Májusi dolgok” címűt, amely „egy kis
fiú emlékezése” , a „modern” Csáth hitelesíti, akár
csak a „Mese-mese” címűt is. Ezek a novellák a 
dzstentrielbeszélésekkel szemben Krúdy művészetének 
a másik pólusát képezik, egyben jelzik azt is, hogy 
írónk nem egy úton haladt csupán, s hogy a novella
változatokat rendre kipróbálta. Ilyen módon írt

46



mesekísérleteket is, amelyek műfaji szempontból még 
megvizsgálásra várnak, hiszen a népmese művészi 
felhasználásának egy változatát képezik (Filkóné, a 
mesemondó anyóka; A mesék megmaradnak), egy
értelműen a szecessziós ízlés körében immár. Közép
korra találásának is ebben kell magyarázatát keres
nünk. Ábrándozások ezek a novellák ott a kilenc
százas évek derekán a középkor témájára — egy fest
mény leírásának ürügyén, mint a „Középkori álom” 
címűben, podolini emlékként az Ábrándozás című
ben, az öncéluság diadalakánt „A lyukas tallér” és 
„A  holt király” címűekben, az idősíkok egymásra- 
játszásával pedig az „Egy csúnya lány álmaiból” 
című novellában, amit a „mint egy középkori lo
vag . . . ”  témájára írt, ugyancsak a preraffaelitizmus 
távoli visszhangjaként.

Krúdy művészetében a középkor motívumkörei 
azonban 1910-ben érnek delelőjükre. Velük az író a 
szabad költés lehetőségét szerezte meg. Kedvére fest 
ódon szepességi városokat, kísértetekkel és zsoldos 
katonákkal népesíti be, kárpáti nagy havakról álmo
dik, és elementáris emberi indulatokról beszél a naiv 
bájnak azzal a patinájával, amelynek csak ő volt is
merője a magyar prózairodalomban. Ha van magyar 
preraffaelita próza, akkor ezek a Krúdy-novellák, 
amelyeknek jó része ciklussá is szerveződött, föltét
lenül beletartoznak. Nyers színezésükkel „dekaden
sek” ezek az írások, s egyszerre vallanak a csillogó 
festőiség kedveléséről és patologikus szenvedélyekről, 
hiszen színek, szenvedélyek és fantasztikum orgiája
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valamennyi. Rokonai ezekben az években elsősorban 
Füst Milán versei közül az Őszi sötétség darabjai, 
egészen távolról pedig Balázs Béla „játékai” és misz
tériumai. Krúdy nem „leír” ezekben a novellákban, 
hanem „költ” kedve és írói temperamentuma szerint, 
azoktól a kötöttségektől mentesen, amelyek a jelen
ben játszódó történeteiben mind formai, mind tartal
mi szempontból befolyásolták. Felszabadult az anek- 
dotikus novellaforma kényszere alól is, és fantasz
tikus novellát költ egészen a középkor szellemében a 
„csoda” mechanizmusát beindítva kiszabaduló emberi 
szenvedélyekről (A középkori város), s olyan meré
szen nyilatkozik az emberi természetről „A katona” 
című novellájában, hogy nehezen találjuk párját a 
magyar irodalomban, s legújabban is csak a japán 
Nagisa Osina filmje vállalkozott megmutatására: a 
kéjért vállalt halálról beszélve. A Csáth Géza által 
is feldolgozott Schmidt mézeskalácsos históriájának 
Krúdy-féle értelmezése — mind a ketten ugyanab
ban az esztendőben írták novellájukat! — gazdag 
mind részletekben, mind élettényekben, a szenvedély 
rajzában pedig a patologikusnak ritka örvénye nyílik 
meg, a Lőcsére vetődött zsoldos katonát is magával 
ragadja, hirdetve, hogy a „halál édes, mint a szere
lem” . Ebben erősödik föl A podolini kísértet már 
jelzett motívuma — a halállal szerzett csóké. íme 
Schmidt mézeskalácsosné vallomása a börtönben férje 
halála körülményeiről:

„ . .  . A férjemet is azért öltem meg, mert már
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annyira szeretett, annyira vágyakozott, epekedett a 
gyönyörűségek után, amelyekre én megtanítottam, 
hogy a végén már a halál is édes volt neki, amely az 
én kezemtől származik. A ruhámat csókolta, letér
depelt előttem, megragadta a kezem és őrjöngve ki
áltozott szerelmében. Napokig, hetekig nem léptünk 
ki a házból. Ő mindig csak az után vágyakozott, 
hogy ölném meg. Szemben ültünk és a szerelemből 
már csak az ismeretlen, sohasem próbált kéj izgatta 
testünket, amely a gyilkolással, a vérrel, a halálhör- 
géssel van összekötve. . .  Tehát még egyszer utoljára 
megöleltük egymást és az ölelkezés közben én egy 
hegyes tőrrel lassan keresztülszúrtam a szívét és má
morosán, boldogan halt meg a két fehér karomban. 
Az volt a legboldogabb ölelésünk. . . ”

Pajkosabbak azok a novellák (ciklus kerekedett 
belőlük), amelyekben a Szepesség zálogba vetett vá
rosainak a lengyel udvarban túszként tartott me
nyecskeleányai történetét mondja el, akiknek az es
küvőről kell egyenesen Krakkóba menniük, s egy 
esztendeig őrizni pecséttel hitelesített „szűzasszonyi- 
ságukat” . A test kísértésének nem mindegyikük tud 
ellenállni, megszöknek tehát Konrádi mester várába, 
s egy zsoldos katonával rendeznek orgiákat, majd 
alázatosan mennek haza, meghalni hűtlenségükért. 
Ennek az erotikus célzatokkal telített történetnek 
megírja ifjúsági változatát is „Tizenhat város tizen
hat leánya”  címmel 1911-ben.

Egészen nyilvánvaló tehát, hogy Krúdy novella
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világának az 1900-as évekbeli rétegében adva van
nak szecessziós ihletésű és jellegű novellák is, ame
lyekben a tízes évek művészi lehetőségei szunnyad
nak. Nézzük akár néhány tájképét („Éjjel, álmában 
ezüstfákat látott ezüstfolyó partján, a fák felett, a 
víz felett mesebeli borongással lebegett ezüstszínű 
hajnali köd — tehát midőn fölébredt, nyomban tud
ta, hogy szülőföldjével álmodott, a buji lapossal. . . ”
— (Névtelen csárda), akár a Krúdy-effektus felbuk
kanását már 1903-ban a „Vörös férfi, szőke leány” 
című elbeszélésében, hogy sejtesse a szobában leját
szódó eseményt („Kimentem a házból, s az eresz alá 
húzódva, cigarettázva figyeltem a havak hullását. . .  
Zizegett a hó, mint az asszonyok pendelyei; szőkéké, 
barnáké, vörösöké; zizegett a levegőég, mint nagy 
csókok között az ajkak, midőn érintkeznek. . . ” ), 
akár a líráját, amely A bűvös erszény középső ré
szében hangzik fel először tisztán, áradó zengéssel: 

„Fél szemmel végigmérte a leányt, aki mellette le
hajtott fejjel, mozdulatlan arccal lépkedett, és fájdal
masan szeretett volna felkiáltani arra a gondolatra, 
hogy e tiszta arcot, nemes homlokot, finom árnyé- 
kolású szemeket — amelyek fölött mintha a mesék, 
álmok sejtelemszerű árnya borongott volna — nem 
fogja többé olyannak láthatni, mint most látja. A 
lány álmatag, halk lépései másfelé fognak vezetni, és 
a finom körvonalú mell, amely lágyan domborult, 
mint egy aranyfácáné, az élet indulatai, szenvedélyei 
alatt fog lihegni. . .
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És Viczky képzeletében már ama híres maitresse 
hattyúprémes, hosszú derekú ruháját látta a mellette 
lépkedő leányon. Fejéről kócsagtollak lengtek, mint 
a mágnásasszonyok kalapjáról a lóverseny téren . .

A regény hősnőjének, Fátyol Rózsának, akinek 
élete „beleszürkült a pesti aszfaltba” , jövője, lány
karrierje vetítődik elénk ebben a lírai részletben, az 
a karrier, amelynek az író majd a tízes években vá
lik krónikásává.

Nagy kísérleti műhely is tehát ez a most szem
ügyre vett majd évtizednyi idő Krúdy művészetében. 
Egyaránt jellemző az is, amit elhagyásra, az is, amit 
megmentésre ítélt. Az utóbbiak jelek — motívumok, 
amelyeknek értelmét majd következő pályaszakasza 
adja meg. Itt találjuk például a fogadónak (később 
a kocsmáknak) mint életszíntérnek az első magya
rázatát (természetesen az Alvinczy Eduárdról készült 
egyik első novellájában) a következőképpen: „Ez a 
fogadói átmeneti élet voltaképpen magát az igazi 
életet szimbolizálja; mindnyájan csupán nézők va
gyunk itt a földön, és nem érdemes semmit sem ál
landósítani arra az egypár esztendőre. Még csak 
utazókosarakat sem érdemes a padlásra küldeni, hisz 
akármelyik percben szükség lehet rájuk . . (Az ud
var), s itt rajzolja az első hibás szemű nőalakját is, 
akivel a patológia üzen (A szerelem és a játék), Ma
dame Louise logikájában pedig Sade márki (Madame 
Louise délutánjai) elmélete, ugyan a tízes évekre mu
tató módon. Hogy a Szindbád-szituáció is itt, ezek
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ben az években készül, természetes, miként azt a 
„Rocambole ifjúsága” című 1906-os novellája bizo
nyítja, jelezve egyúttal a Szindbád-alak eredetét, mér
hetővé téve az író és hőse azonosulásának a fokát is.
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„KORUNK HŐSE”

Krúdy Gyula életművében a „kor hőse” Szindbád, 
ez a novella- és regényhős, akinek alakja 1911 és 
1933 között gyakran felbukkan (elsősorban 1911— 
1912-ben, 1915-ben, 1924—1925-ben, majd 1929 és 
1933 között). Az első Szindbád-novella (Szindbád, a 
hajós. Első utazása) megjelenése 1911 januárjában az 
író művészetének egyik fordulópontját is jelenti a 
Krúdy-kutatók szinte egyöntetű véleménye szerint: a 
„mikszáthos”  Krúdy ezzel a novellával válik „mo
dern”  íróvá. S valóban, úgy tetszhet, hogy az író 
egy évtizeden át mintha a Szindbád-novellák írására 
készült volna. Nem véletlenül éppen ezeknek a no
velláknak a szemszögéből értékelték az 1900-as évek 
termését, s mutatták ki az 1906-os „Rocambole ifjú
sága” és az 1909-es „A podolini takácsné” című no
vellái kapcsolatát a Szindbád-novellákkal. Szauder 
József és Barta András kutatásai kellő módon meg
világították már az összefüggések egy körét, mi csak 
bővíthetjük, s részben módosíthatjuk, részben pedig 
átértelmezhetjük a Krúdy-irodalom örökségét. Egyet
érthetünk például azzal a megállapítással, hogy a
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Szindbád-alakot a Zathureczky-novellakör mélyréte
ge dajkálta fel, hozzátéve, hogy „szituációként” első
sorban, miként azt a „Rocambole ifjúsága” jelzi. El- 
annyira, hogy akár azt is mondhatnánk, hogy az a 
kisfiú, akit Zathureczky Tibor visz Késmárkra isko
lába, a jövendő Szindbád, akárcsak Pázsmáti János 
fia „A podolini takácsné” című novellában, aki Po- 
dolinba kerül német szóra. A „szituációt”  azonban 
még nem a világba ragadott kisfiúk sorsa képezi, ha
nem a Zathureczky nagybácsié és Pázsmáti Jánosé, 
az apáé. ő k  utaznak ifjúkoruk városába a maguk 
ifjúsága után érzett nosztalgiák sugallatainak enge
delmeskedve. „Bámulatos memóriám van! — olvas
suk a »Rocambole ifjúsága« című novellában. — Ál
momban eszembe jutott az egykori késmárki házi
gazdám neve. Gábrielnek hívták, és a torony alatt 
lakott. Odamegyünk. Be szép leányai voltak. Három. 
A legkisebbet Ninának hívták, és esténként együtt 
tanulta velem a sintaxist. Hamarább megtanult la
tinul, mint én. Be szép hajadon volt! . . . ” „A podolini 
takácsné” című elbeszélésében pedig ilyen részletre 
bukkanunk: „Pázsmáti néhány iskoláját a Szepes- 
ségben, Podolin nevű városkában végezte, és mindig 
kellemesen emlékezett vissza a városkát kerítő nagy 
hegyekre, az ódon templomokra és a középkorias vá
rosvédő falakra. Elhatározta, hogy Podolinba viszi 
a fiát német szóra, ahol már a legkisebb gyermekek 
is németül beszélnek — mint otthon, Kunországban 
mesélgette. . . ” Krúdy Szindbádja tehát csak repro
dukálja, mit más novellahősök tettek — s ez a rep
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rodukció csupán egyetlen Szindbád-történetben játszó
dik le, igaz, a legelső utazásról szólóban. Fogódzót
— ha nem is mindenben kielégítőt — kínálnak tehát 
a kilencszázas évek novellái. Fontosnak tetszhet Ke
mény Gábornak a középkor-novellákra való hivat
kozása. Szindbád alakjának ősképét kereshetnénk a 
„lézengő ritter” -alakban is, amely ezekben a Krúdy- 
novellákban lép fel cél nélkül csavargó zsoldos kato
naként. A Francia kastély című regényben mondja 
Szindbád: „Sajnálom, nem mondhatom kegyednek, 
hogy vándorlovag vagyok. A lézengő ritterek már 
kihaltak, de azért mégis félig-meddig olyanszerű em
ber vagyok. Szeretek cél nélkül kóborolni a világ
ban . . . ”  A zsoldosnovellák művészi vívmányai azon
ban az igazán fontosak a Szindbádról szőtt történe
tek szempontjából. Az egészen szabad novellaköltést 
ismerte meg középkor-történeteiben, s a Szindbád- 
írások első sorozatában ott van a megtalálás mámora 
is. Nem kötik a novella hagyományos alakzatai már
— arról és úgy írhat, ahogy művészi szándékai su
gallják . . .  S birtokba vette az alteregó lehetőségét is: 
a novellák (és regények) hőse valódi alakja egészen 
háttérben maradhat, nem is kell vele különösképpen 
törődnie — csak alakmásával, Szidbáddal. A podo- 
lini kísértet írása közben meglelt megoldási módnak 
(az öreg Wart találkozása önmagával az utcán) ka
matoztatásáról volt szó, mint ugyanebben az időben 
Babits Mihálynál is, aki A gólykalifát írja.

Kinek az alakmása tehát Szindbád? — tehetjük 
fel a kérdést. A Krúdy-irodalom válasza szinte egy
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értelmű: Szindbád maga Krúdy. Bár vannak, akik 
magára az íróra hivatkoznak; ő ugyanis kategoriku
san állította, hogy nem róla van szó ezekben az írá
sokban. A Szindbád álarcában fellépő férfiúról uta
lások, elejtett megjegyzések beszélnek. Anyai jussából 
éldegélő, néha írogató ember ő, akit tizenöt esztendős 
korában szoptatós dajkája vezet be a szerelembe egy 
vidéki városban. Azután Portobányi, az „öreg író” 
és Kertvényi Nagy Sámuel, a „nyugdíjas színész” a 
tanítója. Pestre kerül, „lion és arszlán” lesz, a „szép 
élet rokkantja” , s harmincéves koráig többet élt, mint 
bárki a vele egyidősek közül. Negyvenedik életéve 
körül azonban már álmodozó, és Szindbádot, alakmá
sát küldi maga helyett kalandos utakra, emlékre talál
ni, nem pusztán csak emlékezni. Végül pedig kiáb
rándulni, egyrészt, mert az új korszaknak silányabb 
az asszonyserege, mint húsz esztendővel azelőtt volt, 
másrészt az egykoriak sem a „régiek” már: a „sze
mek most hazudják azt, amit egykor igazán beszéltek; 
az odaadást, az alázatot, a gyengédségért való kö
nyörgést” . Nemcsak a férfi ölt alakmást, álarc mögé 
rejtőznek a nők is, hiába keresi tehát „régi arcukat, 
a régi szépségüket a mostani álarcuk mögött” (A gyer
mek szeme). Nem arról van tehát szó a Szindbád- 
novellák sorát szemlélve, hogy Szindbád, amikor 
„megnövekedett, széles vállú, deresedő férfiú lett” és 
„egyszer eszébe jutott, hogy elmegy megkeresni ifjú
kori emlékeit” , mint ahogy a „Szindbád, a hajós. 
Első utazása” című 1911-es novellában olvashatjuk. 
Pontosabb és fontosabb az értelmezés szempontjából
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a „Szindbád álma” című, ugyancsak 1911-es írásá
nak következő részlete:

„Mégis, azon a napon, amikor Szindbádot közelgő 
halálának sejtelmei meglepték, nyomban Majmunka 
jutott eszébe azok közül a nők közül, akit még ér
demesnek tart a megtekintésre, mielőtt búcsút mon
dana. A többi nők, a fehérek, barnák, fiatalok és 
érettek, a kövérek és soványak, akik halálos szerel
meket fakasztottak a szívében, akik után szaladt li
hegve, búsan, töprenkedve, és az életét sem sajnálta 
volna a fületlen pitykék ellen százszor és százszor 
feltenni — mind elmaradtak ezen a napon. Nem 
utálta őket, de már többé nem kergették meg a vérét 
a velük való gondolatok, a szájak emléke, amelyek 
szájhoz tapadtak, a kezek, lábak, a szemek és a han
gok emléke, amelyek még nemrégiben külön-külön 
arra buzdították, hogy élete második felében végig
csinálja fiatalkorát, újra megcsókolja az ajkakat, és 
megtapogassa a kezeket, keresztül-kasul utazván a 
földkerekséget hetvenhétszer a régi kedvesek, régi 
ölelések után . . . ”

Krúdy hőse még emlékezik, alakmása azonban 
már nem: neki az a feladata, hogy a kiábrándító való
sággal nézzen szembe, s mérje, ami az emlékből rea
litásként megmaradt. Nem emlékezik tehát a szó hét
köznapi értelmében, hanem utazgatásai során mint
egy keresi az emléket, de csak kiürült vázukat ta
lálja, az egykori gazdag valóságnak csupán a mor
zsáit, hiszen közben nemcsak a Szindbád-mezben tet
szelgő változott, hanem a világ is körülötte. Elutaz
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hat tehát ifjúkora városkájába, Podolinba, hősünk 
nevében Szindbád (Szindbád, a hajós. Első utazása), 
Anna, a „régi szép, kacér és nevetgélő” asszony után, 
már csak a „vén skatulyát” találja, s a lányát, akit 
ugyancsak Annának hívnak, s akinek — mint egykor 
az anyjának — „olyan kemény lábikrája van, mint 
a kő” . Megállhat tehát Podolinban vagy egykori ka
landjai más színterén, mint az első utazása során is 
tette, menekülve az „unalom és idegesség elől, a ra
gyogó estéjű Budapestről” , nem talál szinte semmit 
abból, amire számított. Nem is tudnak történetté ke
rekedni az új kalandok: a Szindbád-történetek rend
re arról szólnak, hogy nincsenek történetek. Külön
ben sem sok maradt emlékként a múltból, csak „egy 
hang, egy mozdulat, egy illat, egy furcsa szó, egy 
sóhaj” . Az emlékezésingernek érezhetjük ugyan misz
tikumát, Szindbádnak a valósággal való találkozásai 
nem misztikusak. Az író nem is akarja ámítani olva
sóját. „Akkor csak homályosan, alig észrevehetőleg 
állott helyén a torony. . .  — olvassuk a »Szindbád 
második útja« című novellában. — Az emlékei nyo
mán ma szinte utánozni szeretné akkori régi lépéseit, 
és erősen gondolt arra, hogy mi járhatott a fejében 
akkor, midőn itt jött az akácos úton. De már semmi 
sem jutott eszébe a régi gondolatok közül, csak maga 
a tény, hogy levelekben (amelyeket azóta elégetett) 
megállapodott egy fiatal lánykával, hogy éjjel egy
szer felkeresi. . . ”

Miért van hát szüksége a Szindbád-novellák férfi
hősének az „utazásokra” , amelyeknek jó része nem
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is valóságos utazás, csupán a képzelet játéka, színes 
esemény, amit a férfihős gondol ki rezignációja má- 
konyaként? Menekülni az „unalom és az idegesség 
elől, a ragyogó estéjű Budapestről” — válaszolhat
nánk a novellaszöveggel, amelyet már idéztünk. A 
sokat élt férfi érzékeinek a borzongatását szolgálják 
Szindbád „utazásai” : „A fehér szoknyácskák, tér- 
decskék, combocskák sejtelmesen villogtak a létra 
magasában. . .  Szindbád csak akkor, egyetlenegyszer 
nézett erősen a magasba, midőn Annára, a telikeblű, 
nevetgélő Annára került a létramászás sora. Akkor 
elpirulva a magasba nézett, és a gömbölyű térdek, 
amelyeket látott, erős hullámzásba hozták a vérét. . . ” 
(Szindbád, a hajós. Első utazása). Új kalandok helyett 
a régieket kívánja tehát meg. „Mert midőn telihol
das éjszakákon ellebbennek a szeme előtt azok a nők, 
leányok és asszonyok, akik szíve szerelmét bírták, és 
akik Szindbádot szerették, a hajós úgy érezte — hogy 
most is, sok év múltával éppen úgy szereti őket, 
együtt és külön-külön, mint akkor szerette őket. . . ” 
(Szindbád titka). A szerelem természetesen világelve. 
„Csak a szerelemben hiszek. . . ” — vallja hőse a 
„Zöld fátyol” című novellában. Megírja „imáját” is: 

„Istenem, ott messzi a torony mögött, gondolj néha 
reám, szegény, bolond férfira, nők lovagjára, moso
lyok, csókok, furcsa csiklandozások, szent hazugságok 
hivőjére. Istenem, engedd meg, hogy virág legyek a 
kertben, ahol a magányos nők önfeledten félrevonul
nak. Éjjeli lámpa legyek a szerelem házában, ahol a 
nők ugyanazokat a szavakat mondják, gügyögik, só
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hajtják. Zsebkendő legyek, ahová hamis könnyeiket 
sírják. Istenem, kapufélfa legyek csupán, amely mel
lett a hölgyek könnyű szívvel elvonulnak lovagjuk 
karján. Istenem, vigyázz reám, hogy sohase kerüljek 
a nők kezébe!. . . ”  (Albert új álláshoz jut).

Ebben a szerelemben a testiségé a fő szerep, s 
Szindbád az „ars amatoria” nagymestere — képze
letben mindenképpen, hiszen vágy és félelem egy
szerre jellemzi. A szerelem szertartás, íratlan szabá
lyainak betartásával kezdődik, és szokásrend írja elő 
a szakítás módját is. A hazugságnak éppen úgy meg
van a helye, mint az őszinte vallomásnak, a trubadúr
magatartásnak vagy a pornográfiának. Különben a 
való élettől, a szerelmi kalandtól csak impulzust vár: 
sokszor elég számára, ha „az első megkívánt, várva- 
várt csókot” megkapja, s máris szakít a nővel, hogy 
otthon, a szőnyegen heverészve, „nyomról nyomra 
kövesse az elmúlt szépséges délután eseményeit” . Fe- 
tisiszta és voyeur. Szindbádot a női harisnyák, a 
könyökig érő kesztyűk, fodrok vonzzák, s a magas 
sarkú félcipők, a nyergesek, a bennük levő lábak és 
bokák. „Ugyanakkor kék, fehér pettyes batisztszok- 
nyácskáját megemelte, hogy finom lábai térdig meg
látszottak, és kis félcipője, amelynek olyan magas 
sarka volt, mint a hajasbabának karácsony este a 
skatulyában, valamint feszes fekete harisnyája arra 
késztette Szindbádot, hogy kimeressze a szemét. . . ” 
(Utazás éjjel). A kancsal nők vonzzák mindenek
előtt. Már a „Szindbád második útja” című novellá
ban a következőképpen jellemzi Irmát: „Mintha kissé
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kancsalított volna a szemével, de ez csak akkor lett 
láthatóvá, midőn erősen a Szindbád szemébe nézett. 
Az egyik szeme, a bal szeme furcsán, titokzatosan, 
ingerlően, mintha érzékien mosolygott volna akkor is, 
midőn a másik szeme komoly, harmatos és mélázó 
tekintetű volt. Ez a kancsisága a leánynak akkor 
még öntudatlanul igézte meg Szindbádot, későbben, 
évek múltával már sokkal öntudatosabban közeledett 
a kancsal nőkhöz. . . ” Egy kéjenc képzelet élveze
teinek kertje is tehát a világ a Szindbád-novellákban: 
ártatlanság és érettség, szűziesség és kéjvágy, nefelejcs
kék szem és kancsalság ad találkát bennük egymás
nak. „Beteg” szerelemről van tehát szó, s hősünk 
Szindbád-alakmásában az egészség és betegség prin
cípiumai vívják csatájukat, elannyira, hogy Szindbád 
már a „halál jegyese” is. Nem véletlen, hogy annyi 
novellában a szerelmi találka helye éppen a temető.

Befelé fordult és magába merült lelkiség képe raj
zolódik ki a Szindbád-novellákban. Közvetlen okait 
már jeleztük a „Szindbád álma” című novellára hivat
kozva, most a „Szindbád második útja” kapcsán 
szinte rétegeire is bonthatjuk ezt a befelé fordulást. 
„Így múlott Szindbádnak, a hajósnak az élete, amíg 
végre elérkezett ahhoz az időszakhoz, midőn sem a 
jelen, sem a jövő már nem izgatta gondolkodásra, 
álmodozásra, hanem a múlt, a régen elmúlt ifjúsá
ga . . . ”  — ez az első, az okokra mutató rétege a no
velláknak, míg „okozati” szférájukról a következő 
mondata vall: „Mintha új és ismeretlen érzéseket ke
resne . . . ”  Egy lírikus — egy Ady Endre, egy Babits
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Mihály — költői programja is lehetne, amit Krúdy 
Gyula hősének alakmása, Szindbád meghirdet, mert 
valóban új és ismeretlen érzések feltárásáról, megisme
réséről van szó a Szindbád-novellák tízes évekbeli so
rozataiban. Nem epikusán elmondható események, 
hanem lelki szenzációk novellái születnek tehát meg
— ott a gondoknak és a valóságosnak a határterü
letén. Krúdy hőse, alakmása segítségével, a lélek dik
tátumaiban éli meg a világot, s ha van, aminek en
gedelmeskedik képzelete, akkor az elsősorban szeszé
lyének szecessziója. 1915-ben, amikor az író már meg
ismerhette hősének ízlését, s „látta” Szindbádját tes
tet öltötten, közelebbi információt tud adni róla. 
Arra a kérdésre, hogy „mégis, mit szeretett Szind
bád ?” , így felel előbb tömören: „Szerette a nők lá
bát s a hófúvásos időjárást” . Majd a következőkép
pen részletezi:

„Mindent szeretett, ami hazugság, illúzói, elképze
lés, regény — ha egyszer rózsaszínű trikóban játsz
hatott volna a magasban a trapézen! — ha orgonista 
lehetett volna a hercegi kastélyban — ha gyóntató
atya a jezsuiták templomában! Keresett nőorvos Pes
ten vagy a nőneveidében fiatal tanár! Éjjeli lámpa a 
Sacré Coeurben vagy nagybetű az imádságban, ame
lyet a nők a kedveseikért mondanak a ferencieknél. 
Ablaküveg, amelyen át csókot küldenek, szentképecs- 
ke a párna alatt, selyemszalag a vállfűzőben és rej
tegetett költő, akinek műveit fiatal nők titkos helyen 
olvassák . . . ”  (Tájékoztató).

Krúdy tehát Szindbádban a szecessziós embert fe-
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dezi fel, akiben a jelen és a múlt dialektikája fogal
mazódik meg. Az „új” ugyanis az „ó” volt, s Szind-
báddal a hős körülbelül olyan módon élte meg, aho
gyan Babits Mihály verse is kidalolta:

Szerettem mindent, ami új, 
szerettem mindent, ami ódon: 
úsztam kanyar, gonosz folyókon 
táncoltam a részeg hajókon, 
némán poshadtam lusta tókon, 
szerettem mindent, ami ódon 
szerettem mindent, ami új . . .

(Naiv ballada)

„Új tehát, ahogy Krúdy hőse az 1910-es években 
felfedezi szecessziós ifjúkori önmagát, most már a 
tudatosság fokán, s képzeletben végigpróbálja a sze
cessziós pózok legtöbbjét. Az 1912-ben készült Fran
cia kastély című Szindbád-regényben olvassuk az 
egyik ilyen ízlés- és magatartás-összegezését: „Ma
gam sem tudom, miért járok oly gyakran e városba. 
Tán mert régi házak, régi tornyok vannak benne. . .  
Szeretek végigsétálni a Barátok utcáján, ahol gyer
mekkoromban iskolába jártam, és örömmel tölti el 
szívemet itt a téli hó, amely furcsa alakban rakódik 
le a háztetőkre, mintha nem is egy modern magyar 
városban sétálgatnék, hanem visszatérve az időben 
száz, kétszáz esztendő előtt egy kis német városban 
volnék. Szeretem a kosztot a vendéglőben, a Szőlőnél, 
és a dolgaimtól ráérek megállani régimódi erkélyek
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alatt, ahol fiatal nőt lá tok . . . ” Nem mellékes kö
rülmény, hogy Szindbád „egy modern magyar vá
rosban” , illetve Budapesten, illetve falvakban a nagy 
társadalmi és erkölcsi metamorfózisok élményével 
keresi az állandóságnak, a maradandóságnak, az időt
lenségnek, a reinkarnációnak a motívumait. Vélet
len-e, hogy első útjai a felvidéki kisvárosba, Podo- 
linba viszik, ahol az élet folytonosságának, történel
mileg évszázadokban számolható bizonyosságának a 
lehetőségét keresi? Ezért kell neki a reinkarnáció gon
dolata is: az anyák lányaikban születnek újjá, mint
hogy a lányok a szerelemben megismétlik anyjuk öle
lésének a mozdulatait is. Nincs változás sem ágyban, 
sem templomban, hiszen a nők „a faragott padsor
ban . . .  a nagyanyák óta helyükön fekvő imakönyv
ben az ördög incselkedése elleni imádságot”  lapozzák 
fel — ősi életszertartásokat ismételve meg. Az ilyen 
ösztönzések sugallják például a következő novella
részletet:

„Szindbád mindig szerette a régi falusi házakat, 
ahol a falakról apja és nagyapja kortársai nézegetnek 
alá. A vén kályhák mellett üldögélve nagyanyja me
séi jutottak eszébe, míg a hegyeslábú varróasztalka 
mellett szomorú szemű, szép édesanyja ül, és fehér 
vásznat varrogat a pirosló alkonyaiban. — A cselé
dek mintha ugyanazok volnának, akik gyermekkorá
ban körülötte forgolódtak. A vén hajdú szakasztott 
Jancsi bácsi. Kár, hogy Miskának hívják. Ám azért 
bizonyos, hogy rokona vagy valami leszármazottja 
a hajdani János bácsinak, hisz a magyar urasági haj
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dúk mind egy nemzetségből valók . . . ” (Szindbád és 
a színésznő).

Szinte természetes, hogy a lélekvándorlás gondolata 
is kedves szívének. A „Margit nem jött el” című no
vellában arról értesültünk, hogy Szindbádnak „olykor 
sikerült meggyőzni hiszékeny nőket arról, hogy Nagy 
Lajos budai palotájában egy lovagi tornán vagy a 
zsidó öldöklések alatt Moszkvában már egyszer ta
lálkoztak, látták egymást, sőt szerelmesek voltak 
egymásba, midőn más név alatt, más testi hüvelyben 
eltek a földön. . . ” Végeredményben a természeti ké
pek, az évszakok is ilyen lelki ösztönzések kifejező
déseként kapnak kivételes szerepet a Szindbád-írások- 
ban. Az állandóságnak és a változásoknak természet
elvéről van szó; ebből akarja Szindbád a létezés titkát 
megfejteni. Hogy a lelki szenzációk ki nem apadó 
forrásainál álltunk meg, egészen nyilvánvaló!

Az ember szeme elől eltűnő valóság problémájával 
áll szemben az író, amikor hősét és alakmását a lelki 
szenzációk keresésére indítja, s arra ösztönzi, hogy 
ami még birtokuk, tehát ami még megmaradt a „va
lóságból” („egy hang, egy mozdulat, egy illat, egy 
furcsa szó, egy sóhaj” ), annak segítségével új élet
képeket teremtsenek, s mintegy visszapereljék a való
ság teljességének az illúzióját. Mondanunk sem kell: 
egy lírai-költői evokáció erejéig sikerült csupán. Ezért 
szólnak a Szindbád-novellák egyszerre a vágyról és 
realizálásának lehetetlenségéről. Vallja tehát: „Annyit 
mondhatok önnek, kisasszony, hogy a szerelem az 
egyetlen valami, amiért érdemes volt menni-menni,
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sírni-sírni, élni-élni. . . ”  (Sírontúli boldogság). S pél
dázza is egyúttal, hogy ugyanez a szerelem mennyire 
devalválódott a Szindbád alakmását öltött hősben 
és a világban, a novellák asszonyseregében egyaránt. 
Ezért is szecessziós a lelke Szindbádnak.

A Szindbád-novellák azonban korántsem elégítet
ték ki Krúdy írói ambícióit, bármennyire is az új
donság erejével hatottak nemcsak a magyar novella
művészet X X . századi alakulástörténetében, hanem 
az író opusában is. Bennük felszínre hozta azokat a 
lehetőségeket, amelyek az élet és a művészet szférá
jában az 1910-es évek legelején időszerűek voltak. 
Ezekben a novellákban sikerült az írónak egészen 
közel férkőznie kora realitásaihoz, annak a felismeré
sével is, hogy csak „művészi”  cselek, „vargabetűk” 
révén sikerül a mind problematikusabbá vált valóság 
megközelítése. Krúdyt valójában a regény kérdése 
foglalkoztatta a valóságmorzsákból építkező, az „ese
mény” fogalmát átértelmezni kényszerülő, a „lelki 
szenzációkat” kergető álmodozó, képzelgő hős ábrá
zolásának a feladatkörében is. A nagy epikai forma, 
amelyet Az aranybánya írásakor ismert meg, von
zotta továbbra is, még ha kisregényeken át is vezetett 
az útja. A Régi szélkakasok között (1909) után A ma
gyar jakobinusok (1910) című regénye következett, 
s szinte természetes volt, hogy az oly szerencsés mó
don megtalált Szindbád-hős köré is regény világot szer
vez; annál is inkább, mert nem volt nehéz kihallani 
már a kilencszázas években írott kisregényekből sem, 
hogy Krúdy Gyulát igazán a „regényes”  hős regé
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nyének a kérdése foglalkoztatta, kontextusában pe
dig a városi, a pesti élet rajza, amelyben új, s immár 
szecessziós arcélű hősei mozognak a gondolt, a vá
gyott, az akart most megszerzett valóságértékének az 
átlóin is. Így születik meg 1912-ben az első Szind- 
bád-regény: a Francia kastély. Tegyük hozzá nyom
ban, hogy egészen Jókai modorában.

Nem is a Szindbád-novellákkal való rokonsága a 
fontos a regény mérlegelésekor, s valóban nem is 
Szindbád a központi hőse a műnek, hanem Pálházi Fe
renc, két asszonyával, Roncsy Mariett-tel és Walter 
Georginával. Szindbád nélkül is elképzelhetőek a re
génybeli események, hiszen a Pálházi támasztotta 
vihar (a feleségétől el akarja gyermeküket rabolni) 
az „első igazi kaland” lesz Szindbád életében, aki 
úgy vélekedik, hogy „éppen háromszáz esztendeje 
kellett várnia erre az órára” . Nem a Jókai regény
típusának továbbéléséről van tehát szó a Francia kas- 
tély-lyal kapcsolatban, hiszen Szindbád férfitípusát 
Jókai még nem ismerte, bár Szindbádunk ősképét is 
Jókai regényeiben kell keresnünk. Pálházi alakja a 
kapocs Jókai és Krúdy között, s mindazok, akiknek 
rokonsága a Pálházi-típussal a későbbi Krúdy-mű- 
vekben is kétségtelen. A „krúdys” Szindbád ellené
ben tehát a „jókaias” Pálházira és segítőire kell fi
gyelnünk, hogy külön tudjuk választani a jellegzetes 
Szindbád-szituációt a „regényesnek” Jókai tollára 
méltó rajzaitól. A „regényest” ugyanis Pálházi sze
repe adja, s az intrikának a szálai is mind őhozzá 
vezetnek.
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Pálházi, miként felesége mondja, „tetőtől talpig 
gavallér” , „gárdatiszt, grófok és hercegek barátja, 
párbajhős, kártyás, kalandor, színésznők után futkosó 
úriember” , ahogy Márta asszony jellemezte. „Inkább 
szomorú ember volt, mint vidám; mint azok a fér
fiak, akik sok mindent megpróbáltak már az élet
ben. Nagy vagyont elkártyázott, majd milliókat szer
zett megint, mert a török követségnél egy jó barátja 
a kisázsiai vasutak üzletét neki juttatta. Fekete sza
kállas, egykedvű, életunt, de mindig gavallér.”  Ter
mészetesen különc. Útjaira nemcsak bécsi borbélya 
kíséri, hanem tésztagyúró asszonya is. Reprezentál és 
költekezik: Blahánénak négy fehér lovat küldött a 
kocsija elé, a kaszinóban a welszi herceg tiszteletére 
rendez estélyt, a regény cselekmény idején éppen India 
felé tart, és Alexandriából üzen, hogy beleavatkozzék 
a többiek sorsába. Pálházi kedvelt hőse Krúdynak, 
az élet hősének tartja. Minden sikerül neki, bármibe 
fog is: ő a „játékos, aki nyer” az életben. De már 
sebezhetőbb, mint az eszményi Jókai-hősök voltak, 
önérzete ágálóbb, cselekedetei leleplezőbbek, mert 
amikor nem tudja fiát megszerezni, rablási tervet ko
vácsol, féltékenységében pedig párbajra hívja Szind- 
bádot. S nagy gesztusa, hogy Walter Georgina helyett 
a társalkodónőt, Roncsy Mariettát veszi feleségül, 
megalázandó a gőgös úricsaládot, nem eszményi vo
násokat mutat, a benne ágaskodó dzsentrimentalitás 
üzen vele, miként 1905-ben „A legnagyobb bolond” 
című novellájában Krúdy már ábrázolta, elmondva, 
hogy Szebenyi Pál Csebi Flóra helyett a szolgálóleá-
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nyával esküdött meg virtusból. Megpattant a fölény 
máza tehát a Pálházi-típuson. Ez abból is kitűnik, 
ahogy otthoni „háremét” tartja: a Georgina-Nórát
egy „babaotthonban” , miként a felbukkanó Ibsen- 
utalások sugallják is. De már egészen Krúdyra vall, 
ahogy Pálházit győzelemre viszi Szindbád ellenében. 
Az elvált asszonyok, egy férfi elvált feleségei a leg
nagyobb barátságban élhetnek egymással, mert Pál- 
házi pénze a „börtönük” , éppen ezért szeretni is kény
telenek egymást. Georgina sem meri magát kiszakí
tani a pénz bűvöletéből Szindbád szerelme kedvéért. 
Már csak azért sem, mert Pálházi mellett élnek, 
Szindbád társaságában pedig csak szenvelegnek. Ami
kor ugyanis Szindbáddal vannak, a nem-történés lan
gyosabb, álmodozásra ösztönzőbb közegében mozog
nak, s mert emlékeznek az ilyen élet szépségeire, 
meghallgatják Szindbádot, de mert felismerik, hogy 
„pénz nélkül nem ér semmit a fővárosi élet” , ki
egyeznek Pálházival. Szindbád a „csókon, kézszorí
táson, a kezeknek kedves játékán” kívül mást nem 
is tud nyújtani, és azt sem éri el, hogy Georgina 
legalább egyszer úgy szeresse, „amint a nő a férfit 
szeretni szokta” .

A két nő visszamegy tehát a Pálházi kigondolta 
„babaotthonba” . Szindbád megjelenése (mily jellemző, 
hogy Georginával a „régi, arisztokratikus városkában, 
a divatja múlt, ódon hangulatú álarcos-bálon”  talál
kozik) krízishelyzetet teremt ugyan, s van egy pil
lanata a regénynek, amely már-már a magyar Nóra 
lázadásának a drámáját ígéri, amikor Georgina el-
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határozza, hogy színésznő lesz Pálházi akarata elle
nére is, és szakít kényelmes, ám megalázó életkörül
ményeivel: „Nos, ha talentum, itt van az ideje, hogy 
aprópénzre fölváltsuk. Eddig az előkelő, megközelít
hetetlen úri dáma volt a szerepem, most majd a ren
dező osztja ki. Shakespeare-t majdnem végig tu
dom . . .  De tudok néhány Ibsen-szerepet is. Nórát! 
Ismeri? . . .  Mintha Kaffka Margittal vitázna Krúdy: 
a Francia kastély eilendarabja a Színek és éveknek, 
mely ugyancsak 1912-ben készült. Krúdy ugyanis nem 
hisz a nők emancipációjában. Prostituálódásukat lát
ja a kettős erkölcsű világ kényszerítő körülményei 
közepette. Valójában csupán a „babává válás” ér
dekli, baba-metaforizmusát dolgozza ki: „Mariett és 
Georgina finom kezeikkel sorban vizsgálták az el
múlt hölgyek eme emlékeit, és Szindbád lassacskán 
maga is olyan formájúnak látta a két nőt a régiség- 
kereskedő boltocskájában, mintha ők is maroquin- 
kötésbe volnának foglalva, finomra csiszolt üveg 
alatt, és egy kései rajongó ágya fölött figyelnének 
valahol, valamerre. . Szalánci Edit, a színésznő 
szavai ezt a metaforizmust erősítik s viszik tovább: 
„Azelőtt magam is egy kis ördög voltam a színpa
don, mint a kritikusok gyakran megírták: csupán
elevenség, temperamentum, szenvedély égett játékom
ban . . .  Mióta idekerültem, lassan átalakultam, ma 
olyan vagyok, mint egy porcelánbaba . . .  Nemde 
porcelánbaba vagyok, Szindbád? Porcelánbaba egy 
finom üzletből, ahonnan a főhercegkisasszonyok ré
szére is vásárolnak . . . ”
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Ami Szindbád számára lelki szenzáció s igazi ka
land egyszerre a felvidéki kisvárosban, a Francia 
kastélyban és környékén, az a hősök szemében már 
nem-élet. Szindbád szeme előtt fel sem tárul annak 
mélysége, legfeljebb hangulata. A Jókai-analógiákkal 
összekapcsolódó Dickens-utalások, a regény „ango
los” szövegrétege, amelyek kulisszái, hangulatfalai a 
regényszínpadnak. S mert színészregény is a Francia 
kastély (hőseinek egy része színész, Georgina pedig 
színésznő akar lenni, mondván: „Színésznő leszek, de 
úri dáma maradok . . . ” ), Kisfalvi úr Shakespeare- 
kultusza kerül a regény „angolos” rétegének a közép
pontjába. Szindbád ráfogásai ellenben a hangulatot 
színezik. Georgina „arcocskája olyan üde és kelleme- 
tes volt, mint a múlt századbeli hercegek vagy lor
dok feleségeinek arcképei az aranyozott bőrtokban” , 
Mariett pedig „lehetne egy angol lady az Anna ki
rálynő korabeli képekről” . Mint az angol regények
ben . . .  — csendül fel az egyértelmű hívószó, s emle
getik is Bozt, A Pickwick Klub íróját. Szindbádnak 
a Francia kastély egyenesen Oxfordot juttatja eszébe 
(„ . . .  egyetemi hallgató volt ismét Oxfordban, a 
Themzén evezett, és egy londoni színésznőbe volt 
szerelmes, miss Toterhaybe. És hetenkint Londonba 
utazott. . . ” ), Georgina pedig azért szereti a pesti 
Trieszt-szállót, mert „mindig furcsa, regényes érzései 
támadnak, midőn hajnalonként arra ébred, hogy vi
déki szekerek csengős lovaikkal a fogadó udvarára 
hajtanak. Szinte várja, hogy mikor jön már a nehéz
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postakocsi az angol regényekből és vele a különböző 
utazók, akikről Dickensben annyit olvasott.”

Amit Szindbád nem érzékelt, de az író már tudott, 
az az, hogy a vidéki, kisvárosi „babaotthonok” és 
a fővárosi „barátságos házak” között nem nagy a 
távolság. Tűnhet még idilli vágyképnek is a „baba
otthon” , hiszen olyan korról van szó, amelyben már 
nem lehetséges az eszményi „otthon” , s úgy láthat
juk, a Pálházi-Timár Mihálynak van még Senki-szi- 
gete a vidéki úriházban, ahol egy fedél alatt él Timea 
és Noémi, Georgina és Mariett. Vágykép voltáról 
azonban az író már nem hagy kétséget. S itt Szind
bád katalizátori szerepe is véget ér.
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A MAGYAR „COMÉDIE HUMAINE” 
FELÉ

A kapitalizálódó feudalizmus és a „feudalizálódó” 
polgárság életének a művészi felfedezése azonban nem 
a Francia kastélyban játszódott le — ez is éppen 
úgy kísérlet csupán, mint volt Az aranybánya a szá
zadfordulón —, hanem A vörös postakocsi című re
gényben (1913). Mert Krúdy művészi indulatában 
alapvetően ezt nyomozta akkor már több mint egy 
évtizede, s próbát tett mind művészi következményei 
megértésére (a regény- és novellaforma átértelmezé
sével, a lelki szenzációk megírási kísérleteivel, a sze
cesszió megelevenítésével), mind társadalmi alapjai
nak feltárására (pl. Az aranybányában), mind er
kölcsének (a társadalmi és a nemi erkölcsnek) a fel- 
térképezésére, általában a város művészi meghódítá
sára. Egy eszményi szintézis lehetősége csábította, 
anélkül azonban, hogy pályája során elérte volna. 
Szintéziskísérlet lényegében A vörös postakocsi című 
regénye, s későbbi alkotásai is. Közben egy nagy, 
balzaci regényciklus terve is kibontakozik, amelynek 
A vörös postakocsi az első darabja. Kivételes jelen
tőségét ebben láthatjuk mind Krúdy életművének,
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mind a magyar regény történetének szempontjából. 
Nem a Szindbád-novellák sora jelzi útját tehát. Ezek 
elsősorban a fölkészülés novellái — előjátékként nem 
méltatlan futamok a nagy ambíciók regényének, A 
vörös postakocsinak a megírásához.

Ennek a regénynek az írói nézőpontja már Buda
pesten van: a világot, s benne a városélményt a 
maga ellentmondásosságával nem a „vidéki” író sze
mével nézi, hanem mint polgári író, akkor is, ami
kor moralizál. A vörös postakocsi című regényében 
pedig Budapestet akarja megírni, még ha a teljes tár
sadalmi körkép megrajzolására nem is vállalkozik, 
a munkásvilágba például be sem pillant. Az ő „fenti
je és „lent” -je egyaránt a magyar uralkodó osztá
lyon belül van, ebből következően a Krúdynál le
hetséges teljességigényt csak ezzel kapcsolatban értel
mezhetjük. A regény előszava azért is ígérhet többet, 
mint amennyit maga a mű ad. A szándék és a meg
valósulás közötti ellentmondások nyilvánvalóak. Az 
előszó ugyanis elvi jelentőségű, az író és moralista 
tudatosságáról vall, amely túlmutat az egyes műve
ken. Ebben az előszóban teremti meg írói „pózát” , 
amellyel kortársai művészfelfogásához közelít, itt 
mutatja magát az aktívan figyelő, éber szemű, de 
ólelkű bohém író szituációjában, aki a kor látszatai 
és valósága közötti ellentmondásokban a valóság 
után nyúl, látomásokat ígér, „melyek utcán, bálban, 
színházban történnek, midőn az oszlop mellett ál
lunk félig elrejtve” , felfedezéseket a „játékszerül elő
vett bábuk sorban bontogatásával” . A „pesti vásár
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ról”  beszél, úgy akar róla szólni, mint aki „az abla
kon át nézi a dolgokat” . A cselekvő passzivitás írói 
elve sejlik tehát fel, a jelenlevés krúdyas formája 
tűnik szemünkbe, amely ott, a tudomásulvevés és az 
azonosulás határterületén helyezkedik el. Hősei egy 
részének ezért volt szüksége alakmásra, hiszen ilyen 
volt már Szindbád, s ilyen Rezeda Kázmér is A vö
rös postakocsiban. Írhatta tehát: „Emberi arcok, ala
kok és hangok, amelyek mellettünk elsuhannak, is
merősök, ismeretlenek; ostobák és okosak találkája, 
tolvajok és hamispénzverők gyülekezete, a becsületes 
ember, mint a fehér holló, ellenben több ékszerrel és 
erkölccsel kalmárkodó úr és hölgy; a pesti vásár, 
amint valaki az ablakon át nézi a dolgokat. Az 
urak és hölgyek ruha nélkül közlekednek, a sánta 
ördög benéz a háztetőkön, a halottak igen jól tették, 
hogy elszöktek a városból. . . ”  S minthogy a kor mű
vészete az életvitel és a társadalom krízisét a nemek 
egymáshoz való viszonyának a válságaként élte meg 
és fejezte ki, nyilvánvalóan Krúdynál is a szerelem 
áll a figyelem középpontjában. „A  szerelem — írja 
regénye előszavában —, amelyről egykor Petrarca 
zengett, városunkban nem szokás. . .  a kis garni
szállók, kapu alatti szobák és találkaházak körülbe
lül lebonyolítják a szerelmi forgalmat a városban, 
azon kívül meglepetésnek számít minden egyéb sze
relmi jelenség.”

Nem kétséges, a „valóságot” hangsúlyozó írói 
program a Krúdyé. Tagadja hát a valószínűség elvét, 
amely csupán a látszatvilágban bír érvénnyel. „Való,
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hogy Budán találkozhatni lefüggönyözött ablakú 
bérkocsikkal, nők mérget isznak, férfiak a Dunába 
ugranak, de vajon csakugyan szerelemből történik 
mindez. . . ”  A mez nélküli embervilág megrajzolását 
tartja írói feladatának, olyképpen, mintha a rajzok 
„egy beteg lelkű embernek vallomásai”  volnának — 
annak tudatában, hogy a világ lelke „beteg” . A „Pest 
egy nagy bordélyház” metaforához érkezünk el, 
amely nemcsak A vörös postakocsi című regényének 
képezi eszmei hátterét, hanem kibontakozó regényírói 
munkásságának általában is. Nem álomvilág találha
tó tehát a regényben, hanem a valóságlátó író reali
tásai a Krúdy korára jellemző adottságok és körül
mények síkján. Hősei mind a nagybetűs Életet, az 
„aranyfácán csillogású napokat” sóvárogják, és a re
gény eszmeiségének legmélyebb rétegében nincs is 
másról szó, mint az „Élethez”  vezető, de célba oly 
ritkán vivő utakról, arról a delejről, amely vonzásá
ban tartja a hősöket, akik hogy legalább ámíthassák 
magukat, eladják lelkűket a polgáriasuk világ ma- 
terializált ördögei valamelyikének, elsősorban a 
Pénznek, amely úgy trónol ebben a regényben, ahogy 
az Ady-líra is megénekelte pár esztendővel a mű írá
sa előtt. Élni — ez a kor jelszava, hirdeti Krúdy nem 
kis rosszallással, s ugyanazzal az indulattal ábrázol, 
mint Ady, s ha forrásait keressük, nyilvánvalóan Ady 
költészetét is a vizsgálat körébe kell vonnunk. A 
„vér és arany”  pólusai között jelölhetjük ki a hősök 
helyét. A pénz kéjéről és kínjáról van szó, egy vi
lággal találkozunk, amelyben minden megvásárolható
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és minden eladó; az emberi test szépségének árujelle
géről, amely a pénzzel szerelmet vásárlás és szerelem
mel pénzt szerzés körforgásában mutatja meg magát; 
az életvágynak a fogyasztói társadalommá alakuló 
magyar világban eltorzult megjelenési formáiról, ami
kor már a kevesek romantikusnak, regényesnek tar
tott prostituálódását (a Madame esete a regényben) 
egy tömeges, nagyméretű züllési folyamat váltja fel, 
benne pedig képmutatás, üzletszerűen mímelt mámor 
már, ami a múlt század utolsó évtizedeiben még re
gényes „bukás” volt csupán. Ami előbb szerelmi oda
adás, az már üzlet, és a kereslet és kínálat törvényei 
kormányozzák az embereknek egymáshoz vezető 
lépteit. Nincsenek már „szent életű” grófok sem a 
bordélyok szalonjaiban, akiknek révén a szegény 
széplányok a „magasabb körökbe” juthatnának, csu
pán perverz polgárok. Az életvágy ezért válik meg
kérdőjelezetté a regényben, s fordul fonákjával a 
szemlélő felé.

A regény címében felbukkanó „vörös postakocsi” 
ezért jelkép és valóság egyszerre. A jelentés legálta
lánosabb síkján a „remények batárja” az „Élet” - 
kocsija a nem-életet élő Budapesten, mint ahogy tu
lajdonosa, Alvinczi Eduárd az Élet hercege. Az író 
szubjektív szándéka szerint a még megmaradt idilli 
élet üzen vele, a nagy és boldog X IX . század, amely
ben ép volt, ami az 1910-es években már csak töre
dékeiben található, miként Ady verse hirdette: „Min
den Egész eltörött. . . ”  A regény objektív jelentése 
szerint viszont a magyar feudalizmus „vörös posta
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kocsija”  dübörög az immár polgáriasuk Budapest 
utcáin, megközelítően olyan művészi szereppel pá- 
rosultan, mint amit Joyce tulajdonított Ulyssesében 
az angol alkirály időről időre felbukkanó hintójá- 
nak. A Krúdy-filológia könnyűszerrel felderítheti a 
postakocsiképzet összefüggéseit az író anglomániájá
val, Dickens iránti vonzalmával, a vidéki magyar 
kisvárosok könyvkereskedései kirakatában egykor lá
tott naptárak képeivel, de a postakocsi és a magyar 
dzsentriélet között érzékelhető, Krúdynál még ele
ven összefüggésekkel is. Ilyen értelmet kap Alvinczi 
Eduárd alakja is a regényben: Krúdy angyalnak ál
modta meg, holott nem eszmény már. Halad a kor
ral, változik és „romlik” . A regényben már ő a tes
tet öltött rontás. Ezért ő A vörös postakocsi valósá
gos főhőse is.

Gesztusember, akárcsak a Francia kastély Pálhá
zi ja, akiben az író már az Alvinczi-eszményt kereste, 
számára az élet még szertartás. Ez a többlete kor
társaival szemben. A vörös batár, amely Alvinczit 
mindig indulásra készen várja, ennek a szertartásos 
életnek egyik jelképe, elannyira, hogy nemcsak lát
ható a tulajdonosa ellenében, hanem képviseli is. Al
vinczi ugyanis a világban alig látható. Meghúzódik 
szobájában, elmereng a pesti barátságos házak egyi
kének szalonjában, egy nagy kert sétányán andalog, 
és csak a lóversenypályán jelenik meg, amikor is a 
sorsot hívja ki maga ellen fogadásaival. Egy másik 
világ törvényei szerint él, mintegy a pesti élet felett, 
távol a hétköznapiságtól, de mégis annak közelében,
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hogy eseményeit szemmel tarthassa. Kétarcú tehát. 
Egy kifinomodott, évszázadokra emlékező ízlés- és 
viselkedésrendszerről árulkodik az egyik, egészen kö
zönséges, profán, korának erkölcsi színvonalán álló
ról vall a másik, arról, aki pénzért vásárolja a sze
relmet a pesti „leányvásáron” .

Az egyik Alvinczi-arc a Jókai hőseire emlékeztet. 
„A Hohenzollernek még kecskepásztorok voltak ab
ban az időben, amikor Gút-Keled nemzetségéből szár
mazó fiák várkapitányok és bánok voltak . . . ” —
mondja Krúdy Alvinczi őseiről. A kései unoka sem 
lehetett más. Életét mintha Jókai álmodta volna 
meg: „Alvinczi Eduárd fiatal éveiben természetesen 
Oxfordban evezett, majd a párizsi osztrák—magyar 
követséghez került. Harminchárom ősét vonultatta 
föl a kamarási próbához, holott kevesebb is elegendő 
lett volna. Harminchárom régi zászlósúr és várkapi
tány ment Bécsbe az udvarmesteri hivatalhoz, hogy 
a párizsi attasé diplomatafrakkjára rákerüljön a két 
kamarási gomb . . .  Rómában egy csodálatos olasz 
grófnő szeretett bele a kirgiz tatárkánok unokájába, 
a szerelem azonban rossz kabalának bizonyult, a 
»nemesek klubjában« egyetlen éjszaka elveszítette azt 
a százezer forintot, amelyet nagyasszony-anyja le- 
vendulaszagú ruhaszekrényében tartogatottt. . . ” Az
után Szentpétervár következett, új szerelmi kaland 
párbajjal, majd a diplomáciai szolgálatból való ki
bukása. A regény cselekmény idején a pesti Arany 
Sas-fogadóban lakik legényével. Krúdy gondoskodik, 
hogy vacsorájáról éppen úgy értesüléseket szerezzen
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az olvasó, mint olvasmányairól. Carlyle könyvét ol
vasta például, „azt a kötetet, amelyben a dárdák éj
szakájáról s a nők forradalmáról van szó” . Ne feled
jük, éppen 1913-ban két magyar nyelvű tanulmány 
is foglalkozik az angol íróval! Alvinczit egyaránt 
vonzhatta Carlyle arisztokratizmusa és a „hősökről” 
szóló tanítása, s ha ágy tetszik, a „szecessziója” Ba
bits Mihály szerint Carlyle „úgy érezte, rögösségé- 
ben, logikátlanságában közelebb marad a valósághoz, 
a lényeghez, amelyet keresett” . Alvinczi maga az 
exkluzivitás — többek között boraival („hóna alá 
pezsgőspalackot tett, amely olyan léginek és nemes
nek látszott, mint az apátság imakönyve. A wales-i 
herceg pincéjéből való v o lt. . . ” ) és szivarjaival. Al
vinczi szivarja fogalom volt Magyarországon. „A tá
bornoki övekkel ellátott csodaszivarok, amelyek a 
kubai köztársaság elnökének kézjegyével voltak el
látva, olyan bőséggel hevertek szanaszéjjel skatu
lyáikban a szobában, mintha Alvinczi úr volna a 
legelső dohánytermelő Habanában . . . ” S a szobája! 
Alvinczi egy szecessziós középkor rekvizítumaival 
veszi magát körül, feltűnő preraffaelita vonzalmak
nak engedelmeskedve, összeillik ebben a szobában a 
régi kard, az ázsiai szőnyeg, az 1557-es bejegyzést 
őrző francia imakönyv, versenylovak pasztellképei, 
hadi kopja és indiai bálvány, „ősinek” és egészen mo
dernnek együttélését látjuk: „Az éji szekrény fiók
jában aranypénzek sárgállanak elő, biliét doux-k és 
apró, eldobott levelek közül. Egy rózsafüzér, ame
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lyet Medici Katalin morzsolgatott és egy férfitest
részt ábrázoló hosszúkás hindu bálvány, amelynek 
csúf, vörös feje széles vigyorgással nézett a világ
ba . . . ”  Nemcsak „szent” és „profán” képzetekről 
van szó, amelyek Alvinczi tudatában olyan jól meg
férnek egymás mellett, hanem kiszolgáltatottsága 
címereiről is. Az értékek devalválódásának korában 
(egyetlen biztos dolog van a világon, az angolok 
aranya, amely „valóban annyit ér, amennyi a névér
téke” !), az élet szeszélyeinek örvényeiben babonássá 
válik egy Alvinczi is, különösképpen, hogy lóverse
nyekre jár, és szenvedélyesen fogad.

A szecesszió veszi körül tehát Alvinczi alakját, 
ő hívja elő mind a középkor-, mind a Kelet- és egzo
tikumképzeteket a regényben, de Krúdy angol képei
nek is van szecessziós zöngéjük. Az élet és a képzelet 
messzibb vizeire ragadnak az ilyen képek: „A  feje
delem a kályha előtt állott, és hosszú szipkából meg
fontoltan és komolyan szivarozott. A távoli szigetek 
növényének sűrű, barnásfehér füstje és egzotikus il
lata megtöltötte a szobát. A füstgomolyagban látni 
lehetett széles kalapú spanyol ültetvényeseket, zöl
dellő do&ánytáblákat és néger nőket, a kikötőből 
most indul el a háromárbocos, a fehér vitorlákat da
gasztja a szél, s száll a messzi tengerekre a kék cirá- 
dás szivardobozokkal. . .  Mintha a fantasztikus föld
ről jött küldemények a messzi országnak furcsa sa
játságait hoznák magukkal. A kínai sárkány és a 
japáni gésák, Kuba kávéja, amelytől a kikötők illato
sak és a teveháton hozott ázsiai szőnyegek: mind ar
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ra valók, hogy az ember a szobájában nagy utazá
sokra gondoljon . . . ”

Alvinczi üzletember, tudja, milyen a gabonater
més Indiában például, s budai polgárlányt vásárol 
azon a címen, hogy „neveltetéséről, jövőjéről” akar 
gondoskodni, mert „nem tartaná méltónak magához, 
hogy e váratlan kalandja hímporát, mézét, illatát 
aranytól csörgő kézzel levegye” . Nem rabolja el, 
holott első gondolata ez volt, nem kéri a Madame 
szolgálatait, aki „a tavasznak sok üde kis virágát 
segítette. . .  már télfejű urak karjaiba” . Most szer
ződést köt a lány szüleivel: „Alvinczi. . .  a mai nap
tól fogva jegyesének tekinti Stümmer Lotti kisasz- 
szonyt, neveltetéséről, jövőjéről gondoskodik, szülei
nek évi járandóságot biztosít, akik ugyanezért köte
lesek leányukat ártatlanságban, tisztaságban nevel
ni.”  Egy fél évszázaddal azelőtt Vajda János még 
botrányosnak tarthatta, hogy Ginát és Eszterházy 
gróf vásárolta meg, a századvégen az ilyen üzlet a 
legtermészetesebb — a pesti szerelemnek modellje, 
érte epekednek a szegény és szép színésznövendékek. 
Lotti arcképében, akit Alvinczi Clarence-nek nevez, 
nemcsak új tulajdonosa gyönyörködik, hanem az író 
is. A két bekezdésnyi leírás a regény szecessziójának 
a csúcsa:

„Olyan, mint egy pasztell-kép, angol művész ne
mes ecsetje alól. Csupa gyöngédség és kellem. Nyú- 
lánkság, erő és kecsesség. Ha Walesben találkozom 
vele angol barátaimmal kopófalka-vadászat után egy

82



Anna királynő-korabeli kastély halijában, talán ke
vésbé csodálkoztam volna látásán. Vörösesszőke ha
ja tündöklő, mint a nyári napsugár a búzafölde
ken . . .

Olyan fiatal, mint a küszöbön levő március, és 
mégis régi ékszerek jutnak az ember eszébe, midőn 
arcszínére visszaemlékezik. Különös kövek és rózsa
színű pírban égő aranyok, amilyenből a Szent Lajos 
koronája volt. Vagy egy nyári reggel az Alpesekben, 
körül a pirosló havú szűz ormok, lenn a mélyben a 
tengerszem kéklik, és az erdőben piros gyöngyvirág 
nyílik. . . ”

Csorduló líra ez, s pár esztendő múlva Apollinaire 
írja híres versét egy szép vörösesszőkéhez — az íz
lésmegfelelések jellegzetes esetét példázva. Van azon
ban a regényben egy másik kép is Clarence-ről, az 
előzőnek mintegy az ellenpontjaként. Alvinczival 
van együtt a budai hegyek egyik nyárilakjának a 
kertjében:

„A kerti úton, a világosságban most hirtelen egy 
frakkos, cilinderes, fehér nyakkendős férfiú alakja 
bontakozott ki. Oly sápadt volt az arca a nappali 
világosságban, mint a pergamen . . .

Jobbján fehér menyasszonyi ruhában, aranyszőke 
hajában narancskoszorúval, hosszú fehér fátyollal és 
könyökig érő kesztyűi között kis imakönyvet tartva 
egy karcsú nőalak lépkedett.

Szótlanul mentek egymás mellett a kerti úton a 
lila színű bokrok és fázós rózsafák között, mintha 
halottak volnának, akik most keltek föl a kis kas
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tély alatt elhúzódó régi sírboltból, hogy délutáni sé
tájukat elvégezzék. . . ”

Ilyen módon feszíti az író nagyon is földi, evilági 
hősei feje fölé az élet- és halálképzetnek az égbolt
ját. Az Alvinczi-eszmény így kapja meg művészi s 
egyben kritikai többletét is. Őrá néz fel ugyanis A 
vörös postakocsi három polgári hőse: Rezeda Káz- 
mér, Horváth Klára és Fátyol Szilvia. Ők már nem 
Jókai világából érkeznek a mű életszínterére, hanem 
a századvég hétköznapjaiból. Valójában az ő regé
nyüket akarta Krúdy írni, a nagybetűs Élettől való 
távolságukat azonban csak Alvinczi alakja segítségé
vel tudta megmérni. S mert életük már „regényes” a 
tízes évek felfogásának szellemében, csak Alvinczi 
személyiségének mágneses terében tudnak megmutat
kozni, ebben lépnek például egymással is kapcsolat
ba. Rezeda Kázmér szereti a két vidéki, állástalan 
színészlányt, azok azonban a Clarence élete után só
várognak, Alvinczi után vágyakoznak, éppen ezért 
majdnem makrójukká is válik, mert maga nem tud 
az Élet hőse lenni.

Rezeda Kázmérral kapcsolatban joggal merül fel 
a kérdés: kicsoda ő, s milyen viszonyt tételezhetünk 
fel az éppen megformált Szindbád-alakmás és közöt
te, miért volt szüksége Krúdynak, hogy Szindbádja 
helyett új hőst léptessen fel, habár több közös voná
suk is van. Az első s legfontosabb ok talán, hogy 
Szindbád már karakterizált, kidolgozott alakja volt, 
nem férkőzhetett Alvinczi Eduárd közelébe. De ar
ra is gondolhatunk, hogy itt, A vörös postakocsiban,
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arról a férfiról van szó, akinek Szindbád csak alak
mása, s Rezeda Kázmér néven jelentkezik. Ki volt 
Rezeda Kázmér? Magas termetű, barna, diószemű, nyí
rott bajuszó, halovány fiatalember. S beteg lélek, 
akinek az álmodozás a betegsége, s álmai sem egész
ségesek; hanem pszichopatalogikusak. Arról álmodo
zik, amit a szerelemben nem tud realizálni. Krúdy 
éppen ezért létezésének alapját (s regénybeli szere
pét) nem az életet élők körében keresi. Feladata, 
hogy Vergiliusa legyen azoknak, akik a pesti „po
kol”  rondabugyraiban bolyongnak. De ő is a halál 
jegyese. Fülledt erotika, virág- és halálképzetek len
gik be már itt alakját: éppen úgy szecessziós hős, 
mint Alvinczi is. Csakhogy ő „foglalkozás nélküli 
költő . . .  vidéki hírlapíró és később budai lakos” , 
amolyan csendes nihilista, aki A lámpás című „for
radalmi” lapot szerkeszti, hirdetve, hogy „jobb meg
halni, mint élni” . Tirpák-városban született és „haj
dan víg és életrevaló fiatalember volt az alföldi 
és felvidéki városkában, ahol korán elmúlott ifjúsá
gát eltöltötte” . Azután „Bánatország álruhás király
fiaként” , „búsan, titokteljes világfájdalommal” lel
kében él. Mintha a fiatal Ady találkozna Lédával, 
úgy találkozik hősünk Bertával, az állatorvos felesé
gével, aki „olyan szép volt, mint Eszter, és erényes, 
mint Zsuzsánna” . Berta nemcsak a tapasztalt nő volt 
a tizenhét éves fiatalember szemében, hanem a mű
velt és modern nő is. Sétáik, beszélgetéseik az érzel
mek iskolájának magvas tanfolyamát jelentették. Ő 
adja a fiatalember kezébe előbb az Anyegint, azután
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Dickens regényét, a Dombey és fiát majd Andersen 
meséit és Boccaccio Dekameronjit. Ezek a jelképes 
olvasmánylépcsők azonban nemcsak az ígérettel tel
jes hálószoba felé indították el hősünket, hanem a 
képzelődések irányába is: bejutnia Berta asszony há
lószobájába Boccaccio példáját követve, nem sikerült 
neki. Azóta csak imádja a nőket, s bár „eleven nők 
ismeretére vágyott” , élete vágysíkra tevődik át, és 
egy beteges képzelet rajzolatai helyettesítik a való 
világ képeit. „Démoni nők, orfeumi dámák, sanszo- 
nettek, francia szubrettek alakjai kóvályogtak az 
álmaiban.”  Kettős életet él. Egy valóságosat, amely 
a kétes egzisztenciájú, sokat élt, de még alig har
mincéves fiatalemberé, s egy színeset, merészet, kép
zeltet, amelyben hősideáljához igazítja a magáról 
elgondolt képet. „Éjjel, ágyában a legelszántabb 
kékszakáll volt, midőn minden nőismerősét mezte
lenre vetkőztette, és még a torkukat is megcsókolta 
harapós csókkal. . . ” Hódítani tudott, meghódítania 
egyetlen nőt sem sikerült. Horváth kisasszony szava 
is ígéret csupán a regény végén, hogy „egyszer, ha 
valakié leszek az életben, csak a tiéd leszek” , mert 
szerelmei csak kezdetben hallgatták szívesen Rezeda 
udvarlását, később, praktikus észjárásuk sugallatára, 
a cselekvő férfiak felé fordultak. Mert Rezeda Káz- 
mér élethiányban szenvedett. Távlata egy korrektori 
állás, ennek biztonságában akar nősülni is. Neve be
szélő név, rezeda a vidéki lányok virága, amelyet 
csak addig szeretnek, míg csupán ábrándoznak. Re
zeda Kázmér egyetlen valóságos tette öngyilkossági
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kísérlete volt. A halálképzet azonban állandóan kísé
ri útjain a regény szövegének hasonlataiban. A látszat 
és a valóság kettősségének a lovagja tehát Rezeda 
Kázmér, s Krúdy valójában nem tesz mást, mint az 
olvasó szeme előtt leplezi le, mennyire messze van 
egymástól a modern kor két „világa” , s ellentétei 
milyen lelki ferdülésekben, kibicsaklott sorsképletek
ben manifesztálódnak, ö  is Krafft-Ebing professzor 
egyik lehetséges páciense. De nevezhetjük, Krúdy 
szavaival és Turgenyevre utaló módon, a „scsigri ke
rület Hamletjének” is.

Akinek az élete összefonódik Rezeda Kázmérével, 
az Horváth Klára, a „drámai színésznő” , Fátyol 
Szilvia barátnője. Tulajdonképpen az ő történetük 
képezi a regény cselekményének a fonalát. Alakjában 
Rezeda Kázmér ifjúkori szerelme, Berta üzen, de ő 
már a „teljes Élet megünneplésére szánt májusi dél
utánt” nem Lermontov Korunk hőse című művének 
olvasásával képzelte eltölteni. Nem álmodozó, hanem 
gyakorlatias nő, rátarti és büszke arra, hogy „nagy
atyja valamely magas rangot viselt a minisztérium
ban” , de már nem dicsekszik azzal, hogy „atyja csu
pán éjjeliőr volt Máriapócson” . A „nagy” életet vet
te tehát célba, s elég volt Alvinczit meglátnia, hogy 
beléje szeressen, s ehhez a „tökéletes emberhez” akár 
férjhez menni, vagy legalább a szeretője lenni. Egy 
vágy kötődik tehát a vörös postakocsiban feltűnt Al- 
vinczihez. Ezt a vágyat tiszta formájában Horváth 
Klára még a regény elején megfogalmazta: „orosz 
diákkisasszonynak kellett volna lennem. Eh, hogy
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Kőbányán születtem!. . .  Abban az országban még 
vannak férfiak. Gorkijnak lehettem volna a szere
tője vagy egy nihilistának. . .  Istenem, ebben az or
szágban már réges-régen megkezdtem volna szerelmi 
életemet. . . ”  Makacs elszántsággal tör célja felé, s 
éppen Rezeda Kázmér segítségével akar Alvinczihez 
férkőzni, bukása s Rezeda Kázmér boldogtalansága 
árán is. Nemcsak a lóversenyre megy Alvinczi után, 
hanem a nyilvánosházba is, ahonnan „egy kellemet
len eseménytől megzavartatva, hirtelen távozik” (Pe
pita, a mímelt mámor papnője sikoltozott a másik 
szobában). Azután Rezeda Kázmér kísérel meg ön- 
gyilkosságot. És szinte kapva kap az író felkínálta 
megoldáson: elmegy vidékre színésznek — elzülleni, 
hiszen „grófné lesz, vagy az utca lánya” . Pedig Al
vinczi felé vivő útján életsorsok példázatai figyel
meztetik, mi vár rá, ha kitart szándéka mellett. Lélek
ben ugyanis már beleélte magát a prostituáltak szere
pébe: „Már Estella vagyok én is, délben a korzóra 
sétálok ismeretségek kötése végett, és az elhagyott 
budai kertben sírdogálok magamban. Mi lesz hol
nap? . . .  A legfontosabb, hogy fényes legyen a ci
pőm . . . ”

A regény hőseinek háromszögét (Alvinczi—Hor
váth Klári—Rezeda Kázmér) a mellékalakok köre 
övezi. A nők a „Pest egy nagy bordélyház” metafo
rikus képe szellemében rendre a „pesti vásár” alak
jai, különösképpen, hogy a nyilvánosház most válik 
Krúdy műveinek egyik jelentős és fontos életszínte
révé. „Az Élet jár ide mindennap vizitbe. . . ”  — hir

88



deti Estella, ez a velejéig romlott Beatrice Horváth 
Klára pesti pokoljárásában. „Majd meglátod, mennyi 
bolond férfi van a világon. . .  Majdnem minden úri
ember bolond egy kissé. . . ”  — hangzik oktatása, s 
benne a szexuálpatológia esetére ismerhetünk. Való, 
hogy a „nagyvárosnak ezer fájdalma, sírása, nyava
lyája hangzik el” a bordélyban, „mély sebeiket itt 
bizalommal mutatják meg azok a férfiak, akik nap
pal felemelt fővel járnak az utcán” . Krúdy mara
déktalanul kiaknázza a bordély-szituációt, s mondja: 
„Titkok hangzanak el, amelyeket a jezsuita gyóntató 
atya fülébe szokás elsuttogni, vagy a máriapócsi cso
datevő Asszony előtt leborulva, a templomkőbe bele
harapni . . . ”  Hogy mekkora a távolság a század első 
évtizedeiben látszat és valóság között, a regény Estel- 
la-epizódján mérhetjük, amely a bordélyház-színtér 
kerete is. „Gyönyörű, tiszta feleségeik mellől ideszök- 
dösnek komoly úriemberek és a mamától rongyos 
perdita felől kérdezősködnek” , a „szőke asszony” 
ugyanakkor Steinné szalonjában férjes nő, aki „mun
kába” menet kisfiát a házmesternél hagyja, s úgy nézi 
a színre lépő Horváth Klárát, ahogy „tisztességes 
privát nők szokták megnézni az utca kiöltözködött 
lányait” . Ilyen módon viselkedik, amikor szobára 
hívják: „A dáma nyomban »játékot« kezdett: titok
zatosan, félénken, meghatottan mosolygott, mint a 
budai szállodába besurranó asszonyka, midőn hosz- 
szadalmas könyörgés folytán végre elmegy a rande
vúra. Még köhintett is az aljas. És apróra fogott lép
tekkel kisurrant selyemszoknyájában a konyhából. . . ”
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Ugyanakkor Steinné szalonja falusi fosztókák hangu
latát árasztja, a Madame háza pedig a legigényesebb 
polgári ízlést tükrözve akár a tisztesség jelképe is 
lehetne. Az ellentéteket Krúdy fokozni tudja, s ahogy 
az Alvinczi—Clarence jelenetben a halállátványt mu
tatja meg, úgy állítja elénk a bordélyház-színtéren a 
bábszínház-benyomást kiváltó képet: „Bólintottam — 
meséli Horváth Klára —, szomorú voltam, mélysé
ges csend volt a kék szobában, mintha nagyon mesz- 
szire jutottam volna az élettől, Budapesttől, valamely 
meseházban ülnék, és semmi sem igaz, ami körülöttem 
történik. Estella csupán egy furcsa figura a bábszín
házban, és mindjárt táncra perdül a falon a selyempa
pírosból kivágott balerina . . . ”

Ennek a világnak Estella és a Madame a hősnője. 
A kurtizán karrier két változatát hozzák. Esteiiáé a 
közönséges, a hétköznapi. A Madame ellenben kivé
teles pályát fut be. Estella, aki az Aranykéz utcában 
kezdte „pályáját” , mondja ki egyértelműen: „Pest 
feketére fest” . Nem is csoda, hiszen amikor Pestre 
érkezett mást nem is látott, mint a város felett a 
gyárkémények fekete füstjét. A regény mondanivalója 
szempontjából azonban az Estella-epizódnak fontos 
szerepe van. Ugyanis nemcsak a szerelem meghibbaná- 
sának az eseteit ismerjük meg, hanem a társadalmia
kat is, amelyek a szerelmi aberrációkban nyilvánul
nak meg: a biológiai lény zavaraiban a szociológiai
lag is meghatározható tükröződik. Nem Estella azon
ban a sikeres élet megtestesítője, hanem Madame 
Louise, aki virágáruslányból lett köztiszteletnek ör
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vendő asszonnyá, holott csak „maitresse volt, semmi 
más” . A híre, akárcsak Alvinczié, megelőzi felléptét. 
„Egy régi romantikus regény lapjairól volt kivágva 
ő . . . ”  — mondja az író, amikor a regény harmadik 
felvonásában szó esik róla. „Fehér kaméliás hölgy
nek” , és Donna Juannának is hívták. Viselkedésében 
George Sandot követte, s Madame Pompadourt, an
nál is inkább, mert ő is egy Lajosnak volt a kitar
tottja. Az író teljes rokonszenvét élvezi: megvaló
sította, amiről a vele egykorú „regényeskedő nők” 
csak álmodtak, s képviselte mindazokat a női elvárá
sokat, amelyek a regény asszony alakjait sorra fűtöt
ték. Krúdy megírja életrajzát is: „Madame Louise 
(igazi nevén: Srottis V ilm a). . .  született egy kis du
nántúli faluban, ahol nagyatyja birodalmi lovagságára 
és teleszkópusára volt büszke, anyja — a Iá Román- 
tique — színésznőnek szökött el hazulról, míg atyja 
valamely messzi csehországi garnizonban a császárt 
szolgálta. . . ”  Tizenhét éves korában szökik el egy 
ulánus kapitánnyal, és „virágárusnő lett Pesten” a 
Szervita téren. A legszebb nő volt Pesten, mondja 
róla az író, nem csoda, ha ismét elbukik. Egy „antik 
jellemű, nagyon katolikus és nemes gondolkodású 
gróf pártfogásába került” . Prostituált volt, de nem 
prostituálódott el, évtizedek múltán is „homloka egy 
gyermeklány ártatlanságával és szomorúságával” ra
gyogott. Tisztes polgári egyéniséggé alakult, szalonját 
azonban a magyar arisztokrácia arcképcsarnoka dí
szítette jómódú életének ősforrására emlékeztető mó
don. Steinné, a bordély tulajdonos, kevésbé regényes
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alakja A vörös postakocsinak. Amiért említeni ér
demes, hogy benne Krúdy a magyar Warrenné alak
jának a megformálására tett kísérletet (lánya bécsi 
apácáknál tanul, férje kocsmáros Kanadában), ame
lyet még több is követ majd a tízes évek második 
felében. Azután Dideri-Dir sorsa bír érdekkel: ő a 
modern magyar irodalomtól, Ady Endrétől, Révész 
Bélától, Cholnoky Viktortól és Lövik Károlytól ta
nult „élet-vágy” áldozata. Költőnő, egy erdélyi ügy
véd elvált felesége indul az Élet után egy irodalmi 
kékharisnya tragikus áltatásaival, s lányai Oroszor
szágba kerülnek „vengerkáknak” .

A nőalakok galériájával ellentétben a férfiaké ke
vésbé gazdag A vörös postakocsiban, ám nem kevés
bé jellemző. Ha Alvinczi és Rezeda Kázmér a két 
központi férfihős, a szélsőségeket az egyik oldalon 
Madame Louise gróf szeretője, a másikon az anar
chista Bonifácz Béla képviseli. Eszmetörténeti szem
pontból bírnak különös érdekkel ezek a regény cse
lekményében jelentős szerepet nem játszó hősök: a 
Madame „grófjáról” csupán szó esik a regényben, 
Bonifácz Béla pedig epizódfigurája a műnek. A gróf 
a X IX . század utolsó évtizedeiben folyt egyházpo
litikai küzdelmek szellemét hozza. Arról a korról van 
szó, amelyben a feudális világkép bomlása erőteljesen 
megindult, és a magyar liberalizmus „Sém fiai sza
badságáért” harcolt a parlamentben, azaz a „zsidó 
recepcióról” , amelyet a magyar parlament 1894-ben 
emelt törvényerőre, az izraelita vallást „törvényesen 
bevett vallásnak” nyilvánítva. Krúdy szemléletesen
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állítja elénk a küzdelmeket: „Johannes Huss és Hie- 
ronymus Savonarola szélben szórt hamvai feltámad- 
tanak, és Bethlen Gábor hajdúi csapkodták az asz
talt az akóházban.”  A Madame „grófja — mint ol
vassuk — Tankréd módjára küzdött az egyház ellen
ségeivel” . Bonifácz Bélával a magyar anarchizmus 
eszmevilága lép fel. Háromszor ült királysértésért, 
hatszor sajtóvétséget követett el, több lázadási pőre 
volt, és a Henzi-szobor felrobbantásának tervét for
gatta fejében. Ez a „fanatikus, szélsőbaloldali újság
író” hirdeti a regényben, hogy „nem lesz ebből az 
országból semmi, amíg nem alakul át köztársaság
gá . . . ”  A regény cselekményének jelen idejében már 
buddhista, ahogy például egy Schmitt Jenő Henrik 
Tolsztoj híve lett. „Bonifácz kis fekete ember volt, 
bozontos hajú és szakállú, amint a szent orosz nihi
listákat álmondják az orosz diákkisasszonyok . . . ”  
Bonifácz Béla anarchista-nihilista-buddhista világa al
kotja Horváth Klára Gorkij-álmával és a regény szö
vegének jakobinizmusra való utalásával a mű egyik
— korántsem lényegtelen — háromszögét, hiszen ilyen 
módon ellenpontozza Krúdy eszmeileg és érzelmileg 
egyaránt a figyelem előterében állóknak, a nagybetűs 
Élet után sóvárgóknak a világát.

A vörös postakocsi Krúdy nagy kísérlete volt, s 
írói pályája addigi tapasztalatainak az összegezése. 
Szintézisteremtő próbálkozás, amikor Az aranybánya 
„földszintje” ellenében az érzelmi-erkölcsi, szerelmi
politikai szférában kezdte építeni regényvilágát. Mint
ha A bűvös erszény középső részének világát nagyí
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totta és egészítette volna ki, de szálakat vezetett a 
Francia kastély című regényéből is, a Madame alak
ját pedig először novellában rajzolta meg, még a ki
lencszázas években. Művészi-eszmei funkciójukban 
azonban csak A vörös postakocsiban tudta láttatni és 
„megvalósítani” őket, különösképpen, hogy művészi
erkölcsi tőkéje is az 1910-es években kezdett valóban 
gyarapodni. Nem véletlen tehát, hogy ennek a re
génynek a világa, alakjainak jó része kíséri majd, s 
még élete utolsó éveiben is visszatér például Alvinczi 
Eduárd alakjához A kékszalag hőse című regényében.

1916-ban, egy rövidebb pályaszakasz végén írja 
meg az Őszi utazás a vörös postakocsin című regé
nyét — részben lezárási szándékkal, részben az első 
postakocsiregény megoldásaival való elégedetlensége 
jeleként. Elsősorban a regény forma újrateremtésének 
az igénye munkál benne, hiszen a Jókai-regény meg
oldásai Az aranybánya óta a Francia kastélyon át 
kísérték, s minthogy Alvinczi jellegzetesen „jókaias”  
vonású hős, Krúdy kötődése ehhez a regényformához 
is szorosabb volt. A vörös postakocsi írásának idején 
még hitte, amiben 1916-ban már kételkedett, hogy 
Alvinczi, mint Rezeda Kázmér megfogalmazza az új 
regényben, egy „Kárpáthy János a Magyar nábob- 
ból” . Alvinczi „igazi”  arca mutatkozik meg ebben az 
új felfogásban: „Különös pályafutása alatt — a régi 
években sokat álldogált játékasztalok körül, és a zöld 
gyepen kalandos spekulációkat hajtott végre, amíg 
végre csaknem fejedelmi vagyon birtokába jutott — 
megtanulta arcát és arckifejezését konzerválni. . .
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Kártya, versenyló és a tőzsde, amely dolgok bizo
nyára sokat foglalkoztatták, mint érdektelen unalom
űző és haszon nélküli időtöltések szerepelnek életé
ben.”  Jellemző lehet, hogy Krúdy a fantasztikus felé 
sarkítja a regényt, fontos betétjeiben pedig az élet 
epikus anyagával folytatott küzdelmeinek új fejeze
tét kezdte meg.

Természetesen most sem mellékes az Alvinczi 
Eduárd—Rezeda Kázmér—Krónprinc Irma három
szög, bár Rezeda Kázmér most is csak epizód a nő
nek Alvinczihez vezető útján, de már nem akar meg
halni csalódásában, mint pár esztendővel ezelőtt A 
vörös postakocsi című regényben. Leegyszerűsítve a 
regénycselekményt Rezeda Kázmér sorsképére, való
ban nem több az, mint amit maga a hős mond róla: 
„Él Budán egy unatkozó agglegény, és megismerkedik 
egy napon egy kancsi polgárlánnyal. Okvetlenül be
leszeret, mert nincs egyéb dolga. Mi ez? Tragédia? 
Baj ez? Kinek árt vagy kinek használ?. . . ”  A már 
megismert Rezeda Kázmér-kép csak pár vonásában 
gazdagodik az új regényben. Megtudjuk, hogy a re
génycselekmény indulásának idején negyvenéves, 
őszülő férfi, anyagilag rendezett körülmények között 
él („anyai nagynénje, bizonyos romantikus asszony
ság — akivel fiatal korában szerelmi viszonyt foly
tatott . . .  rendes hópénzt rendelt” ), Budán lakik („Re
zeda úr ez idő tájt még Budán lakott egy meglehető
sen régi házban, amelynek füstös bolthajtásai, kikop
tatott lépcsői és léghuzatos folyosói mindig körgallé
ros összeesküvőket juttatnak eszébe, akik lámpást
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rejtegetnek, titkos jelszót mondanak, álarcot horda
nak és összeesküdnek — a legenda szerint Martino
vics, a vörös apát lakott valamikor az emeleten . . . ” ). 
Splenje a kiégett lélek „ürességéből”  következett, s 
már azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy elmebajos-e, 
vagy sem. Darwint, Kantot, Taint olvassa, és Hock 
János „főtisztelendő úrhoz teozófiáról beszélgetni” 
jár Pestre. Krónprinc Irmát ugyanakkor selyempapi
rosra nyomott japán erotikus metszetekkel csábítja, 
amelyeknek vonalaiból „napkeleti képzelet egzotikus 
bujasága áramlott” . De Krónprinc Irma arcképén is 
vannak vonások, amelyek a Horváth Klárában meg- 
figyeltekhez viszonyítva újak: egy budai, vízivárosi 
polgárlány elzüllésének a látványa bontakozik ki a 
szemünk előtt, aki anyjával együtt nem az úrhatnám- 
ság, hanem a grófhatnámság vonzásában prostituáló- 
dik, miközben ízlésében egészen modern. Anyja még 
az Ivanhoe-1 olvassa, ő már a Trenk Frigyes horvát 
rabló történetét, a festmények közül pedig azok a 
rajzok tetszenek neki, amelyeket a váci fegyház falán 
látott: egy pipázó asszony képe, „aki egy gyereket 
tartott a kezében, mint egy kukoricacsutkát” . Aki ti
zenkét éves korában Lolitaként kezdte szerelmi pálya
futását, végezheti-e másképpen, mint Alvinczi szere- 
tőjeként? Nem véletlen, hogy Krónprinc Ferdinánd, 
a tisztességes budai polgár, látva a házában a fertőt 
(hiszen felesége és lánya a romlás papnője már), a 
szőlőjébe menekül: „Ügy ment ki a házból — olvas
suk —, hogy sem jobbra, sem balra nem nézett:
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mintha attól félt volna, hogy valamely irtózatos dol
got fog meglátni. . .  Odakünn maradt a hegyen, a 
présházban, télen-nyáron künn lakott, sohasem tette 
a lábát a Vízivárosba.” Egy magára maradt Lót fut 
Sodomából itt. Mintegy a lába alatt, lent, örvénylik, 
éli a maga életét Budapest, s rohan a halálba perc
embereinek tömege. S mindez akkor kezdődött, ami
kor a „High Life fogalmát nagy betűvel”  kezdték 
gondolni. A regény két fejezetének a 8-nak és a 
15-nek értekező prózájában állítja elénk ezt a várost 
Krúdy. Itt olvashatjuk: „A naiv idegenek és az irigy 
osztrákok azt mondják, hogy Budapest a kontinens 
leglumpabb városa. Züllöttség dolgában túltesz Pári
zson és Bukaresten; holott itt mindenki csak keresni 
akart, amikor lumpolt. . .  Pest olyan, mint egy züllő- 
f élben levő előkelő maitresse, akit kitartott ja elha
gyott . . . ”

Ám ez a Ferenc József halála esztendejében kelet
kezett regény a Rudolf-legenda révén a Habsburg- 
mítosz epikus ábrázolásának a kísérlete is. A regény
nek a fantasztikus felé való sarkítása is ennek a szol
gálatában áll, mint ahogy a regény erővonalai is a 
Rudolf-legenda magyar változata irányába terelik a 
figyelmet. Rudolf és Vecsera Mária szerelmi történetét 
Krúdy a „hanyatló század legérdekesebb kalandjá
nak”  nevezi, s jellemző: inkább politikai, mint ero
tikus színeit használja fel regényében, hogy hősének, 
Alvinczinak „igazi” arcát bemutassa, és leleplezze 
gondolkodásának a jellegét. Alvinczi ugyanis előbb a 
magyar dzsentrit akarta megmenteni (erről szól a
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Mákvirágok kertje című Krúdy-regény 1913-ban), 
most a „hazát” , és a Rudolf-legenda csapdájába esik.

A regény előhangjában sugallja tehát: Rudolf él, 
a kapucinusok bécsi templomának kriptájában üres 
koporsón áll Rudolf neve. A legendához természetesen 
csodás elemek is tartoznak, s nyilvánvalóan az író 
felhasználja ennek a mechanizmusát sajátos művészi 
és eszmei céljai érdekében. Ezért kezdődik regénye 
a Zöld vadász című betéttel, minthogy Rudolf a 
„zöld vadász” , akit látni vél a képzelet szerte az or
szágban. Nem célzatosság nélkül hangzik fel a betét
ben a sóhaj: „Istenem, milyen király lett volna be
lőle!”  S nem véletlenül Krónprinc az Irma családi 
neve — a „trónörökösre” való utalás kétségtelen, hi
szen 1916-ban már a Rudolf helyébe lépő trónörökös, 
Ferenc Ferdinánd is halott volt, s dúlt az első világ
háború. Rudolf tehát sajátos szituációt képvisel: „va
laki van, aki nincs” — ahogy az író meghatározza. 
De az is nyilvánvaló a regényben, hogy a 14. fejezet 
végén Rezeda Kázmér kezd „Rudolf királyfi meg
jelenése Észak-Magyarországon” című művéhez. Al- 
vinczinak van szüksége a Rudolf-legendára Habs- 
burg-vonzalmainak kétségtelen jeleként. Szereti a 
Habsburgoknál divatos spanyol etikettet, imádja 
„kedves Bécsét” és a „nagyuraságot” : „Bécs volt a vá
rosa, bár régebben az egész világot bejárta. De sem 
a skót vadászkastélyok hűvös kandallóinál, sem a 
francia tengerpart nyakékeinek szikrázásában, Párizs
ban vagy Zemplén vármegyében: nem feledte Bécs 
ezeresztendős falait, kanyargós belvárosi utcáit, ser
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ház-szagú kis térségeit, hórihorgas, fehér ablakrámás 
házait és a lakosság különös úri eleganciáját, amely 
oly nemes a pesti világhoz képest, mint a Habsbur
gok lakószobái a pesti milliomosok palotáihoz ha
sonlítva . . . ”  A Zöldvári lányoknak is azért udvarolt 
vagy húsz esztendővel azelőtt, mert rokonságban áll
tak a Schwarzenbergekkel, azok pedig a Habsburgok
kal, s azt képzelte, amikor velük volt, hogy „Imma- 
culata és Annunciáta habsburgi hercegnőkkel üldögél 
a szalonban” . Krúdy az ilyen részletekbe rejti ellen
pontjait, hiszen egy hasonlatban már ezt olvassuk: 
„Alvinczi Eduárd úr, aki egy kuruc fejedelem mél
tóságával ült a hordón . . . ” A magyar uralkodó osz
tály kuruckodásának pedig visszájára fordított képét 
ugyancsak egy Alvincziról szóló mondatban találjuk: 
„Bár Rákóczi Ferenccel tartott atyafiságot, mindig bi
zonyos áhítatos érzéssel lépkedett el az érclovagok 
mellett, és a diadalkapun át csendesen elballagott. . . ” 
Nos, ez az Alvinczi „kuruckodik” Ferenc Józseffel és 
a nőkkel — a lázadó Petur módjára. Ferenc Józsefre 
is csak azért haragudott, mert az nem barátkozott 
vele: „H a egyszer eljönne a fogadóba, és vele ebédet 
enne, mindjárt másképpen állana a helyzet. . . ” Al
vinczi azért száműzetett például Bécsből, mert ki me
részelte fizetni a császár szeretője adósságát. A re
gény végszavában a további fejleményről is tudósít: 
Alvinczinak megbocsájtott a császár, éppen ezért 
„Eduárd ettől fogva nem volt haragban Ferenc Jó 
zseffel” .

Egyoldalúbb, mégis gazdagabb itt az Alvinczi-port-
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ré, mint volt A vörös postakocsi lapjain. Eltűnik gő
gös különállása, szertefoszlik titokzatossága, s meg
mutatkozik társadalmilag is igazolható, szociál-pszi- 
chológiai szempontból is tanulmányozható jelleme — 
itt a Rudolf- és Habsburg-legenda kontextusában. Ha 
az élet földszintjén ebben a regényben a férfi-nő vi
szonyának devalválódását mutatja, Alvinczival a po
litikai gondolkodás korrupt voltát tárja az olvasó 
elé. Egyik síkon a bordélyház-metafora, a másikon 
a Burg-képzet változatai, népies és arisztokratikus 
vonásaikban alkotják a regény eszmei hátterét. S Krú
dy már arisztokrata ellenlábasát is megmutatja — 
Mednyánszky Lászlóban, a festőben, akinek egy Ca- 
sinó-beli képe alatt gyülekezik Alvinczi társasága, 
miután az operában a Don Jüant hallgatták. Med
nyánszky, egy régi mágnáscsalád sarja, félproletársor- 
ban tengődve végül buddhista lesz, valójában Alvinczi 
világának az ellenpólusa. Az ő képét nézik tehát az 
urak: „Miszter H. és Vecsera kisasszony Mednyánszky 
László őszi tájképét nézték a falon, amelyen olyan 
sárgák voltak a falevelek és a lombok, hogy a néző 
gyermek módjára utánuk nyújtotta a kezét. Az őszi 
út a végtelenbe nyúlt, ködös hegyhát emelkedett a 
háttérben, mint egy északkeleti rege . . . ”

Az Őszi utazás a vörös postakocsin társadalomké
pét, eszmerendszerét Az államfogoly története című be
tétje teszi teljessé. Olyan szereplők lépnek itt színre, 
akik a regényhősök életét nem keresztezik, de akik
nek létezése történelmileg a korra jellemző: a király
sértő román pópa a nemzetiségi kérdésnek, Weltner
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Jakab a magyarországi szociáldemokráciának, Várko- 
nyi István pedig a parasztkérdésnek a szólamát hoz
zák a regénybe. Hogy Weltner Jakab „szalonforra
dalmár” , Várkonyi István pedig „Dózsa György uno
kája” , „parasztkirály” s „földosztó” — Krúdy néze
teiről vall beszédesen. Az író a háború kellős köze
pén, hősei a közelgő világméretű konfrontáció elő- 
érzetében élnek. A Madame jóslatában tehát előreveti 
árnyékát a világégés a maga kísérteties mivoltában, 
miközben a Halley-üstökös a Gellérthegy felett áll: 

„A falusi fáim nyaranta különösen zúgnak a há
zam körül, és gyakran szinte érthető nyelven beszél
nek hozzám. A temetőben, ahol a nagyapám sírja 
van, gyermekkoromban ismert halottak sírján meg
szólalnak a forradami férfiak. Az elhagyott, régi kút 
piros vizet mutatott, és a padláson megint kísért az 
a dzsidáskísértet, aki Königgrátz óta nem mozdult a 
kéményből. Nem veszed észre, hogy az égboltozat
nak nem olyan színe van esténkint a pusztai táj fe
lett, mint volt azelőtt? A mezei állatok komolyab
bak, csendesebbek. A falusi kutyaugatásnak esténkint 
nincs az a megnyugtató hatása, mint azelőtt volt; 
vadul üvöltenek az ebek, mintha ördögöt szimatolná
nak a holdban. A lovak harapnak az istállóban, és 
javakorabeli meg fiatal falusi parasztok arcán látom 
felírva a halál különös jelét. Az öregek sietnek meg
halni, a tél helyett tavasz lett, a nyár szomorú, mint 
az ősz, és a vándormadarak, a régi világ e pontos 
órái rendetlenek és megbízhatatlanok. Valami nagy 
dolog készül. Vége a régi magyar életnek, rózsám.
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Csak az vigasztal, hogy a világ, főként ez az ország 
megérdelmi baljóslatú sorsát. . . ”

Abban az időben születik ez a jóslat, amikor Ady 
Endre írja „Emlékezés egy nyár-éjszakára” című ver
sét, szinte a Krúdyéval azonos felfogásban, s a filo
lógia kérdése, hogy melyiküké az elsőbbség. Rezeda 
Kázmér buddhizmusa és kivonulása a világ „fölé” 
azonban egészen Krúdy sajátja már. A Hock János
nál teozófiát tanuló Rezeda Kázmér a regény végén 
buddhistaként „emelt fővel, boldogan ül a tavaszi 
földön”  — teozófiai ismerete legfeljebb arra volt jó, 
hogy nekifogjon a Rudolf királyfi „megjelenése” tör
ténetének megírásához, okkultista módon, ha nem 
gondolunk arra a teozófikus gondolatmotívumra, me
lyet a regényben Rudolf királyfival kapcsolatban ol
vashatunk, hogy ti. „talán van valahol egy ország, 
ahol az árnyékok tovább élnek” . Valószínűleg nem 
járunk messze az igazságtól, ha azt feltételezzük, hogy 
Krúdy éppen Magyarországot tartotta ilyen ország
nak, s ő már nem vallotta Babits Mihállyal, aki 1908- 
ban a Theosophikus énekek második énekében azt 
mondja, hogy „betegen fekszik a világ” ugyan, de 
látványán „nem rémült el” . Abban ellenben egyetér
tenek, hogy

„Bizony, bizony, sötét az élet 
és nincsen benne semmi jó, 
s majd eljövend a nagy ítélet, 
hol törve lészen a d ió . . . ”
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Nem Szindbád, Rezeda Kázmér Krúdy regénymű
vészetének a központi hőse, a világról a leglényege
sebb mondanivalójának nagyobb hányadát éppen az 
ő alakja köré font regényekben mondta el. Az őszi 
utazás a vörös postakocsinnzk mintegy a folytatását is 
megírta a Nagy kópé című regényében (1921), amely 
Ferenc József uralkodása utolsó esztendeiben játszó
dik: haláláról éppen úgy szó van, mint az utolsó 
Habsburg-király koronázásáról. Ekkoriban már ké
szen volt a bordély és Burg együttláttatásának a képe 
is a Mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban 
című regényében: „Látta Ferenc Józsefet. Olyan nagy, 
kerek katonasapkában, amilyen Madame Louise ka
laposdoboza . . Hogy most a szüzesség-parabola az 
uralkodó, az is magától értetődő: a nagy társadalmi 
és erkölcsi csalásnak a műszüzesség művészi szem
pontból is kamatoztatható képe. Századunk első év
tizedeinek eszmei-erkölcsi világképét ilyen módon 
teljesíti ki, s a Rezeda Kázmér szép élete (amely már 
posztumusz műként jelent meg) sem viszi tovább az 
írói szemlélődést és a művészi kritikát.

Egy egész korszak képe rajzolódik fel tehát a re
gényciklusnak álmodott művekben: mintha Pest „tit
kait”  akarta volna megírni — Balzachoz méltó szen
vedéllyel és szándékkal.
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A KRÚDY-EFFEKTUSOK

Az Őszi utazás a vörös postakocsin betétjei éppen 
úgy Krúdy prózaművészetének jellegzetességeire irá
nyítják a figyelmet, mint a Krúdy-effektusnak ne
vezhető sajátossága.

A betét legvitatottabb művészi megoldása ennek a 
regénynek, holott a regénytörténet nem ritkán fel
bukkanó jelenségéről van szó: vagy a regény forma 
válságának tüneteként, vagy a mondanivaló kifeje
zése gazdagításának igényeként van jelen a regényíró 
gondjaiban. Értelmezhetjük a betétet olyan kinagyí
tott részletnek, amelyet a választott regénymodell 
szerkezete elbír ugyan, de „cselekménye” nem, mert 
szükségszerű megállást, egy helyben időzést kíván. 
Felfoghatjuk azonban olyan mozzanatnak is, amely 
ugyan felesleges, nem látszik szervesen a műhöz tar
tozónak, az író azonban jelentéstartalmát nem tudja 
nélkülözni. Nem egy esetben a betét embrionális re
gény, melyet az író soha nem fog megírni, a regény 
befogadóképességét azonban növeli, újabb imaginá- 
rius cselekmény- vagy jellemtartományokkal kap
csolja össze. Krúdy Gyula művében majd minden
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ilyen „ok” adott, s négy nagy betétje a regény mon
danivalóját jelentős mértékben kibővíti, jobban, mint 
amennyit szövegszerűen önmagukban esetleg jelente
nek. Mind a négy a nők áldozatává vált férfiak tör
ténetét mondja el, szerepük azonban a regény helyzet
től függően különböző. Legkevésbé körülhatárolt a 
„zöld vadász” legendája, s leginkább lekerekített, 
csattanóra állított a borkereskedő és a karnagy tör
ténete. Nem véletlen azonban a „zöld vadász” és a 
Botfi-történetnek, illetve a borkereskedő és a karnagy 
históriájának rokon jellege sem. Egy világ színét és 
fonákját látjuk, ha szembesítjük ezeket a betétpáro
kat. A realitásokkal teli szerelmi dráma magja köré 
három burkot von általuk az író. Az első a modern 
magyar kapitalizmus szociológiailag is hiteles burka, 
a második a legendás, a harmadik pedig a démonikust 
jelentő burok, amellyel a vak erők princípiuma kerül 
a regénybe. Természetesen az sem mellékes, hogy a 
borkereskedőnek, Lutriczkynek a históriáját (szerelmi 
szélhámossága büntetéseként „két piros csizmás lába 
egyedül, törzs és fej nélkül fut” az országúton Tokaj 
és Krakkó között!) Gráciász, a „derék budai polgár” 
meséli, mint egy varázsmesét, s hogy a karnagytör
ténetet Alvinczi famulusa, Aldzsi mondja el: ebben 
arról van szó, hogy a szerelmi érzés és élvezet együtt 
forog a pénzzel.

Krúdy művészetének valóban nagy jelentőségű 
többlete azonban a Krúdy-effektus, amely a két „pos
takocsiregényben”  hiánytalanul teljesítette közlés
funkcióját. Krúdyt, a regényforma merész újítóját,
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nem látjuk még tisztán, a vizsgálódások még a kezdet 
kezdetén állnak. De a Krúdy-effektusról már szólha
tunk, hiszen tanulságait eddig is kamatoztattuk, s je
leztük is első felbukkanásait a kilencszázas években 
írott művekben. Produktív voltára az író a tízes 
években ismert, s rendszerint a szövegek eszmei mon
danivalójának a gazdagítására használta fel. Mi Ber- 
tolt Brechttől kölcsönzött szóval jelöltük Krúdy 
Gyula prózájának ezt a sajátosságát, s neveztük Krú- 
dy-effektusnak a szövegrészietek sajátos, ezt a prózát 
jellemző „bővítő”  hatását a „többet mondás” kon
textusának figyelembe vételével. A szövegháttér sa
játosságáról van szó, amelyet elsősorban a művek kép
világának a vizsgálata révén lehet megközelíteni. 
Vannak ugyanis szövegrészietek Krúdy műveiben, 
amelyeket az olvasó rendszerint nem érzékel jelentő
sebb mértékben, csupán a mű összhatásában összege- 
ződött benyomásként fog fel. Kimutathatóan azon
ban ebben az összhatásban nem a regénycselekmény 
játszik fő szerepet, hanem a szövegháttérnek az 
„anyaga” , amit általában a Krúdy-szövegek mélyré
tegének is tartunk. A Krúdy-regényekben a szöveg
háttér részletei, amelyeket mikrorealitásoknak is ne
vezhetünk az írói tudatosság jeleként, az eszmei mon
danivaló mágneses pólusai felé irányulnak. Követke
zésképpen szerepüket sem a nyelvi megoldások vonat
kozásában kell pusztán értékelnünk. Képi mivoltuk
ban, makrorészletként az egész regény irányultságát, 
általában az adott művek tendenciáját alapvető jelle
gükben reprodukálják.
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A szövegháttér funkciós szerepének felismerése te
hát Krúdy írásművészetének, „epikájának” egyik 
legnagyobb erősségét képezi. Ezekben a háttéri rész
letekben mutatkozik meg az a feltűnő művészi öko
nómia is, amely révén a „kis helyen” is a lehető leg
többet tudja az író elmondani, s ilyen módon regé
nyei „nagyregények” akkor is, amikor terjedelmük 
ezt különben feltételezni nem engedné, hiszen a leg
több Krúdy-regény a kisregény műfaji meghatározá
sához áll közel. Kortársaitól is ezek segítségével lehet 
megkülönböztetni: Krúdy akkor is objektivizái az 
ilyen részletekben, amikor szubjektivizmusára gya
nakszunk, minthogy a részletek abban a konstellá
cióban rendeződnek el, amelyet az író alapvető mon
danivalója sugalmaz. Különösen, ha olyan epizódokat 
is a szövegháttérben tartunk számon, amelyek ugyan 
a regénycselekményhez közvetlenül kapcsolódnak, de 
jelentős szerepet mégsem játszanak. Funkciójukat te
hát a szövegháttérben, a Krúdy-effektus előállításá
ban kell látnunk. Megfigyelhetőek a Krúdy-effektu- 
sok a Francia kastély szövegének „angolos”  rétegé
ben, munkájuk teljében látjuk őket A vörös posta
kocsi című regényben, majd rendre az ezt követő 
művekben, eltekintve attól, hogy novellákról vagy 
regényről van-e szó.

Hogy A vörös postakocsiban erőteljes művészi kor
bírálatról van szó, azt a Krúdy-effektusok hitelesí
tik. A „Pest egy nagy bordélyház” metaforikus kife
jezése ugyanis mindannak, amit a polgárosodás hozott 
a magyar társadalmi életbe, s ezt a mű mikrorészletei

107



hirdeti. A legáltalánosabb síkon, s itt már-már a 
prófécia erejével hat, ahogy az író ezt a társadalmi 
és erkölcsi züllésképzetet összeköti az eljövendő tár
sadalmi katasztrófa előérzetével. Könnyű lenne ezzel 
kapcsolatban arra hivatkozni, hogy az író tudatában 
még eleven A magyar jakobinusok című regénye, ép
pen ezért ennek a műnek mintegy az utórezgéseként 
bukkannak fel a budai Vérmezőre való hivatkozások 
A vörös postakocsi szövegében. A hely, amely egy 
évszázaddal azelőtt a magyarországi polgáriasodás 
„vérmezeje”  volt, találkahely immár. Bonifácz Béla 
kapcsán szólal meg ez a motívum, aki az utolsó ja
kobinus (nihilista-anarchista) Magyarországon. „»Sze
relem!« kiáltják Oesterreicherné leányai, midőn ta
vaszi délutánon a furcsa budai házak között, Mar
tinovics mezején átkocsiznak. . . ”  A Vérmezőn meséli 
Horváth Klára Rezeda Kázmérnak kalandját Estel- 
lával. „És most mennek Martinovics főtisztelendő 
mezejére eltemetni a drága halottat, amelyet szere
lemnek, barátságnak, téli éjszakák álmának hív
tak . . . ”  — olvassuk. S Krúdy megtoldja a képet még 
egy utalással: „Erre hozták Táncsics Mihályt, midőn 
a börtönből kiszabadították — mondta szinte fogva
cogva, és fölényes mosollyal. . . ”  Egy hasonlat ef
fektusa idézi a jövendőt is, amely a messzi múltból 
érkezik: Rezeda Kázmér Budán a várban lakott, éj
jelente Zsigmond vagy Mátyás király szellemalakját 
látta, a várpincékből pedig mulatozás hangjait vélte 
hallani. „Mélyről hangzott a tábori síp hangja, az 
ércből való borosedények összekondultak, és a mula
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tok borízű danája olyanformán hallatszott, mint éj
szaka, a síkon, messzire a háborúba vitt bakák éne
kelnek a robogó vonaton . . . ”

A regényvilág ellentmondásos jellegét a szöveghát
teret át- meg átszövő tavaszképzetek effektusai erő
sítik. Az anarchista Bonifácz Bélával kapcsolatban a 
tavasz a „rendet és tisztaságot” hozza. Egy másik 
szöveghely már arról beszél, hogy a „szerelmi lázban 
megbetegedett vérek a tavasz zsendülő szelére nagy 
erővel kezdik el munkájukat” . A „pesti vásáron” ép
pen ezért ott van a „tavaszi nő” , a „fehér lábú és 
ibolyaszagú” , hiszen májusban a „tavasz mint egy 
ifjú, csinos virágárusleányka bolyongott” , a magukat 
áruló s karrierre vágyó lányok alakjaival népesítve 
be Pest embervilágát. Még a tavaszi természetkép is 
az effektusokban kerül az olvasó szeme elé: „Szemé
ben az üde tavasz. . . ” — minősít az író. Egy fél
mondat is elég Krúdy nak, hogy a regény jelentés mély
rétegét megmutassa, s a „világot” állítsa hősei mögé: 
„ . . .  az idáig rejtett pesti félvilág, a titkosan szerető 
nők hirtelen, tavasz virágai módjára elleptek mindent 
a bámészkodó város előtt. . . ” Az effektusok révén 
érzékeljük, hogy az erotika tölti ki a regény ábrázolta 
világ eresztékeit, s ennek az erotikának a közegében 
élnek a hősök. Az író mesteri árnyalástechnikáját is 
ilyen szöveghelyekben érhetjük tetten. Bizonyíték
ként hadd idézzük két pasztellképét. Az egyik a 
Rezeda Kázmér álmodta színésznőé: „Vékony talpú 
selyemcipőcskék fehér harisnyás lábakon, hol a térd 
alatt atlaszszalag leng a megtelő, lassan domborodó
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lábszáron: nagy virágú szoknya, amely mint üvegha
rang a kert ritka növénye felett, a derékra kötve 
drága kincsét re jti. . .”  (A kiemelés az enyém. B. I.) 
A másik a turfon megjelenő mágnáslányokat festi: 
„A fiatal grófnők karosszékeikben mint pasztellké
pek üldögéltek. Finom, csodálatosan gyöngéd arcbő
rükkel, ruháikkal, kesztyűikkel, cipőikkel mint üveg
házi növények foglaltak helyet a piros zsinórral el
kerített részben. . . ”  (A kiemelés az enyém. B. I.) 
A védettség és védtelenség viszonylatai a hasonlatok
ból kibontható jelentésbenyomásokban tárgyiasulnak, 
ami által az olvasó tudatában csak mikroképként ér
kező mondanivaló makroképpé transzformálódik, s 
dimenziói az olvasó asszociációs képességei szerint 
alakulnak. Elsősorban Krúdy hasonlatai az effektus
kiváltó tényezők, de megfigyelhető munkájuk a ha
sonlattól nagyobb makroképekben éppen úgy, mint a 
nevek világában, tehát a kisebb jelentésegységekben. 
A züllés- és züllöttségképzetek körében találjuk az 
elsőre a példát, s Kossuth vagy Görgey Artúr őrült 
fiának a neve példázhatja a másikat. De van néhány 
epizódja is a műnek, amelynek szerepét nem a cse
lekmény fonalának mentén fejthetjük meg, hanem a 
Krúdy-effektusok körében, tehát a szövegháttérben. 
A „vér és arany” csillagképében alakuló polgári léte
zés sorsmotívumát is ilyen módon szólaltatja meg a 
regény jósnőepizódjában például.

A tízes évek derekán készült Krúdy-művekben bát
ran és felszabadultan alkalmazza az író ezeket a 
látszólag csupán „költői”  lehetőségeket, s mind na

110



gyobb jelentéshordozó feladatokat bíz rájuk, miköz
ben a világnak a regényben alakuló képéhez ad újabb 
s gazdagító részleteket, s többsíkúságot teremt. Ami
kor például a Palotai álmok című regényének hason
latait olvassuk, már az ilyen írói szándékot is érzé
kelnünk kell. Az erotika síkja készül például a kö
vetkező mondatában: „A nedves kocsiúton a félig 
meztelen bokrok hervatag virágaikkal nagyban ha
sonlítanak egy negyvenéves, de még karcsú, falusi úri
asszonyhoz, aki felhúzott szoknyával megy át a kocsi
út egyik oldaláról a m ásikra. . . ”  S a társadalmi „va
lóság”  síkja is a feudális önkény beszédes jeleivel: 
a vonatból látott paraszt faluban a „sárból épített 
házak olyan hanyagul voltak egymás mellé állítgatva, 
mintha valamely játékos gyerek építette volna a falut 
délután, a kályha előtt, a szőnyegen” . Szinte termé
szetes tehát, hogy az Őszi utazás a vörös postakocsin 
című regénye a Krúdy-effektusok révén a „téli Ma
gyarország” regénye is A vörös postakocsi „tava
szával”  szemben. Künn a természetben a hómezők 
„olyan változatlanul terültek el az út két oldalán, 
mint a nyugalmas, lelkifurdalás nélküli élet” ebben 
a regényben. Az emberek azonban nem ezt a tiszta 
életet élik. Az 1900 esztendő karácsony havában 
születik meg a „fehér asszony” legendája, és lép fel 
Rezeda Kázmér; Pál fordulásának napján következik 
a fordulat Rezeda Kázmér és Krónprinc Irma kapcso
latában; Alvinczi Eduárd és kísérete Faust napján, 
február 15-én indul a felvidéki vadászatra, s Kos 
havának „zuzmarás tavaszi napján”  játszódik le a
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két szerelmes utolsó találkozása is. A „téli” Magyar- 
ország képe tehát elszórt, apró utalások „effektusai
ban” készült, s ebben találjuk meg a regény társadal
mi „ívének” pólusait is. A budai vár környékén gon
dosan takarítják a havat, „mert a király éppen Pes
ten volt” — hozza a szöveg a magyar társadalmi 
élet egyik pólusát. A másikon ugyanakkor ott van 
a népmesék világa, a hó alatt lapuló falvaké („Majd 
bozontos, vén nyulat láttak a szántások között há
rom lábon elfutni, mint a népmesékben. .  .” ), s a 
Pest környéki „álfalvaké” : „A Pest környékbeli ál
falvak rossz tekintetű lakosaikkal, újonnan épített és 
gondszőtte házaikkal, elégedetlen, lompos, rossz útra 
kívánkozó külvárosi nők szeméhez hasonlatos abla
kaikkal: elmaradoztak.. . ”  A Krúdy-effektusok ott 
vannak a mikrorészletekben is a télképzet szolgála
tában. Krónprinc Irma válla, amikor vacsorára ké
szül Alvinczival, „oly gyengéd volt, mint az első hó 
a ribiszkebokron” . A cinke „Rothschild sapkás” , hogy 
a „vér és arany” dallama hibátlanul szárnyaljon a 
magasba ebben a regényben is. Hogy a téli felvidéki 
utazásnak kell meghoznia Alvinczi és Krónprinc Irma 
szerelmi légyottját, azt egyetlen mondat effektusa 
révén tudjuk meg, amelyben az intim nőiség is jelen 
van: „Most arra kérem, hogy jelölje meg karikával 
a napot a kalendáriumban, mint a nők szokták bizo
nyos alkalommal. . . ” — hangzik a kéréshasonlat. A 
kocsik természetesen Faust napján indulnak, amely 
név (a magyar utónévkönyv szerint) a szerencsét 
ígéri.
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A Krúdy-effektusok vizsgálata derítheti fel pél
dául, hogy a Bukfenc című regény (1917) valójában 
„regény pirosban” . Ezt mutatja „megvilágítása”  a 
pirosnak egy egészen kétértelmű jelentésrendszerében. 
Ezt a kétértelműséget, kettős jelentésréteget fedezhet
tük fel a tavasz- és télképzetekben. Nem zöld ez a 
regénybeli tavasz. Ha a zöld felbukkan, „tengerzöld 
alsószoknyák” idézik még a mezőket is. Az effektu
sok elsősorban arra hivatottak, hogy a „piroslámpás 
tavaszi est” képbenyomását sugallják az olvasónak, 
egészen közel a bordélyház „piros szobája” képéhez. 
A „piros” hatását ugyanis a Krúdy-effektusok vált
ják ki. A nagymama fényképalbumában ott van a 
„piros szegfűs Péchy; a lányka haja is természetesen 
piros: „oly színű volt, mint a rézvörös és sűrű, mint 
a liszt” . De „veres”  az egyik bordélyházi nő, és pi
ros kalapot hord az alagútban csókolózó asszonyság 
is. A regény cselekményének előidejét is a piros szín 
jellemzi: „A  szeptember csodálatos pirosságokkal és 
sárgaságokkal festette be a hegyoldalt. . . ”  De a kö
vetkező mondat már el is mélyíti az elsődlegesen 
impresszionisztikus színhasználatot: „Az erdőkön
olyan veres foltok voltak, mint a Gyöngyvirág nya
kán. Vajon ki csókolta meg az erdőt, hogy elpirult?” 
Majd egy hasonlat hordozza a piros képzetét: „Az ősz 
hosszú volt, mint egy fénylő, vörös női hajszál. . . ”  
Azután egy leírás részletében izzik fel a „gyermek 
rézvörös hajának” a színe. Az egyik leírásban a fő
rendiházról szólva tudjuk meg, hogy „piros püspökök 
háta” látszik, de azt is, hogy a bordélyházbeli nők
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a „fülüket vörösre festik a tükör előtt” . Természetes 
tehát, hogy a regényben piros orrúak az „emberkék” , 
s hogy „pirosszalagos, bamba kisgyermek” Pongyi 
kisasszony újszülöttje is. Ám sajátos módon erősödik 
és halványodik a regény szöveghátterében a piros 
szín. Elsősorban Gyöngyvirágot és a természetet jel
lemzi, a városi képekben egészen kifakul, míg Don 
Kihóte felléptével ismét felerősödik: Gyöngyvirág és 
a férfi első sétája idején a hegyen a „bokrok fül ala
kú levélkéi felpirosodtak” . Don Kihóte öngyilkossági 
kísérlete leírásában két piros pont is izzik: Gyöngy
virág kisírt, vörös szeme, és a boldogtalan férfiú szíve 
fölött a golyó ütötte seb. A regény utolsó fejezetei
ben szinte teljesen eltűnik a piros szín. Már csak a 
felvidéki fogadót nevezik Vöröscímer-udvarnak, és 
egy orgonafa kapja a piros jelzőt. Mintha a regény 
színpadán az életet jelentő „piros, habzó, rejtelmes 
függönyöket”  összevonták volna. A „regény” tulaj
donképpen előbb fejeződik be, mint a regényszöveg: 
az csak addig tart, ameddig a piros színek élete.

Az „újító”  Krúdy legjelentősebb leleménye tehát 
a Krúdy-effektus. Az epikával küzdő művészi cselé
nek is tarthatjuk, hiszen a regényválság korában a 
megfogyatkozott cselekménylehetőségeknek mintegy a 
pótlásaként kezdenek elszaporodni az effektuskiváltó 
képi megoldások. A regénynek úgynevezett életanyaga 
kerül át a cselekmény szférájából a szövegháttér 
szférájába, a „mozgóból” az inkább statikusba, ami 
által jellegzetes váltást figyelhetünk meg: míg a re
génycselekmény elértéktelenedésének, közhelyszerűvé
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válásának, fordulatai megfogyatkozásának vagyunk 
szemtanúi, a szövegháttér jelentős mértékben gazda
godni kezd, mind mozgalmasabbá válik, s informatív 
szerepe éppen úgy nagyobb lesz, mint érzelmi-gon- 
dolati mondanivalót hordozó feladata. Így válnak a 
Krúdy prózáját jellemző állóképek szó szerint mozgó 
képekké. A Krúdy-effektus nyelvi realizációjának 
kérdése vált tehát át eszmei-művészi kérdésre benne. 
Az író művészi praxisa ilyen módon már a tízes évek 
derekán a változatok gazdagságát teremtette meg. El- 
annyira, hogy a Krúdy-effektusok mozgásritmusa 
alapján is elképzelhető az író művészetének korsza
kolása.
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BÁBUK ÉS VÉNUSZOK

A két Szindbád-kötet, illetve postakocsiregény kö
zötti évek művészi állományát a novellákban talál
juk. A ciklusokká szervezni akaró írói kedv idősza
ka ez, egy-egy kedves vagy jellemző élethelyzetet 
képviselő hőse világában megragad képzelete, s ha ő 
nem, az utókor szívesen rendezte ciklusokba az együ
vé tartozó írásokat. Maga Krúdy két novellás köny
vet komponált az első Szindbád-kötet után, a De 
Ronch kapitány csodálatos kalandjait (1913) és az 
Aranykéz utcai szép napok (1916) címűt. Az írói terv 
sugallatait is felfedezhetjük mind a két kötet meg- 
tervezettségében, mind pedig a novellák világát be
lengő historizmusban.

Szempontunkból a historizmus krúdyas felfogása 
bír jelentőséggel, amelyben az „idő” kérdése vetődik 
fel, s az „időtlenség” mozzanatában teljesedik ki. 
Írónk ugyanis Roncsy kapitány történeteit szövöget
ve nem az idővel bíbelődött, mint tették részben a 
történelmi regények és elbeszélések írói, részben pe
dig az epikai világképnek, a X IX . századi regény
formának a válságát átérző és megértő alkotók. Krú
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dy az emberi helyzetek egyfajta örökkévalóságát fe
dezte fel, ebben pedig az emberi természet viszony
lagos állandóságának a tényét is, aminek következ
tében az időt a művészi alkotások esetlegességei közé 
sorolta. Egészen messziről Virginia Woolf Orlandó- 
jára asszociál az olvasó e kérdéssel kapcsolatosan, hi
szen Krúdy eljut a nemek váltásának és azonosságá
nak a gondolatáig, amit évtizedekkel később Weöres 
Sándor énekel meg. A Szindbád-novellák első soro
zata is ezt a kérdést vetette fel, s ezt helyezi előtérbe 
a Roncsy kapitány történeteit tartalmazó könyvecs
kéjének előhangja is. Két hősének, a kapitánynak és 
Hermann-nak a beszélgetéséből kiderül, hogy Hermann 
kalandjainak a lefolyását Roncsy kapitány már előre 
tudja, elég az indító szituációt megismernie, hogy ki
találja a kaland végét — a tapasztalatok lényegbeli 
azonossága alapján. Krúdy azonban még azt is meg
kockáztatja, hogy ezt az azonosságot „világméretű
nek” fogja fel. „Május volt, Oxfordban vagy a Szi
geten a férfidivatban akkor bukkant fel a nanking- 
nadrág, a la Romantique volt a hajviselet és a női 
ruhák apró virágkoszorúcskákkal voltak hímez
ve . . . ” — olvashatjuk. Ennek kontextusában állapít
ja meg Roncsy kapitány: „ — Hát kérem, kedves 
Hermann, engedje elmondani nekem, hogy ki volt 
Irma, hisz a nők, akiket ismertünk, szerettünk, aki
kért éltünk, úgy veszem észre, hogy mind ugyan
azok. Furcsa, de való, hogy a nők, amint a múltban 
eltávolodtak, lassacskán egyformák lesznek. Lívia 
kerek vállát néha összetévesztem Vilmáéval, és a gróf
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né elmúlt csókjának ízét csak nehezen tudom megkü
lönböztetni Fatmé, a táncosnő csókjától. . . ”  Hősének 
természetesen elmélete is van ezzel kapcsolatban:

„Már többször írtam egy bizonyos öregúrról, aki 
olyanformán szerepelt életemben, mint a nagyapák 
szoktak szerepelni: nőket kergetett, szerelmi kalan
dokat álmodott és egy színes harisnyakötőért bármi
kor kész volt pisztolycső elé állani. Lehet, könnyen 
lehetséges, hogy ez a bizonyos nagyapa fehér nadrág
ban és hetyke kis szalmakalappal fején most is itt 
járogat valahol közöttünk, hiszen amint a nők na
gyon keveset változnak emberöltőkön át, oly keveset 
változnak a férfiak. A Luther Márton korabeli susz
terben bizonyosan más gondolatok szunnyadtak, mint 
a mai csizmadiában. De egy század előtt élt embe
rek nem sokban különböznek a maiktól. Így történt 
az, hogy bárki lehet önmagának a nagyapja . . .”  (A 
kiemelések az enyéim. B. I.)

Nem nehéz felfedezni, hogy a Szindbád-történe- 
tekben is az azonosságnak fentebb jelzett kérdése fog
lalkoztatta. Csakhogy míg a Szindbád-novellákban 
Szindbád az „örök emberinek” irodalmi-mitológiai 
képviselője, és szerepeltetése egészen modern, száza
dunkra jellemző művészi igénynek a jeladása volt, a 
Roncsy kapitány történeteiben, majd pedig az Arany
kéz utcai szép napok novelláiban az „örök emberi
nek” a művészi problémafelvetése egy másik lehető
ség próbája: a művészi dedukció ellenében az induk
cióé. A moralista krónikás szerepéről ezekben a no
vellákban sem mondott tehát le, s talán tolla ezeket
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írva fogott a legvastagabban. Gondoljunk csak a női 
természet titkosabb, voyeurként meglesett pillana
taira, a szerelmi extázisnak patologikus módon elért 
változatainak rajzára! Az ő hőse hirdette, hogy a 
Margitok (a Faustra utalva) egyszerre szentek és cé
dák, kifürkészni őket nehéz tehát, legcélszerűbb len
ne nemet változtatni. Hermann mondja a Kis fel
jegyzés arról, hogy mit szoktak mondani a hölgyek 
Roncsy úrnak című részben:

„Az többnyire mellékes, hogy a nők mit monda
nak. Az igazat ők sem mondják. Szájuk szent és áhí- 
tatos dolgokat fecseg gyakorta, míg kontyuk alatt a 
legbujább gondolatok bujdosnak. A szemüket is le
sütik néha, pedig egész tekintetükkel szeretnék át
ölelni, megenni az e célra alkalmas férfiút. A vérük 
pezseg, válluk remeg, a vállfűző alatt ijedten reb
ben meg a szívük a kellemetes szavak élvezetén, 
míg kezüket vonakodva vonják hátra. Nő szeretnék 
lenni, nagyságos uram, hacsak egy éjszakára, mert 
bizonyos, hogy ők másképpen éreznek, mint mi ér
zünk . . (A kiemelés az enyém. B. I.)

Roncsy kapitány meg is éli (álmában) ezt a vá
gyott nem-váltást. Ahogy A podolini kísértetheti az 
öreg Wart találkozik önmagával, az Asszonyságok 
díjában pedig Czifra János, úgy találkozik Roncsy 
kapitány leány-önmagával:

„De most jön a java. Egyszerre azt látom, hogy 
én nem vagyok Roncsy kapitány, hanem fiatal, kar
csú szép leány vagyok és olyan különösen kezdtem 
magamat érezni, mint akkoriban éreztem magam, mi
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dőn még szerelmes voltam Milánóban . . .  A kis hí
don át jöttem én saját magam és szürke nadrágomban; 
igen, ott közelgett Roncsy kapitány a fiatal hölggyé 
változott Roncsy kapitányhoz és szerelmet vallott, 
sőt csókolózott. Mondhatom, nem is volt kellemet
len . .  .”

A mindenütt jelen levő szerelem változatairól szól
nak ezek a novellák. S nemcsak az idillikusról, az 
érzelmesről vagy érzelgősről, hanem a patologikusról 
is. A falusi éjszakában az alvégen „nagyszerű leány
szag érezhető” , s kis iparoslányok „gyenge, boldog 
borzongással”  áldoznak a szerelemnek; a katonama
gazin udvarát a szép és megközelíthetetlen Francis
ka és a „vörhenyeges asszony” változtatja Lesz- 
bosz szigetévé; Liane Onán leánya, amikor nem lát
ja senki az öltözőjében; egy hasonlatból az incestus
vágy csap fel („ . . .  a folyócska olyan lappangó ti
tokzatossággal vonult füzesei alatt, mint a szerelem, 
amellyel valami közeli nőrokonát szokta szeretni né
mely ember . . . ” ), s Borcsánszky végrehajtó „minden 
éjjel megveri nagy mostohalányát” . S mindenütt a 
szerelem illata! „A vadvirágok teljesen megdőltek, a 
füveknek különös szaguk volt, és az ottfelejtett sárga 
kontyfésű terólad zeng, ó gyönyörű szerelem!” — 
hirdeti. A testiség csap az olvasó arcába ezekben a 
novellákban: „Az ujjainak friss, mandulatej-szaga 
volt, csupán egyetlenegyszer éreztem kezén bizonyos 
nőies szagot, amely valamely mozdulattól eredhetett, 
amely mozdulatot a királynők és pórnők egyaránt 
megtesznek, ha senki sem látja őket.”  Csoda-e, hogy
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mindenütt Vénusz van jelen ebben a novellák ábrá
zolta univerzumban? Íme:

„Mintha női lábakkal és bodros asszonyfejekkel 
lett volna telve a kék alkonyat: a folyóparti fűzfák 
közül hercegasszonyok és lovarnők selyemharisnyás, 
félcipős bokája nyúlott elő, a hegyes francia sarkok 
és a szalgcsokrok Hermann-nak integetnek; amott 
nyári asszonyok fehér ruhája alól telt lábszárak men- 
degélnek az országúton, pongyolák repkednek és a 
vadalmafa fekete ágai között rövidszoknyás fiatal 
leány ül slingelt alsószoknyában; a folyócska széles 
levelű vízivirágai között bodros, szökés vagy bar
nás asszonyfejek úszkálnak, kék szemek a vadvirág 
kelyhében, és a völgyben, felhúzott ruhával egy me
nyecske guggol barna fatörzs képében, amelynek ol
dalát fehér virágok lepték e l . . . ”

Ábránd és valóság felesel tehát a Szindbád- és a 
Roncsy-történetekben; az írói figyelem végül is az 
ábránd nyomvonalán halad tovább, s az Aranykéz 
utcai szép napok novelláinak megköltéséhez érkezik. 
A De Ronch kapitány csodálatos kalandjai című so
rozatnak művészi megformáltságát nem dicsérhettük, 
Krúdy az elkövetkező években sem művészi felfogá
sát, sem szerkesztésismeretét nem tudta vagy nem 
akarta hasznosítani, a novellának kimunkáltabb és 
kiérleltebb változatait sem teremthette meg, tehát, 
mint ahogy Hermann-nak, a „szerelmi bűvészinasnak” 
a voyeur-típusával sem tudott mit kezdeni a tízes 
évek derekán. De megerősíthette a Szindbád-történe- 
tekkel együtt szituációteremtő elvébe vetett hitét, ö
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is mondhatta a novellákat írva, amit hőse, Hermann: 
„ — Én azt mondtam neki, hogy gróf Monté Christo 
vagyok, hogy én vagyok Szindbád az ezeregy éj sza
kából, Julián vagyok, a híres költő, vívó, zenész, bű
vész, elátkozott herceg. . Mert az Aranykéz utcai 
szép napok elbeszéléseiben valóban „a fantázia csa- 
pong, elképzelt csóknak illata, íze, varázsa leng az 
arc körül, női neveket mondanak ki suttogva és ér
zelmesen” . Anélkül azonban, hogy az „örök emberi
nek” a köréből kilépne az író, s szinte ennek a sugal
latában is, kísérletet tesz, hogy visszahódítsa azokat 
az illúziókat, amelyeknek eltűntét a tízes évek első 
regényeiben (A vörös postakocsi, Palotai álmok) áb
rázolta, és a magyar prekapitalizmus korszakába lép. 
Az „üzleti szellem” , amely a polgáriasuk Pesten meg
rontotta a szerelmet, a nemek egymáshoz való viszo
nyának a tengelyébe a pénzt tette, a szerelmet áru 
jellegűvé változtatta, ezekben a novellákban (különö
sen az 1914-ben írottakban) vagy nincs jelen, vagy, 
naiv módon, a női önzetlenség példájaként jelenik 
meg. Erkölcstelen lehet a világ, hiszen a nők termé
szete nem változik, de romlottaknak sem mondhatók 
még. Ami a szerelemben történik, vallja Krúdy, azt 
természetes egyszerűség s báj jellemzi. A szerelmes 
fiatalember nemcsak az asszony szeretője, hanem há
zibarát is, majdnem a család tagja. Ezért válhatott az 
írói szándék szerint az Aranykéz utca Krúdy Senki
szigetévé 1914—1915-ben. Azt a jelenetet, ame
lyet a „Pesten lakott egy fuvolás” című novellában 
megörökített, már csak az illúzió képernyőjéről ol
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vashatta le, az „életben” mását hiába kereste. Az 
Aranykéz utcai aranymívésné szalonjában az asszony 
Szénfit még „fordormellű ingben” , vállfűzőben, or- 
gonaillatosan fogadhatta: „Az asztalkán kéznél volt 
a költeményes könyv, amelyet az ábrándos fehér 
kezek meglepetéssel eresztenek le, midőn a szalon
ban a kázsmír-függöny szétválik, és a bal láb gyor
san csúszott a jobb comb alá a kanapén, amint ez idő 
tájt divat volna üldögélni Pesten, délután, a polgári 
házak szalonjaiban . . . ” Az Időt idézi meg tehát az 
Aranykéz utcai szép napok elbeszéléseinek legtöbb
je, s nem egy az e kötetből kimaradtak közül is. 
Egy-egy tirádájában tiszta evokációként látjuk sze
münk elé tárulni, miközben az idő határai elmosód
nak: „Igen, én itt ültem már valaha (ti. egy felvi
déki országút melletti sörházban), valamikor. . .  És 
ha figyelmesen a lábamra pillantok, nagy, országjáró 
zsoldos-csizmákat találhatok ott, a mellemen fehér 
csipkenyakkendő fodra és a süvegem mellett bizo
nyára kékcsóka szárnya. . . ” Nézzük csak azonban 
az 1915-ben írott elbeszéléseket, máris kiderül, hogy 
az illúziók mennyire illékonyak. Egyértelműen hirde
tik, hogy „minden elmúlott mellőlünk, ami egykor 
kellemes, drága, tüneményes volt” : „Elmúlt a szere
lem, az ifjúság, a túlcsapongó fantázia és a mély 
egyenletes álom . . .  Ah, hová lett szívünkből a lát
hatatlan kis hegedűs, aki fáradhatatlanul vonta a 
maga nótáját?. . .  Valahol elvesztettük őt, mint far
sangi dáridóról hazafelé kocogó vén kontrás elhagy
ja hangszerét a hajnali ködben . . . ”
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Az írói intenciók idillt ígérnek, a novellák a múlt 
századi környezetben, már a szakadék szélén álló 
erkölcsi világot festik. Az anyák romlásnak indult 
élete a századvég lányainak „üzleties”  virágzásában 
folytatódik. Krúdynak már csak arra futotta sóvárgó 
írósága erejéből, hogy megfesse egy Estella vagy egy 
Rozáli alakját, de Setéikét már csak mágikus pilla
nat realizálja, a falusi búcsú csodája. Krúdy azzal 
is jelzi, hogy kivételes jelenségről van szó, hogy 
már-már versben szól róla: „A nyakának olyan sza
ga volt, mint reggel az eperfa levelének, a kezének 
az érintése, mint a fülemüle fészkének puhasága, a 
szájának lehelete nyár orgonabokrai között érezhe
tő, ahová csókolózni járnak a gyerekek. Kis keble 
volt, mint az álombéli párna, amelyen álmodunk nők
ről, királyságokról, elmúlt fiatalkorunkról, öregko
runk sárga aranyairól, amelyeket tudatlan leánykák 
kezébe csúsztatunk majd, és a méhesről, ahol a szun
dikáló agg feje körül fiatal menyecskék felhúzott 
ruhával táncolnak . . . ” A disszonancia sikolyát azon
ban nem nehéz kihallani az Aranykéz utcai szép na
pok elbeszéléseiből, ezért van, hogy Szénfi shakes- 
peare-i gesztussal töri el fuvoláját.

S nem véletlenül! A tízes évek második felében a 
tárgy-egyén lép fel Krúdy művészi életszínpadára, 
s vele a démoniság, amely a nemek egymás közötti 
kapcsolatait jellemzi. „Az életanyag maga alig vál
tozott meg — írta ezekről a novellákról Szauder 
József — ; a szerelmi kín, a kielégületlenség s a csa
lódás miatti gyötrelem vált csupán pokolian fojto-
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gatóvá, démoni-kísérteties élménnyé.” Érdekes, jelen
tős irodalomtörténeti tanulságokat kínálóak ezeknek 
az éveknek az elbeszélései: a démoninak, a kísérteties
nek, az én felbomlása tüneteinek és a legendásnak 
elhatalmasodásával párhuzamosan a tárgyias előadás
mód kerül előtérbe. Itt a hősök, életüknek az írói 
figyelem megragadta pillanatában, önmagukkal ta
lálkoznak, és igazi énjük mutatja meg magát. A Gáz
láng című novella Edmundja, akit régen „bolond 
grófnak” hívtak volna, „napközben vízihullákat lá
tott képzeletében; ha lehunyta a szemét, egy sápadt 
kéz nyúlt ki feléje egy falusi temető sírdombjából, 
és a kézben a saját kezére ismert” . Ugyanezt éli meg 
„A bolondok kvártélya” című novellában Szotyori, a 
bordélytulajdonos, akinél egy idegen száll meg: 
„Unalmában megnézte a kezét. Meglepetéssel vette 
észre, hogy a keze szaksztott az idegen nagy, puha, 
fehér keze. Most a lábára tévedt a tekintete. Fran
ciás, finom cipője is hasonlított az idegenéhez. Inge, 
ruhája, tisztasága, ezüst szakállal bevont, barna feje 
és gondosan ápolt fogsora mind az idegenéhez ha
sonlított. A tükörbe révült el a tekintete. Egy pilla
natig azt hitte, hogy a sápadt, fakóarcú idegen ül 
vele szemközt az aranyrámák között, ahol elsuhan
tak, mint kísértetek a táncoló leányok.”  De Szotyori 
szomorú és realista, a vendég pedig vidám és álmo
dozó. Az élet kétféle látásának képi megjelenítéséről 
van tehát szó. Az egyik azt vallja: „Mindegy, hogy 
az embernek mi a foglalkozása, csak tisztességesen 
tegyen eleget kötelességének. Az én pályámon az a
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fontos, hogy az ember az adóját megfizesse, és tisz
teletben tartsa a hatóság rendelkezését. Én mindig 
ügyeltem arra, hogy panasz ne essék üzletemre . .
A másik a következőképpen vélekedik: „A világ
ebből az odúból nézve nem nagyon érdekel. Ami itt 
történik napról napra, nem nagy gusztust csinál az 
élethez. . .  Ha ön egy esztendeig élne itt, sohase 
kívánkozna vissza a valóságos életbe, mert ami oda- 
künn hazugság, az itt tiszta valóság.”  Ez a kettősség 
fonódik össze a bordélyházi lányok visításáról szóló 
bekezdésben:

„A  visításukkal, a fűszeres bortól támadt kaca
jukkal riasztják el maguktól az éj kísér teteit. Gyak
ran boldogtalan szerelem üldögél a dívány mögött, 
mint egy guggoló rém. Teli torokból kell ordítani, 
hogy a szerelem elszökjön még az éjszaka a helyéről. 
A visításokban távoli anyák, elhagyott testvérek, 
boldogtalanná tett férfiak csuklanak. A felkapott 
ruhákban zajló táncban nyöszörgő macskák futká- 
roznak a lábak alatt, az elhagyott tiszta élet sírdo- 
gál a papucs talpán. A veres lámpás hunyorít, mint 
a rosszmájú csábító . . . ”

Hogy az ördög szerepe is megnő, szinte természe
tes: az emberi létezés kiszolgáltatottságának a ténye 
fogalmazódik meg általa. „Az ember nem maga vá
lasztja meg sorsát. Ki lenne árokparti bogáncs, ha 
tiszteletre méltó tölgyfa lehetne egy adósságmentes, 
régi kastély udvarán? Végzet az, hogy némely fia
talembert úgy fúj végig a szél a nagyvároson, mint 
a szeptemberi mezőn a virág fehér csillagát. .
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Mintha az ördög játszana a hősökkel, ezért is gyű
rűznek az ördöghasonlatok a novellákban. S ezért 
annyira babonásak a hősök! Amikor életük viszony
latai annyira összekuszálódnak, hogy áttekintésükre, 
megértésükre nincs mód, a babonás elem rendszerint 
jelt ad magáról a novellákban.

Innen a báb-ember, a tárgy-egyén élménye is a 
tízes évek második felének írásaiban. Rendszerint a 
Krúdy-effektusok körében bukkannak fel ezek a ké
pek, következésképpen az életanyagban szemlélhetők: 
nem írói fikciók, hanem élettények a novellákban. A 
lehetőség már a Francia kastély című Szindbád-re- 
gényben is felfedezhető. Szalánci Edit, a színésznő, 
olyannak érzi magát, mintha porcelánbaba volna, 
A vörös postakocsiban pedig Esteiiával kapcsolat
ban olvassuk a bábbal való azonosulás gondolatát: 
„Estella csupán egy furcsa figura a bábszínház
ban . . . ”

Legegyszerűbb változata az új novellatermésben a 
Gázláng című elbeszélésben található: „rongyos tri
kókat visznek karon, mint halott színésznőket” . A 
Tótágast című novella ellenben már gazdagabb csok
rát kínálja a báb-képeknek. A földszintes ablakban 
„mereven, merengő, mosolytalan arccal üldögélő” 
hölgy Levrey szemében bábu: „A dáma mozdulatla
nul ült az ablakában, mint egy fodrász kirakatában 
a viaszbábu . . . ”  Majd: „Visszanézett, s észrevette, 
hogy halkan fordul utána a nő tekintete, mint egy 
gépezet.”  Ilyen módon éli meg az embereket „A  gyer
tya egy tiszta házban” hőse is: „Az utazó piros bort
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ivott kristályedényből, és néha úgy látta magát és 
a társaságot, a gyertyák fényében, mintha valamilyen 
kerekszemű, élettelen viaszfigurák volnának egy pa
noptikumban. A panorámát zálogba csapták, s ők 
ülnek egy kamarában s mindig csak egymást nézik.” 
A „Szilveszter fiam” című elbeszélésben a havas té
ren úgy mentek, mintha „karácsonyfáról való mézes
bábok” volnának. A bábusors „A ház, ahol a lámpás 
ég”  című novellában a legmarkánsabb. A hős a báb
ban a maga alakmására ismer:

„A  láda fenekén ülő helyzetben gubbasztott egy 
férfialak. . .  odabent egy viaszfejű ember guggolt a 
láda fenekéhez simulva, mint valami óriási magzat. 
Zegernyesinek a gyermekkori emlék jutott eszébe 
vidéki vásárokról, ahol a ponyvasátrakban látott 
hasonló kócból, fából, rongyból készült emberi figu
rát, amelyek egyik kezükkel a dobot, a másik ke
zükkel a cintányért verték . . .

Estére összeállította a szerkezetet a szobájában.
Lui — bizonyosan Luinak hívták! — megviselt 

frakkban, rövid lábszárakkal és köcsögkalapban ült 
a zongora előtt, amíg fehér kezeit a billentyűkön 
nyugtatta.

Egyszer felemelte a fejét, szórakozottan szemügyre 
vette a szobájában guggoló viaszfigurát és hirtelen 
érezte, hogy már látta valahol ezt az arcot. De va
jon hol?

Nem sokáig kellett várnia, hamarosan megtudta.
A falon egy porlepte, vaksi aranyrámás tükör 

függött, hegyes szögben, hogy régi nők ülőhelyzet
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bői is láthassák, hogy még nem öregednek. Zeger- 
nyesinek pókhálós tekintete tétován tévedt a tükör
be, és két példányban látta önmagát a homályos 
üveglapon. . . ”

Ebben a képzetkörben és a novellák eme soroza
tában most már az is természetes, hogy „A madár
ijesztő szeretője” Ventusz Vénusza végül a madár
ijesztőt viszi magával szeretőnek.

A bábu-képzet nem Krúdy művében van csupán 
jelen — korra jellemző is. Ady Endre 1910-es kö
tetében „A  föltámadás szomorúsága” című költe
mény már erről dalolt:

„Óh, jaj annak, aki feltámad 
S nem érzi önnön-életét,
Beszédje kongó báb-beszéd 
S báb-színpad bábja önmaga.
Kérdés, kísértés és titok . . . ”

S a Krúdy-novellákkal szinte egyidőben készül 
Bartók Béla táncjátéka, „A fából faragott királyfi” .
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EGY TÉZISREGÉNY 1917-BEN: 
A NAPRAFORGÓ

Akárcsak A vörös postakocsi című regénye közlésé
nek kezdetén, a Napraforgó megjelenésekor is a szer
kesztőhöz (akkor Kiss Józsefhez, most a Virradat cí
mű lap főszerkesztőjéhez) címzett levélben ad szá
mot írói szándékáról, vall téziséről, amelynek a 
regény a kifejtése, epikus megmutatása akar lenni. 
„Írok regényt — amelyet oly régen tervezek, hogy 
szinte ideálom lett, mint egy különc rögeszméje. . .  
Az én regényem egy modern magyar regény óhajt 
lenni, és tartalma mégis oly régi, mint a magyar 
föld. A föld regényét tervezem, amelyből a kalászok 
és a magyarok nőnek. Miért terem e földön a leg
nemesebb búza és legjobbfajta emberanyag? Tavasz- 
tól-télig, nyári hőben és ősz borújában hogyan él, 
lélegzik, dolgozik a föld, és rajta az ember! Mond
ják, hogy agrárregény. Pedig dehogy. Emberek re
génye lesz ez, magyarok története. A férfiak és nők, 
akik a regény lapjain elvonulnak, ismerőseink, test
véreink, magyarok . . .  Egy régi vágy, egy visszatar
tott lendület, egy hosszú idő óta elszállt erőmegfeszí
tés ennek a regénynek az alapja. És azonkívül egy
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bujkáló kis temetői szél, amely azt kérdi tőlem: mi 
marad meg utánad, ha már nem leszel. . . ”

Eszme- és gondolattörténeti vizsgálatokra egy
aránt csábító ez az előszó. Benne a világháborús 
propaganda szólamai, a modernnek nevezett magyar 
irodalom vágyai, a „városos Magyarország” program
jába kapaszkodó falusi nosztalgiák, távolból a ha
gyomány és újítás dilemmái, egészen közelről pedig 
a földkérdés, mely a magyar kapitalizmus korának 
tünetértékű gyöngesége, egyaránt megszólalnak. S 
hogy a falukérdés mennyire időszerű volt akkoriban 
a magyar irodalomban, azt az ezekben az években 
keletkezett regények (Szabó Dezső: Az elsodort fa
lu, Móricz Zsigmondi A fáklya) is bizonyítják. Hogy 
végül mégis jellegzetes Krúdy-regény a Napraforgó, 
művészete győzelmének kell tartanunk mindenek
előtt. A Napraforgó (eredetileg Naprafordulás volt 
a címe!) ugyanis nem lett sem agrárregény, sem a 
„magyar föld” regénye, de még a „naprafordulás”  
mentséget jelentő motívuma sem bontakozott ki ben
ne. Éppen ezért a Krúdy-művek eszmerendszerében 
értelmezhető ez a műve is. Tudjuk, hogy már Az 
aranybánya című regényében falura menekítette 
életre érdemesnek tartott hőseit, a tízes évek elején 
keletkezett regényekben a hősök olthatatlan vágyat 
éreznek a még romlatlannak vélt falusi élet idillje 
után, hogy kiszökhessenek a nagyváros polgáriasuk, 
tehát elidegenült életvitelének romlottságából. Krúdy 
szemében természetesen ez már „volt” világ, ugyan
akkor azonban a kiúté is: „boldogságsziget” , amelyen
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az ember „naprafordulása” lejátszódhat. A természetes 
élet utáni vágy a báb-élet borzalmai közepette ter
mészetelvvé is válhat, s hogy mennyire erős ösz
tönzésekről van szó, azt Ady Endre költészete is jel
zi: gondoljunk Kalota-parti élményeire, amelyeknek 
indítékai Krúdy regényével rímelnek. Nagy lelki 
szenzáció színtere tehát az ilyen falukép, általában 
a vidéki élet rajza, s a már jelzett erős eszmei gyö
kerek ellenére is emlékeket revelál mindenekelőtt. 
Mert emlékképekről van szó természetesen, a színtér 
a gyermek- és ifjúkor tája — Krúdynál a Nyírség, 
majd ismét Podolin és az akkori Észak-Magyaror- 
szág, ahová a tízes évek második felében írott kisre
gényeiben tér vissza. S mert elvesztett világról szól, 
nyilvánvaló az eszményítés és a természeti képek 
hangsúlyozása is. Az utóbbit példázhatja a regény 
következő kis részlete:

„Az áldás, a májusi eső hullott odakint a nagy 
éjszakában, a füvekre, fákra, mezőkre, lejött az ég 
vize, hogy idelent mindent megtermékenyítsen. Mind
egyik esőszem egy csöpp pólyásbaba, amelyből hol
napra, nyárra embernyi ember növekedik . . .  A me
zők, a bozontos fák, alvó és nagyokat lélegző bokrok 
elterülnek az eső csókjai alatt, mint álmodozó nők. 
És hogy a föld alatt is tovább folyjon a megtermé- 
kenyülés munkája, erre valók Pistoli úr és társai, 
akik e napon meghaltak Magyarországon . .

Mint A vörös postakocsiban! Ráismerhetünk a gon
dolat előképére. Csakhogy itt a pogány-bukolikus ih
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letés van jelen a buddhizmus ellenében. S erről egy 
hasonlat vall:

„Egy májusi éjszakán, midőn hosszadalmasan né
zett a vörös holdba, amely gunnyasztani látszott a 
lápok szélén és a rekettyések közé ereszkedett, mint 
egy részeg király a pórleányokhoz . . . ”

Fest boldog falusi idillt is a regény utolsó feje
zetében a télre való felkészülés őszi munkáit rész
letezve: beszél teli kamráról, padláson kiteregetett 
dióról, mogyoróról, almáról, nagy havazásokról és 
vendégjárásról, az esti dominó és preferánsz játékról 
(mint Oroszországban), vadászatról az őszi „ásító 
mezőkön, aluszékony erdőkben, elgondolkozott vadvi
zek mentén” . S előcsalja a melankólia hangjait: 

„Várjuk meg a telet. Az elsőt, a másodikat, a har
madikat . . .  Vájuk meg a vidék egyhangú estéit, 
holdjárásait, farkasüvöltéses éjszakáit. Az órákat 
mindennap vigyázva felhúzzuk, az emlékeinket el- 
temetgetjük, triktrakot játszunk és sohasem írunk 
egymás tudta nélkül levelet, bármilyen borús az al
konyat.

— Én várni fogok.
— A bolond élet csak rohanjon mások országutain, 

mi a napraforgókat nézegetjük, hogyan nyílnak, nö
vekednek, hervadnak. Daliák voltak még nemrégen, 
de most őszidőben háztetőt fednek velük.”

Természetesen nemcsak eszményített falusi élet
képről és vágyott természetről van szó a Naprafor
góban. Hiába próbálgatja az ódái hangot! Az eszten
dő, amelyben a regény fogant, nem is engedte meg
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az ilyent. Csak merengni tudott, és az elégia gordon
kahangján beszélni a megfogyatkozott életlehetősé
gekről és a megnövekedett halálhangulatról. Sem az 
idillnek, sem a nyírségi Bujdosnak, ennek a boldog
ságoázisnak nincs valóságos tál ja, s még a lélek geog
ráfiája is bizonytalan fellelésében. Különösképpen, 
hogy a Krúdy-regény valójában Pistolinak, a „ma
gyar Falstaffnak” élete és halála történetét mondja el.

Írónknak nyilvánvaló ellentmondással kellett te
hát szembenéznie a Napraforgó írása közben is, hi
szen valójában a „nem-élet”  képei bűvölik, s az 
„élet” képeit keresi. „Hogyan kellene élni?”  — ez az 
alapvető kérdése, melyet a múlt század orosz regé
nyeit olvasva tanult meg ilyen módon felvetni. A 
Napraforgó bán a leginkább eszményített és testtelen 
hőse, Evelin kérdezi, a választ pedig Maszkerádi kis
asszony adja meg, amiben a kor szinte minden aber
rációja találkozik: „Régi orosz regényekben kérdez
gettek úgy, mint a papírfigurák. De most már más 
világ van. A regények csak annyit mutatnak meg, 
hogyan kell meghalni. . . ”  Tulajdonképpen Krúdy 
erejéből sem futotta másra. Az író gondjaira ismerhe
tünk ezekben a mondatokban, mert a modern élet
nek, az 1910-es évek polgáriasuk világának, de az el
ső világháború körülményeinek is a „tragikus tréfá
ját”  érzékelhetjük bennük. Krúdy életet akar ábrá
zolni, de a halálról kell írnia. Mintha a létezés fo
nákjára fordult volna! Mi több: ami Krúdy előző 
műveiben a züllést jelentette a X IX . századi életfor
mához viszonyítva (gondoljunk például a még ebben
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a regényben is kísértő jakobinus- és kurucmotívu- 
mokra a hasonlatokban!), itt elvonatkoztatottabb, de 
ugyanakkor emberi sorssal példázható módon jelenik 
meg, méghozzá úgy, hogy egy pozitívnak tartott és 
hitt létezésforma mutatja meg negatív ismérveit. Buj
dos, ez a nyírségi falu, Evelin számára, aki riadtan 
fut Pestről haza, menedék lehet ideig-óráig, Masz- 
kerádi kisasszony pedig kirándulhat lelki szenzáció
kat keresni ide, de Bujdos őslakói számára (Álmos 
Andor, Pistoli, Rizujlett), még ha nem is tudják, ma
ga a pokol, amelyben lelki sérüléseiket melengetik. 
Nehéz is lenne eldönteni, Pesten förtelmesebb-e a7 
emberek lelki élete, vagy Bujdoson — az idill füg
gönyei mögött. Nincs tehát megbízható felelet a 
„hogyan élni?”  kérdésére sem. A falusi idillnek, élet
től való elzárkózásnak az a lehetősége sem jelenti a 
megoldást, amelyet Álmos Andor Evelinnek felkí
nál a regény végén. Legfeljebb két sebzett lélek áltat
ná magát ideig-óráig.

A bizonyíték Pistolinak, a nyírségi Falstaffnak az 
élete és halála. „A régi Magyarországból ittmaradt 
félbolond földesuraság” ő, a falu cigányainak párt
fogója, csavargó, aki csak azért járt haza, hogy 
megnyugtassa éppen soron levő feleségét” , kicsinosít
sa magát, „gödörbe hányja a hitelezők leveleit” , és 
menjen tovább vígan élni az életet kocsmáról kocs
mára, az egyik asszony karjából a másikéba. Nem
csak víg kedélye miatt nevezi az író Falstaffnak. 
Shakespeare vígjátéki hőséhez lényegbeli vonásaival 
is hasonlít — életbeli öncsalása osztályának, a pusz
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tulás mélypontja felé közeledő vidéki magyar birto
kosnemességnek a tévedését tükrözi. Különben is fel
tűnnek Krúdynál a tízes évek második felének első 
műveiben a reneszánsz nagy „vígjátéki alakjai” , Don 
Quijote a Bukfenc című kisregényben, a Falstaffé 
itt, a Napraforgóban. önmagát túlélt világ képvise
lői, egyszerre parazitái és reprezentánsai, mint Pisto- 
li is. Tévedései tehát „történelmiek” , nézzük akár az 
életbelieket, akár az eszmeiket, hiszen Krúdy mind 
a kettőt gondosan és részletesen megmutatja.

Krúdy világának hőse természetesen a szerelmes 
Pistoli. „Kapafogával, kint ülő bikaszemével, dör- 
mögő, komor hangjával, húsos nagy fülével, büty
kös ujjával és megvékonyodott lábszáraival sajátsá
gos hatása volt a vidéki nőkre. . . ”

Voltak mesterséges eszközei is: Maszkerádi kis
asszonyhoz például a következőképpen készülődött:

„Előkészítette csalhatatlan hatású műszereit. A 
tajték szivarszipkát, amely ölelkező, mezítelen szerel
meseket ábrázolt. Ezüsttárcáját, amelyre fürdőző nők 
voltak festve, a zsebébe dugta. Nem felejtette otthon 
furfangos tollszárát, amelynek az üvegszemén mez
telen táncosnőket lehetett látni. Valamint a litogra
fált képeket, amelyeknek látásától vérbe borult az 
asszonyok arca és képzelete. Kis sapkát is húzott a 
mutatóujjára, amellyel mindenféle bolondságokat le
het elkövetni. Megköszörülte a torkát és kiáztatta a 
láb át. . . ”

A „fehérmájú Pistoli” ő, az örökös vőlegény, a 
hempergő kedvű, akiben túlteng a nemi vágy (ezért
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is jelzője a fehérmájú), mértéktelen benne az élet- 
vágy, de már abnormális az élettöblete. Nem véletle
nül annyi a börtön- és a bolondokháza-hasonlat ép
pen a róla szóló mondatokban. Mert ez a Falstaff 
nemcsak a tébolydából nősült, maga is ápoltja volt 
az őrültek házának. A hisztériás nőket szerette, mert 
maga is neurotikus volt. Életben maradt három fele
sége a nagykállói tébolydában kötött ki. Mágnesként 
vonzották a beteg lelkű nők, hiszen Pistoli szerelme 
is „beteg” — egyik tünete a képzelődés, akárcsak 
Szindbádnak a tízes évek elején. Ez a sajátos szerel
mi idegbaj csúcsosodik ki a három bolond feleséggel 
töltött éjszaka epizódjában, amikor mindegyik hit
vesi jogát követeli. S ha nem is adatott meg neki, 
hogy egy tizenöt éves lány ölében haljon meg, mint 
vágyta, Maszkerádi kisasszony csókját, a „halálos 
csókot” még megkapta, miután eltáncolta rókatáncot. 
„Egy hajszálnyira az őrülettől” — méri Pistoli sze
relmét az író.

Ez a Pistoli dörög a „modern világ” ellen, s a 
maga romlásának igazolásaként teremt „nemzetfilo
zófiát” , amelyben mintegy összegeződik az 1867 után 
a polgárosodás ellen elhangzott nemesi vádak leg
többje — a korcs utódok emlegetésétől a nemzethalál
nak a látomásáig. Szerinte a „nemzet megmaradása 
követeli, hogy a férfiak konzervatívok és ósdiak le
gyenek” : a „nemzet vagy haladás” dilemmái öltenek 
itt torz alakot, hiszen egy Pistoli hirdeti őket! „Va
lódi férfijellemeket nem találtam a fiatal nemzedék
ben. A nők erkölcstelenek, úgy mutogatják mezíte
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lenségüket, mint a napon száradó alsószoknyájukat: 
a fiatal férfiak nem megbízhatók, gyengék, gyávák, 
megalkuvók. . .  Mindenki elveti jellemét, meggyőző
dését, hitet cserél, ha az élet könnyebbnek ígérkezik. 
Sajnálom az országot, hogy csirkefogók, jellemtelen 
emberek kezébe siklik . . .  Tolvajok országa, álhaza
fiak, szemérmetlen önzők, hidegvérű hazugok tarto
mánya. A becsületet itt már negyvennyolc előtt elte
mették. Ezért nem nagy kár Magyarországért. . . ”  
Nem hiányzanak tehát az ironikus felhangok Pistoli 
tirádájából! „Kivesznek erkölcseink, a szokásaink, a 
faji nemességeink. Az új, modern emberek kitologat
nak bennünket őseink földjéről. . . ” Krúdy azonban 
nem elégszik meg a bírálat puszta rögzítésével, szem
beállítja a regény fiatal hősének, Végsőhelyi Kálmán
nak a véleményével, akinek különben sok folt csú
fítja jellemét: sok józan nemzedéknek kell jönnie, 
míg a fejek kiszellőzködnek, az iszákosok maradékai 
elpusztulnak. . .  Nem vihette sokra egy olyan or
szág, ahol mindenki bormámorral töltötte a nászéj
szakáját . . . ”

Az írói igazságszolgáltatás vezeti Pistolit Maszke- 
rádi kisasszony bűvkörébe is, aki éppen annak az új 
erkölcsnek a megtestesítője, amely ellen hadakozik. 
Maszkerádi kisasszony nemcsak az új, a még meg 
nem hódított nő (mert nincs a környéken asszony, 
aki ne lett volna Pistoli szeretője), hanem az „új” 
világ is, amely hősünkkel perverz játékait űzi. A 
neurózis egyforma hullámhosszán vannnak ők ketten
— ezért is tud a kisasszony a férfival bánni: meg-
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alázza, megveri, ravasz vetkőzési jelenetben csábítja, 
megtáncoltatja (el akarja járatni veié a rókatáncot), 
és halálos csókját kínálja. S természetesen jellemzi 
is: „Itt a sírva verekedő, sírva vigadó, sírva szeret
kező emberek között egy fagyoslábú patkány ön, 
minden álarcossága mellett. . . ”  Maszkerádi kisasz- 
szony túllicitálja Pistolit. Mert ő is „komor, hideg, el
szánt, szerencsétlen” , aki valójában nem is tud sze
retni. Érzékeken. Megveti a férfiakat, s úgy jár 
közöttük, mint egy állatszelídítő, gyönge pillanatai
kat lesve. Ezért volt kíváncsi a bordélyházak életére 
is. „Sudár volt a teste, mint egy magános kard, ame
lyet hegyénél fogva a vívóterem padlójába szúrtak. 
Ingott, remegett, mintha vérének lüktetésével belső 
rugók mozgatnák testét.”  S mert Krúdy jellegzetes 
nőtípusa, hát bal szemére kancsalít egy kicsit. De a 
századvég egyik eszményi nője is: unatkozik és
szadista. Csak kapni és elvenni akar, adni nem tud.

Titok és bűn a nagy vagyon mellett a Maszkerádi 
kisasszony józsefvárosi, polgári öröksége, akinek 
származását babonás titok fedi. Szerepet játszott ben
ne egy Maszkerádi nevű kalandor, aki úgy halt meg, 
hogy valaki kötőtűt szúrt a szívébe, feje búbjába 
pedig kampósszöget vert, még inkább pedig a két 
Libinyei testvér, akik közül az egyik, Helén férje, 
a másik feleségét kívánja meg, Lottit, akinek gyer
meke Malvin, kit Maszkerádi kisasszonyként ismer
hettünk meg a regényben. Hogy ez a szerelmi há
romszög csodás elemektől sem ment, egészen nyil
vánvaló: a meggyilkolt Maszkerádi kísérti az asz-
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szonyokat, titokzatos vándormuzsikus húzza a nótát 
a két asszony (Lotti és Helén) Maszkerádival tartott 
szerelmi orgiáján. Maszkerádi kisasszony alakmása 
évtizedekkel később szerelmi gyilkosságot hajt végre, 
míg maga a kisasszony egy helyőrségi tiszttől veszi 
első leckéit a szerelem hátborzongató változataiból, 
hogy „vad, sárga vizek” hajósaként bukkanjon fel 
Evelin barátnőjeként Bujdoson, s elragadja szerelmét.

Krúdy ugyan Evelin és Álmos Andor „regényé
nek” szánta a Napraforgót, s őket is Jókai modorá
ban képzelte el, rájuk bízva tézisének hirdetését. Iga
zi és művészileg is megformált hősei mégis Pistoli 
és Maszkerádi kisasszony, ők viszik a regény cselek
ményét is előre, s Pistoli temetése zárja le, valóságo
san és jelképesen is a történéseket. Annak a tűznek 
a leírása, bár egészen rövid, jelképi erőben és való
ságról valló mivoltában nem marad Móricz A fáklya 
című regényének tűzjelenete mögött. Ijesztő nyári vi
har tombolt Pistoli temetésének idején, dörgött és 
villámlott: „A  temető sarkában a jegenyefa úgy lo
bogott, mint egy fáklya. Repkedett, sziporkázott a 
tűz, mintha pokolból feljött lelkek ugrándoznának 
a lángokban. Kék volt, sárga volt, kísérteties volt 
a láng . . . ” Pistoli is, Maszkerádi kisasszony is a kí
sértetiest képviseli, Evelin és Álmos Andor a „regé
nyest”  — amazok életének és gondolatainak ellen
pontjaként.

Igazán regényes Álmos Andornak és őseinek tör
ténete, akár Jókai is írhatta volna! A nagy birto
kokat szerző, valódi feudális kényúri őskorról, mely
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a család fénykora volt, Krúdy még nagy általános
ságban beszél. Történetükbe a fordulatot az ős- 
Evelin hozza, Álmos Ákosnak a felesége, Andornak, 
regényünk hősének anyja. Negyedik felesége volt a 
férfinak, az „egykedvű falusi gavallérnak” , aki „szó
val, csókkal, simogatássai fölényeskedve szokott bán
ni az asszonyokkal” . Ő lesz leigázója is, mert nem 
engedi magát szeretni. Pedig szenvedélyesen sóvárog 
utána a férfi, s egy tavaszi napon, mint egy lázbe
teg, kopogtat az asszony ajtaján a szerelem egyszeri, 
hatvan percéért, mert utána meg kell halnia. Ennek a 
halálosan szerelmes egyetlen órának gyermeke Álmos 
Andor, aki a húszéves Evelin után éppen olyan ro
mantikus módon epekedik, mint apja a másik Eve
lin után. Az már szinte mellékes, de mégsem elha
nyagolható, hogy a szerelemben a tanítója, a nyírsé
gi szépasszony volt, akit Álmos Andor becéz Rizuj- 
lettnek. „Rizujlett nemcsak azt tudta, amit a szat
mári nénéknél tanult, de ismerte a hírhedt márki úr 
receptkönyvét is. Bár külsejében vadvirágos volt, 
mint egy vándor cigánynő, a szeme olyant villant né
ha, mint a kóborlók tüzénél éjszaka a kés, amelyet 
másnapra köszörülnek. . .  A szerelmi rafinéria olyan 
bűbájait tudta, hogy a nyírségi kurtanemes szívesen 
felhasította volna a mellét, hogy Rizujlett kibuzgó 
vérében áztassa meg csodálatosan kis lábát. . . ”

Mi az, amit Krúdy hozzá tud tenni ehhez a ro
mantikus történethez, s amivel a maga korának raj
zává tudja változtatni a X IX . századinak tűnőt is? 
Elsősorban a lélekképre helyezett hangsúllyal. Ahogy
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kikapcsolja Álmos Andor és Evelin érzelmi viszo
nyából az eseményeket, a történéseket, s ahogy a 
lelki attitűdök továbbélését nyomozza, ahogy ketté
választja a testi és a lelki hasonmás jelenségét! Az 
ősanya Evelin a századvég idején két nőben él to
vább. Testi hasonmása a lány-Evelin, lelkét Maszke
rádi kisasszony örökölte, míg Álmos Ákos sorsa Pis- 
toliban ismétlődik meg, hogy fia, Andor az apja rej
tett természetét őrizze. A sorsok, jellemek, vérmér
sékletek átöröklődésének rajzában, a nemzedékvál
tás históriájában írónk jellegzetesei, fontosat, művé
szi szempontból kamatoztathatót látott, s tovább 
alakította és gazdagította az évtized derekán írott 
elbeszélések ilyen jellegű tapasztalatait. Közben 
megbomlott életharmóniáról, egyoldalú alakulástör
ténetről beszél: életrevaló, fiús és szerelmi szabad
versenyben mindig győztes nőről és a cselekvés lehe
tőségétől megfosztott, álmodni kényszerülő férfi
ról van szó, kifosztókról és kifosztottakról a meg
zavarodott erkölcsi és társadalmi világrend ege alatt. 
Így teremt ellenpontokat is: a Krúdy-regényekben 
elsősorban emberi természetek feleselnek egymással 
a művészi sajátosság egyik mélyrétegeként. Ezeket 
pedig csak kiegészítik a társadalmi meghatározottsá
gok pontjai a magyar uralkodó osztály szociológiai
lag is meghatározható köreiben.

A Napraforgónak természetesen van egy Pest
pólusa is. Innen érkezik Evelin, Maszkerádi kisasz- 
szony, s Végsőhelyi Kálmán, a selyemfiú, előbb Eve
lin szerelmese, majd Maszkerádi kiszasszony foglya.
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Szövegszerűen ugyan nem nagy teret kapott a Pest
kép, mégis jelentős írói felismerések hordozója. Krú
dy ebben a regényében fedezi fel, hogy a városi élet 
szervessé lett immár, hogy elszakadt a „vidéktől” 
és benne az emberek életét autonóm törvények igaz
gatják. Jól tükrözik ezt a Végsőhelyi Kálmán köré 
szervezett pesti életképek, elsősorban pedig maga az 
ifjú hős, Végsőhelyi Kálmán. Még csak karrierista, 
de karrierje történetének megírását az író még nem 
tudja, vállalni; mert már nem Noszty fiú ő, pedig a 
házasság neki is az élet anyagi kérdéseinek megoldá
sát kell hogy jelentse. A romantika kora végleg eltűnt
— hirdeti ez a Krúdy-figura, nem szabad tehát a 
látszatoknak sem hinni! Ezért öltözik divatlap sze
rint régimódiasan Végsőhelyi Kálmán, hogy a nők 
szemében romantikusnak tűnjék, lelke azonban már 
modernül „romlott” , nyoma sincs a romantikus kor
szak vélt szilárdjelleműségének benne, mert jellemte- 
lenség lapul az álromantikus külsőségek mögött. 
Szociológiai szempontból őáltala nyílik kilátás a feu
dális világ zártabb és differenciáltabb osztálytagozó
dásának bomlásával keletkezett, s Budapest nagyszá
mú törmeléklakosságát képező világra, amely ott él 
a paloták és a polgári otthonok vonzáskörében, anél
kül, hogy egyikhez is tartozna. De mindegyikkel 
érintkezik, „öreg hercegnők és elcsábított polgárlá
nyok . . . ”  — ezek között a végletek között él Krúdy 
egyik percembere, s jelenvalóságával felesel Álmos 
Andorral, aki az „örök” időt testesíti meg.

Impozáns, ám mégsem teljes értékű alkotás tehát
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a Napraforgó, s az író újra és újra kísérletezik majd 
a maga művészetét teljes egészében kifejező regény
forma megteremtésével, hiszen Az aranybánya meg
írása óta ezzel a művészi feladattal küzdött.
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VÁGYAK ÉS LÁNYOK

A tízes évek második felében Krúdy Gyula egy jel
legzetes, akkoriban kialakult alkotói ritmushoz iga
zodott. H a addig egy-egy regényét, mint szigeteket 
az óceán, novellák vették körül, a tízes évek dereká
tól kezdve kis- és úgynevezett „nagyregények”  vált
ják egymást. A Napraforgó és az Asszonyságok díja 
közötti időszakban ott van három kisregénye, a Buk
fenc, Az útitárs és a Pesti nőrabló, az Asszonyságok 
díját követően pedig ismét kisregények születnek, 
azután a Mit látott Vak Béla a szerelemben és bánat
ban nagyobb regényterve foglalkoztatja. Hiába ke
resnénk azonban a kisregényekben a formának azt a 
feszességét, amelyet a modern filozófiai kisregény 
megjelenése hoz majd a X X . század világirodalmába. 
Krúdy minden pályaszakaszában csak annyira újító, 
amennyire életanyagának művészi kényszerítő ereje 
föltétlenül megköveteli. „Lírai” alapjait például nem 
adja fel most sem, sőt, miközben a regény cselekmény 
elértéktelenedéséről, közhelyszerűvé válásáról, elsat- 
nyulásáról mind több a tapasztalata, annál inkább 
őrzi líráját, s tetőzteti majd az Őszi versenyek című
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kisregényében. Ezért helyeződik át a regény életanya
ga a cselekménysíkról a Krúdy-effektusok síkjára is 
nagyobb mértékben, s ez az állókép szerepének a 
megnövekedését is eredményezte.

A változások azonban szemmel láthatóak ezekben 
a kisregényekben. Az író tézisei, bár szorosan kapcso
lódnak ahhoz az irányzatossághoz, amelyet A vörös 
postakocsiban vallott, változást mutatnak. Abban a 
„bordélyház-Pest” metaforának a morális töltése 
csupán indulatosságot eredményezett. A tízes évek 
második felében Krúdy a Ninivébe kényszerített bib
liai János módján borzad a „bűnös” város életétől, 
mi több: keresni kezdi hősei számára az ebből a mo
dern Ninivéből kivezető utakat is. A tisztaságképze
tek elszaporodása ezekben a művekben éppen ezért 
lesz egészen nyilvánvalóvá. A Bukfenc című kisre
gényében például a piros szín már jelentése kétértel
műségével izzik: a bordélyház jelvénye is, de az élet 
színe is. A „piroslámpás tavaszi este” fényeiben ott 
van már Gyöngyvirág is, hiszen ebben a regényben 
a tisztaságot Krúdy a bordélyházban ápoltatja a 
Warrenné-nagymamával. Az írói moralizmus vezér- 
gondolatát is a Bukfencben találjuk egyértelmű mó
don megfogalmazva a regény nagymamájának uno
kájához, Gyöngyvirághoz intézett szavaiban:

„Szívesen elküldenélek valahová, de félek, hogy 
elromlasz, mint a többi. Egy ártatlan lelket meg aka
rok tartani Pesten, legyen kinek a tiszta kezét meg
fogni, ha Ninive módjára elpusztul a város . . . ”  (A 
kiemelés az enyém. B. I.)
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Nyilván ezért kell Az útitárs Eszténájának is tisz
tán meghalnia: ösztönei Pálfi Pál karjaiba vitték, az 
író azonban nem engedhette meg bukását. Vízbe ölet
te tehát a lányt.

Krúdy hősei ugyanis meg akarják oldani életük 
dilemmáit, minthogy a buddhizmus, amelynek esz
méivel a tízes évek első felében kacérkodott, elégte
lennek bizonyult. Általánosan, eszmei síkokon az „el 
a faluba” gondolata kínálta a megoldást, s a termé
szetbe való menekülés lehetősége vonzotta, hiszen a 
természet jelképe, az aranyszőrű bárány csengője, 
„mindig azt harangozza, hogy élet, élet, szép élet” . 
A hősök magánéletében pedig az „ifjú karok kikötő
je” kínálta a menedéket. Láthatjuk ebben a gondo
latban Krúdy életrajzának a hatását is, azoknak az 
illúzióknak a megfogalmazását, amelyeket második 
házasságával kapcsolatosan táplált. Az író azonban 
bölcsebb és tárgyilagosabb volt, mint az ember. A 
Bukfenc című kisregény Don Kihótéja boldog lehet 
Gyöngyvirággal, de Gyöngyvirág valójában boldog
talan. Pálfi Pál is mesterkedhet Eszténa ifjú, szűz 
karjai felé vezető útján, az élet mágikus hatalmai 
vízbe ragadják előle a lányt. „Midőn én először ta
lálkoztam velük — olvassuk a Bukfencben — : 
Gyöngyvirág tizennyolc esztendős volt, mint egy 
borongós, fázékony, rövid tavasz: míg Don Kihóte 
az ötvenedik esztendő ecetfa virágos, tágas égbolto- 
zatú mezsgyéjén ballagott — ha néha körülnézett, 
oly messziségeket látott már életében, mint a bástya
fokról a távolban kanyargó üres országutak. . . ”
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Gyöngyvirág kérdezi majd, joggal, hogy „Miért él
jek” , s Eszténa, mintegy feleletként, vízbe ugrik.

Az „ifjú karok kikötője” utáni vágynak azonban 
vannak elméleti visszhangjai is; az a szociáldarwi- 
nizmus például, amely a természetes kiválasztódást 
és a létért való küzdelmet helyezi előtérbe abban a 
„természetes” formájában, amelyet nem rontott még 
meg az ipari, a kapitalista társadalom új morálja. 
„Az én véleményem, gyermekem, hogy fiatal férfiak 
csak érett nők közelében lelik meg a boldogságot, 
míg a fiatal nők tapasztalt, oroszlánszakállas férfiak 
mellett. Az egybekelő párok közül az egyiknek min
dent kell már tudni az életből, hogy megóvhassa, 
megtarthassa társát azon az áron, amelyet saját bol
dogtalanságával vett m eg. . . ”  Krúdy azonban ennél 
a megállapításnál nem reked meg, hanem mélyebbre 
akar merülni ebben a „darwinizmusban” , s ezt írja: 

„A  kóficok és a nyavalyások tartják meg az em
beri társadalom mostani rendjét, amely az ifjúságot 
éppen olyan önmegtartóztató életmódra kárhoztatja, 
mint a tiszteletre méltó vénséget. Aki nem szeret if
jan, az akár bele se kóstoljon a szerelembe. Az 
volna az emberi ideál, ha a nők tizennégy, a fiúk 
tizennyolc esztendős korukban köthetnének házas
ságot. Hogy megszépülne akkor az emberi faj! Az 
ifjú szerelem erőssé, széppé, tehetségessé tenné a kö
vetkező nemzedéket. . .  Csak annak az emberpalán
tának van létjogosultsága a földön, akit szerelem 
hozott a világra . . . ”

Hiába lenne azonban az író nézetének tartani ezt az

148



elméletet. Nem véletlen, hogy Gyöngyvirág gyer
mektelen, Eszténa pedig meghal termékenyülése pilla
nata előtt. Ennek a halálos meddőségnek az okait ku
tató írói gondolkodás azonban már jellemző és Krú- 
dyt minősítő eleme a regényeknek. Ahogy a Bukfenc
ben ismét a bordély házat választja az élet és halál já
téka színterének, s ahogy Az útitársban Hartvigné 
„tisztes”  polgári otthonát alakítja át bordélyházzá, 
ezáltal az élet és halál küzdőterévé, illetve Pest „üz
leties” és a felvidéki kisváros „mágikus” környezetét 
az események hátterévé, az Krúdyra valló művészi el
gondolás, habár a regényvilágok itt elszakadóban van
nak hétköznapi mivoltuktól, s az író már készülődik 
kora történetírójának a szerepére, amivé majd való
jában a húszas években válik. „Akkor még nem volt 
háború. . . ”  — húzza meg a határvonalat az Időben, 
amelynek „időtlenségét” érzékelte még nem is olyan 
régen.

„Regényes” , ám mégsem regényes történeteket sző 
kisregényeit komponálva, s jelképi erővel is bír, ahogy 
a Jókai képzeletében még ragyogó és tündéri Senki
sziget pesti bordéllyá devalválódik, a fák és bokrok, 
a buja természet helyett a bordélyházban „a falakról 
mezítelen nők fénylő képei, versailles-i tájképek, 
hattyús tórészletek, piroskabátos lovagok és púdero- 
zott fejű dámák meglepetten néznek a kék babosszok
nyás, leeresztett hajú gyermeklány után” . Gyöngyvi
rág szerelme Imre iránt, Mélyacsai kísértései, a színész
növendék életkalandjai, a Pongyi kisasszonyokkal va
ló ismeretsége, Don Kihóté fellépte, öngyilkossági kí
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sérlete, a nagymama halála, végül a lány házassága 
Don Kihótéval: az értékét veszített, elsatnyult roman
tikus történetet mutatják. S ilyen Az útitársé, is: a 
férfihős „csodálatos” kalandjai a felvidéki kisváros
ban légyottok csupán Hartvigné két ölelése között, a 
cselekmény középpontjában a kisvárosi Lolitákkal 
szövődött kalanddal. Hogy Ninive-Budapesten va
gyunk, azt a Bukfenc embergalériája jelzi elsősorban. 
A Pongyi kisasszonyok, akiknek egy vőlegényük volt, 
Elzüllött Elza, Lauberné, Szalon Mimi, Flikkné, nem
különben a bordélyház tulajdonosa, a „grófné” , 
Gyöngyvirág nagyanyja, azután a férfiak: a morbid 
öregúr, a mazochista Szú úr, Remete úr, a színésznö
vendékek istápolója, az elcsapott jockey, a szélhámos 
Mélyacsai, Lajkó és Don Kihóte is, akiben Rezeda 
Kázmér lelke él tovább! De hogy a vidéki kisváros 
embervilágával kapcsolatban sem lehetnek illúzióink, 
azt Az útitárs című regénye bizonyítja, az N. N. című 
kisregénye nosztalgiájával egyetemben. Az útitárs a 
Napraforgó után keletkezett, és a Napraforgó már je
lezte, hogy a vidék sem lehet az életnek a „reális” tar
tománya, de nem lehet az életrajz dédelgette Nyírségé 
sem az N. N . megírása után!

Költői értéke e kisregények közül Az útitárs című 
regénynek van, amelyet az Őszi versenyek című re
génnyel Krúdy legszebb elégiájának tartunk. Nem 
moralista, hanem költő műve ez a kisregény. A köl
tői realitások talaján születetten az emlék- és vágy
képet teszi igazabbá minden valószínű történettel 
szemben. A meg nem valósult, a be nem teljesedett
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szerelem elégiáját írta meg benne Krúdy a felvidéki 
kisváros preraffaelita-szecessziós, tehát túlfűtött ne
miséggel és mágiával-babonával átitatott légkörében. 
Az öregedő, s a fiatal lányszemekben a maga öregségét 
meglátó férfinak kellene belehalnia ebbe a szerelembe, 
mégis a lányt pusztítja el a gyorsan fellobbanó, sors 
ígérte, sors meghozta végzetes találkozó. Ezért hang
zik fel nyilván olyan kegyetlen ridegséggel a regény 
végén a kiáltás: „Fogják meg Pálfi Pált. Miatta ug
rott be a lékbe egy leány . . . ”  Egy férfi, a „véletlen 
kedvű napok hőse” érkezik egy felvidéki mesevárosba, 
amely nem is a valóságban, hanem a valószínűség 
határzónájában áll. A csodák földje egy ilyen kisvá
ros. Sajátos élet- és természetrendje, erkölcsi világké
pe, amely középkorias módon fogja össze a szabados
ságnak a féktelenségét s a bigott szigort, a szentet és 
a profánt, a mágikust és a babonást, de a józan prak- 
ticizmust is, lehetővé teszi, hogy az író zegzugos utcá
in a végzet szelére figyelhessen, és egymás közelében 
lássa életnek és halálnak a sarkpontját.

Krúdy mesterien szövi az „útitárstól” hallott ki
csinyke történet mögé hátterül szolgáló életvásznakat, 
rajtuk azokat a motívumokat, amelyek egy súlyos tra
gédia drapériájának a benyomását keltik: a végzet
szerűségét, a halálét és vallásosan profán érzékiségét. 
Ezeknek a szálaiba fogódzkodva halad Eszténa kis 
élete a halál felé. A kisregény hősei felett ugyanis a 
halál trónol. Ahogy a bevezető utolsó mondata leüti 
ezt a hangot („ . . .  ráeszméltem, hogy nem érdemes 
siettetni a halál napját. . . ” ), az elmúlás képzete fel
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felbukkan, majd a regény fordulópontján történetté 
terebélyesedik, Eszténa történetében pedig realizáló
dik. Az emberek a regénybeli kisvárosban a halál ár
nyékában élnek. A városka templomának a falairól 
„másvilágiasan hideg szemű arcok”  néznek az embe
rekre, a hold „a hóesésen át halott arcával. . .  bámult 
le a városkára” , és Pálfi Pál az Olgával töltött pász
torórán vörös ruhás hóhérra, máglyára, kerékbe törés
re gondol, Eszténa meséiben pedig a halál alakot ölt. 
Az már természetes, hogy Eszténa Pálfi Pál kriptáját 
szemeli ki találkahelyül (a névvel való játék nyilván
való: „Mintha maga feküdne itt, uram . . . ” ), ahol sze
relmük nem tud beteljesülni, de nem lesz a lány a 
férfié a város széli barátságos házban sem.

Mert Eszténa a végzet lánya: balsejtelmek, babonás 
esetek, végzetszerű események tartják fogva. Pálfi Pál 
már első találkozásukkor baljóslatúnak látja a sze
mét: „A  ködből végzetesen bontakozott ki a fehér
fekete arcocska, mint egy látomány egy beteg katona 
lázálmában. Hosszan megpihentek rajtam a baljósla
tú szemek. . . ”  Baljóslatú előjelek óvják a lányt: „A 
védőszentem névnapján nem égett végig a gyertyám
— meséli Eszténa —, a nagymosásnál nem fehére
den az ingem, meredek háztetőkön sétáltam álmom
ban, az öntött ólom nagyon furcsán mutatott kará
csony éjjelén. . . ”  Mint az évekkel azelőtt írt Palo
tai álmok című regényben, itt is sorsszerű a két hős 
találkozása. „Már akkor tudtam, hogy eljössz, ami
kor még el se indultál, a kártya megmutatta. . . ”  A 
megjegyzett gyermek szeretné Pálfi Pál karjaiba vetni
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magát, jó és rossz ómenek kísérik útján. Maga is sze
relemgyerek, akinek a foga ott maradt Máriapócson, 
mert anyja azért imádkozott, hogy ne legyen szép a 
lánya, hogy békében hagyják a férfiak. A hősöknek 
erre az életérzékelésére épül azután a vallásosé. Termé
szetesen a laikus vallásosságé, amelyben szerelem és 
áhítat jól megfér egymás mellett. Mintha Krúdy az 
élet és halál könyvét akarta volna megírni ebben a 
szerelmi elégiában, együvé ötvözni, ami a hétköznapi 
életben látszólag oly messze van egymástól: a vallá
sost és a profánt, a modern életérzést és a középkori- 
asságot, mintha a századforduló preraffaelita-szecesz- 
sziós ihlete munkálna benne még a tízes évek máso
dik felében is. S minthogy felvidéki kisvárosról van 
szó a regényben, ezek az elemek a természetesség be
nyomását kiváltó módon vannak együtt. Nem vélet
len tehát, hogy sok a képzőművészeti szempontból is 
minősíthető „festmény” ebben a regényben. A Hart- 
vignéról készült például ilyen:

„A  Hartvigné arca megnyugodott, mint egy gyó
nás. Középkori képeken láthatni ilyen szenvedély- 
telen, fehér kendővel környékezett, szinte vértelen 
arcokat. Az ember az arc mellé képzeli a rokka nye
lét, az ékköves gyűrűkkel díszített kézbe az orsót és 
az asszony élete köré a len hosszú szálát, mint a pók
fonalat, amelyen át elszáll a messziségbe a belső tüzek 
füstje. A kép háttérben ott szállnak a v betű alakú 
vándormadarak, mint az elmulasztott esztendők. . . ”  

De középkorias a vallásos motívumoknak egész 
köre is, nemkülönben a spanyol asszociációké, ame
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lyek Krúdy művészetének legszebb erotikus-vallásos 
képeit ihlették. Mert feltűnő Az útitársban a vallásos 
képeknek a szerelem motívumaival való összefonó- 
dottsága. Hartvigné szerelmi megadása pillanatát pél
dául ezért örökíti meg a következő módon: „Nem tu
dom, miért, de szavaim elhallgattatták mormoló ajkát, 
amelyen a nem-ek oly sorozatosan követték egymást, 
mint az olvasó szemei. . . ”  Krúdy ilyen típusú ké
peket alkotó kedvének a tetőzése a nagy gyertyaha
sonlata, amelyben a legteljesebben van együtt közép
kori vallásosság és modern szerelmi szenvedély. Egé
szen mélyből, a szerelmi aberrációk köréből kell a 
képzetnek a magasba emelkednie, s ha van pillanat, 
amelyben Krúdy bámulatos képalkotó készsége tet
ten érhető, e hasonlat megalkotásáé kétségtelenül 
ilyen. Az asszonyi lábak dicsérete vezeti be a jelene
tet. Hartvigné, „feltűnő jó cipőket visel a lábán” , de 
„karcsú és nagyreményű” volt a láb is. Nyilvánvalóan 
lábfétisről és cipőtiszteletről van szó, amit a nemi élet 
patológusai szoktak számon tartani. S minthogy az 
„útitárs” , miként bevallja, „mindenféle lábvallásnak” 
a híve volt, Hartvigné lábát ecseteli, s a gyertyaha
sonlat erotikus-vallásos légkörében állítja elénk: 

„Ennek a lábnak. . .  olyan volt a hajlása, mint a 
paradicsomi kígyóé. Eltérően a nők szokásos lábszá
rától, térdben nem ért össze a csont és a hús, hogy 
azután váljon el a két barát, mint a szigony. A térdek 
belseje körülbelül tíz centiméternyire volt egymástól, 
mint a fiatalembereké, akik nem régóta tanulnak lo
vagolni. A térdek résein át bizonyosan szabadon járt
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a szél és a gondolat. Egy égő húsvéti gyertya — 
aranybárányokkal díszítve — elfért volna a két térd 
között. . . ”  (A kiemelés az enyém. B. I.)

Gazdag erotikus-vallásos asszociáció-bokor ez a 
kép. Vannak egészen áhítatosan naiv rétegei, s a lélek
elemzésre tartozó mozzanatai, előcsalnak egészen pro
fán látványt és szertartásos életpillanatot, egyesülést 
és feltámadást. Krúdy azonban még tovább megy a 
hasonlat felhasználásában, összekötő kapcsot formálva 
Hartvigné és Eszténa között, hiszen Hartvigné lehet
ne az anya, Eszténa pedig a lánya is. Eszténa képének 
a rajzában is feltűnik tehát a gyertyakép, de most 
nem a beteljesülést, hanem a be nem teljesülést su
gallja:

„ — Eszténa!
Gyöngy tyúk módjára rikoltott a leány, az én kép

zeletemben mégis fehér falú spanyol házak suhantak 
el, mintegy panorámában . . .  S az erkélyen sötét sze
mű nők várakoznak vállukon kis mantillákban. Va
lahol messze — tán Szevillában — élesen kezdtek 
harangozni, sok apró harang szólalt meg egyszerre, 
mintha most gyújtanák meg a gyertyákat Isten Bárá
nya körül. . . ”  (A kiemelés az enyém. B. I.)

Vannak természetesen más összekötő szálak is ket
tejük között. Ha Hartvignéban megérzi „a belső tüzek 
füstjét” , meglátja Eszténának „belülről világító ar
cát”  is, mintha lényegében a lélek oly feltűnő sugár
zása érdekelné elsősorban.

Tudjuk azonban, hogy Eszténa, ez a kis egér-lélek 
(a róla szóló mondatokban többször is felbukkan az
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egér-kép!), nem lett Pálfi Pálé, de azt is, hogy éppen 
a férfi csodálkozott ezen a legkevésbé, holott neki 
adta oda magát Hartvigné, Hartvigné húga és Olga, 
a kis Lolita is. Mert ebben a regényben Hartvigné a 
kezdet és a vég, ő idézi meg a hős tudatában az „if
júságot” , s ahogy ő ajándékozza meg szerelmével az 
első városban töltött délelőttön, úgy a búcsúcsók és 
ölelés is az övé. Pálfi Pál, a negyvenéves férfi, Eszté- 
na után nyújtja a kezét, a vágy azonban Hartvigné- 
hoz köti: „De Hartvigné után vágyakoztam még ab
ból az időből, midőn gyermek voltam, s az első 
örömhölggyel megismerkedtem — egy őszi délután, 
rossz illatú házban, kövérek és soványok között vá
laszthatva, és én a hervadt, de megtermett Elvirát 
szemelvén k i . . .  s akihez még aznap este újra visz- 
szaszöktem a második áldozásra, hogy tisztában le
gyek élettel és halállal, ő  volt a Hartvigné, az első 
csók szende szemérme, szégyenkező szava, tudatlan 
ügyefogyottsága után a vágyva vágyott második csók 
a nyitott szemmel, a fül és a tapintás felkészültségé
vel. Ifjúság volt. A kakas és a bika tánca vol t . . . ” 
Freudizmus, szexuálpatológia, vallási mitológia s ta
lán életrajzi szövevények, felettük pedig a költői lá
tomás — a modern magyar próza születése egyik 
görcseként, hiszen Krúdy a közvetett ábrázolás és el
beszélés egyik lehetséges, az „útitárs” elmondta törté
net révén kialakítható változatát próbálta ki, amely
nek lehetőségére a Bukfenc lapjain talált. Ha ugyanis 
azt föltételezzük, és ezt kell tennünk, hogy a tízes 
évek második felében Krúdy művészi világa kialakult,
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hőstípusai is felsorakoztak, művészi eszközeinek jó 
részét is kikalapálta, akkor az írói továbbhaladást el
sősorban a formai problémák előtérbe kerülése vona
lán mérhetjük. Ilyen problémával nézett szembe Az 
útitárs írása közben, de ezzel foglalkozik a Pesti nő
rabló, később pedig az N. N. is. A történetnek alig 
van jelentősebb továbbmozdulása, következésképpen 
az esemény-részek között az asszociációs láncok, a 
kedvvel készült leírások is nagyobb teret kapnak. A 
Pesti nőrablóban különben Csinosinak, Rombolainak, 
Borgazdánénak és Kecseginének, akit „aranykeblű
nek is neveztek, valamint Atalainak a története alig 
tartalmaz művészi szempontból is értékelhető új moz
zanatot. A távolságot a Bukfenc (1917) és a Pesti nő
rabló (1918 decembere—1919 januárja) között mégis 
nagynak és jelentősnek kell tartanunk. „Akkor még 
nem volt háború. . . ”  — mondta amabban. Ezt a kis
regényét pedig már ilyen módon vezeti be: „A paj
kos Boccaccio akkor nevettette a florencieket, amikor 
a pestis legrémületesebben dühöngött. Én egy hábo
rúból visszatérő város kimerült és halálfáradt idegei
nek és bús álmatlanságainak firkálok némi orvossá
got . . . ”  S valóban, itt nem annyira a Decameron-, 
mint inkább, a Boccaccio-analógia a jelentős. Segítsé
gével Krúdy a történelmi időt jelöli.
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AMIKOR A HŐS ÖNMAGÁVAL 
TALÁLKOZIK AZ UTCÁN

Voltak-e Krúdy Gyulának alkotói problémái? Ép
pen az Asszonyságok díja című regénye (1919) kap
csán kell feltennünk ezt a kérdést, s hogy ma még 
nem tudunk egyértelmű feleletet adni, azt csak az er
re vonatkozó vizsgálatok hiányával magyarázhatjuk. 
Krúdy Gyula tudatos író volt már a kilencszázas 
években is, hogyne lett volna az húszéves írói mun
kássága után, amikor már nem életanyaga megszer
zéséért kellett küzdenie (ekkorra már birtokába vett 
szinte minden őt foglalkoztató területet), hanem a 
„formáért” , a „kifejezésért” ! Tulajdonképpen azért a 
nagyregény formáért, amelyről egy évtizede álmodott. 
Sikertelenségei ellenére sem adta fel művészeti har
cát, a két „vörös postakocsi regény” után megírja a 
Napraforgót, 1919-ben pedig megjelenteti az Asszony
ságok díja című regényét. Hogy jó úton járt, amikor 
a nagyregény formájának ostromára a démonikus elem 
felhasználásával, szerepének és jelentőségének a meg
nő vesztésé vei indult, Lukács György igazolhatja, aki 
A regény elmélete című művében (éppen a tízes évek 
derekán) a nagyregényekre nyíló kilátást a démonikus-
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bán jelölte meg, mondván, hogy a „regényhősök pszi
chológiája a démonikus elem” . Igaz, Krúdy nem tu
dott megbékélni a „bensőség és kaland” elszakadásá
nak a tényével, de hogy alkotói gondolkodása való
ban korszerű volt, és a kor színvonalán állt, kétség
telen.

Az idő és a körülmények kedvezőek voltak egy 
nagyregény típusú mű megszületésére: a több mint 
húszesztendős írói tapasztalat, a felmért és értelme
zett életanyag, a társadalmi és politikai alakulástör
ténet kivételes pillanata, amelyben egy világnak a 
csődje és egy újnak a születése adva volt. A maga 
tapasztalataira volt elsősorban hagyatkozva, a ma
gyar próza múltja kevés fogódzót kínált írónknak. 
Az Asszonyságok díjában Cholnoky Viktor és Jókai 
Mór nevét emlegeti, Az arany emberre pedig hivat
kozik is. Krúdy ugyanis a polgáriasuk társadalmi lé
tezés ellentmondásainak lelki vetülete iránt érdeklő
dött, ezeknek az ellentmondásosságát, tehát a látszat
nak és a valóságnak a kettősségét akarta a regénylát
vány teljességében ábrázolni. Még mindig Jókai örök
sége látszott a legtermékenyítőbbnek, Az arany ember 
éppen ezért nem pusztán ideológiai jelentésével, ha
nem Timár Mihály két világa ábrázolásának a kí
sérletével is. Krúdy idejében a Senki-szigete már nem 
az Al-Dunán helyezkedett el, hanem Budapestnek egy 
pontosan körülírható területén. És már nem kivételes 
egyéniségek, nem Timár Mihályok élik kettős életüket, 
hanem szürke, névtelen polgárok és utcalányok, mak
rók és bordély ház-tulajdonosok, az éjszakai Pest alak
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jai. Krúdy alkotói problémái tehát bonyolultabbak, 
mint Jókaié voltak. Mert nemcsak két világról, ha
nem kétlelkűségről is szó volt, s ez a tótágast álló vi
lág képét öltötte magára, mert benne a látható értéket 
veszítette, a „másik” pedig, amelyhez a lélekelemzés 
aránylag friss tudománya mutatta az utat, az igazi 
hordozójává vált. Jellemző lehet, hogy ennek a jelen
ségnek művészi képpé, látvánnyá való transzformálá
sát Krúdy is (akárcsak Babits Mihály a Gólyakalifá- 
bán) az alakmáskérdés bevonásával vélte megoldani. 
Valószínűleg nem járunk messze az igazságtól, ha azt 
állítjuk, hogy Krúdy művészetében az alakmáskérdés- 
sel való foglalkozás az epikával folytatott küzdelem 
formája volt, s hogy az Asszonyságok díját írva el
érkezett az alakmásproblémában addig csak lappangó 
démoninak az előhívásához is. Természetesen nem az 
író és regénybeli alakmása viszonylatairól van szó, 
hanem regényhősének kéténűségéről. Krúdy azonban 
az Asszonyságok díját írva nem tudott megszabadulni 
a klasszikus alteregós technikától, és főhőse, Czifra 
János, ennek szellemében találkozik alakmásával, az 
Álommal, amely rendellenes viselkedésre kényszeríti, 
démoni hatalommal rendelkezik felette, és elviszi 
mind a bordély házak utcájába, mind a kórházba, ahol 
jót cselekedhet Natália gyermekének vállalásával. An
nak a pillanatnak a regénye tehát az Asszonyságok 
díja, amikor a hős látszólag illogikusan kezd viselked
ni, és mintha a természet rendje zavarodott volna 
meg, titokzatosságot, ördögi praktikát kezdünk érzé
kelni, holott az emberi viszonyok megzavarodottságá-
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nak a jelzéseiről van szó. Ütött az óra, amikor Czifra 
János, a „tisztes”  polgár, nem viselkedhet másként, 
mint ahogy „igazi” énje diktálja. Hogy ebben az 
„ördög” vagy a „démon” kezét látja maga is, szinte 
természetes. Igazi énjéről van szó sok rossz és kevés 
jó tulajdonságával. Különbözik tehát a regényhőssé 
nem vált, az őszinteség titokzatos pillanatát meg 
nem élt polgároktól, akik, mint a regényben olvashat
juk, „a  maguk idejében elvégezték azokat a titokteljes 
dolgokat, amelyekről sohasem beszéltek: szerettek, ját
szottak, ölelkeztek, éjjel lámpával mentek végig a fo
lyosón, ha aludni nem tudtak és bekandikáltak a 
kulcslyukon, ahol a sógorné pendelyben bolhát kere
sett” . Czifra Jánosban tudatosodni látjuk ilyen mó
don polgáréletének ellentmondásos voltát, ezért nem
csak az író leplezi le, hanem önmaga is megmutatja 
magát, amikor másik énjének, alakmásának meghallja 
a hangját, és találkozik önmagával a bordélyok utcá
jának a kerítése tövében:

„ — Hagyjuk, Czifra úr, az álszenteskedést, mi 
ketten jól tudjuk a magunkét. Míg napközben szomo
rú, ünnepélyes s meghatott orcával viseltük foglalko
zásunk fekete ruháját, összekulcsoltuk kezünket, mint 
a sekrestyések, az égbe néztünk, mint a kántor a te
metésen; éjjel, loppal, egy másvilági (tehát való) éle
tünkben csak olyanok voltunk, mint a fekete nyak- 
kendős kanverebek a tűzfal csúcsán, amint lehetetlen 
táncukat lejtik a szürke kis nőstény körül.” (A kieme
lés az enyém. B. I.)

Az Asszonyságok díjának főhőse, Czifra János, aki
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nek polgári értelemben rendben mennek az ügyei, szo
lid, megbízható vállalat tulajdonosa, természetesen 
csak látszólag tisztességes. A gondolatai, a vágyai sze
rint egy pokol lapul meg benne, és valójában minden 
„erénye” negatív előjelű. Ezért mutatkozik be az 
Álomalakmás a következőképpen:

„Én vagyok az ember, aki azt a sok furcsaságot, 
bolondságot, tréfát, gyilkosságot, meredélyről való zu
hanást, paráznaságot, fajtalanságot, mezítelenséget, 
vadállatokkal való birkózást, lencseevést, csókolózást, 
óriásokkal és törpékkel való küzdelmet elkövettem. 
Én jártam a toronytetőn, a kút mélyén, rablókkal vi
askodtam, amíg te az ágyban nyújtózkodtál.”

Ehhez kell az éjszaka, a hálószobák (és a bordély
ház szobái) titkainak ismerete a Krúdy-művekben — 
az Asszonyságok díjában is. Az Álom mondja: „Csak 
a Viola utca hálószobáinak történetét szerettük volna 
megismerni — s többé nem lett volna előttünk rejtély 
az élet, a mindennap, az emberi cselekedet. . . ”  De 
hogy az ilyen titkoknak közelébe férkőzhessen, a főhős
nek rendellenes módon kell viselkednie, az írónak a 
regénybe kell vonnia a titokzatosnak, a babonásnak, a 
fantasztikusnak a mozzanatát, végső fokon ezért 
szükséges a rendkívülinek egy felfokozott benyomását 
kiváltani, hogy az emberi élet „természetesnek” tudott 
síkja az olvasó szeme elé rajzolódhassék. Ahhoz tehát, 
hogy Czifra úrról kiderüljön a bordélyházi kaland, 
hogy ő is bujkál az éjszakában, „piros alsószoknya 
szegélyét lesi a homályban . . .  kancsi nő rikoltó pil
lantását várja a sarki lámpa alatt” , s hogy megtagad

162



va polgárian tisztességes mivoltát, azt tegye, amit a 
pesti polgár szíve szerint tenni akart és szokott, eskü
vők és halotti torok után: hevülését bordélyházban 
vezetni le, a hétköznapokat megzavaró különös „ese
tek”  sorának kell jelt adnia magáról. A hangsúly a 
rendellenesen van, a „regényes” a normális emberi 
viselkedéstől elütő jelenségekben lelhető meg. Nélkü
lözhetetlen hát az alakmás asszisztenciája! De az ala
kot belengő kísértetiesnek, démoninak, ördöginek a 
légköre is. Olyan világban mozgunk ugyanis, amely
ben az emberek nyakán ott ül „szétterpesztett lábak
kal a fantom, amely vérig sarkantyúzza (őket) pénz
re, szeretkezésre, hiúságra, alattomos bűnre” . A bor
délyház pedig maga a „pokol” :

„Meleg párával volt telítve minden, mint egy gőz
fürdő, amely éjszaka nyílik meg, ahol nők és férfiak 
együtt fürdenek.

Az ablaküveg verejtékezett, a spirituszláng zölden 
kanyargott, mint a boszorkánykonyhán a láng, ahol 
fekete, villámló szemeket, bűnösen kicsattanó ajkakat, 
rózsaszínű fűket főznek, kondor hajszálakat göndörí
tenek, körmöt élesítenek és pirosítanak; a tükrökből 
vérpiros duzzadt nyelvek, lázas szemek, fehér me
szelt vállak nézegettek vissza.”

A nagyregény forma felé törő írónak nyilván alkal
mazkodnia kellett a regény-kompozícióban is az 
alakmásnak szánt szerep követelményeihez. Ügy in
dítja a regényt, mintha Czifra János életének hagyo
mányos módon akarná előadni a történetét, cselek
ményrészeket szervesen fűzve egymáshoz, folyama
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tosságot közvetítve. A temetésrendező otthonában 
meglátogatja a haldokló öregasszonyt, majd a maga 
lakásán fogadja, részt vesz a temetésén, azután lako
dalomban mulat, végül a Frank Jeromos és Neje utca 
bordélya felé kezd sodródni, és útközben találkozik 
önmagával az utcán. A bordélyházba alakmásának, 
az Álomnak a kíséretében érkezik. Az egyenes cse
lekményvezetést itt váltják fel az egymástól függet
len nagyepizódok. Czifra János és alakmása „leskelő- 
dik” a bordély szobáinak résein, s a látottakból ké
szülnek a nagyepizódok, következésképpen a temetés
rendező már csak szemlélője a világnak. Még Natália 
történetét is a vajúdó nő szeméből olvassa ki az alak
más. A főhős cselekvővé csak a regény végén válik, 
amikor a mentőkocsin a Bakács tér felé utazik, ahon
nan hullaszállító kocsin indult, mondanunk sem kell, 
mennyire jelképi erővel. A regényben tehát alig van 
„mozgás” , annál több „történés” , amely mind az élet
anyagban játszódik le a Krúdy-effektusok révén. A 
mozgást az állóképekben figyelhetjük meg elsősorban, 
a regény részeinek ebből következően nem a moz
gása, hanem a statikus energiája nagy.

Az Asszonyságok díja nagy epizódjainak rendkívüli 
módon megnövekedett a szerepe, különösen a fantasz
tikusnak, a démoninak a koordináta-rendszerében ké
szülteké, hirdetve, hogy a Krúdy álmodta nagyregény 
a darabokra tört világnak, a „minden Egész eltörött” 
élményének a bűvöletében készült, és az emberi viszo
nyok torz formáiról közöl művészi-morális informá
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ciókat. Hivatkozhatunk a „háromezer esztendős nő” 
epizódjára, erre a remek, kafkai betétre, amely egy 
mazochista szeánsz torz valóságaként ér véget. A ma
zochista szenvedély Krúdy tízes években készült szö
vegeinek szinte állandó eleme, de ennyire nyílt lát
ványként az Asszonyságok díjában valósul meg a fan
tasztikum művészi ábrázolása lehetőségeinek bizarr 
körülményei közepette. A bábu-Marica és a „három- 
lábnyi uracska” találkozásának történetét mondja el 
ebben az epizódban az író, és a tízes évek derekán 
megtalált bábulátványt sarkítja szinte végső határo
kig. Az utcalány Marica „olyan mozdulatlan volt, 
mint a légy a borostyánban. Ruhái elmaradoztak út
közben, haja oly idegenszerű volt, mintha úgy lett 
volna a fejbőréhez ragasztva, mint a bábuké. Húsa 
ráncos és pergamenszerű volt. Keblei mint üres erszé
nyek csüngtek. Hasa beesett, mintha hosszú idő óta 
tétlenségre volna kárhoztatva. Lehetett volna papírból, 
szalmából, kócból, agyagból, mint emberi testből” . Éb
redése az üregúr érkezésekor olyan volt, mint a „vi
aszbaba a panorámából” . A „háromlábnyi öreguracs- 
ka” méltó párja: az ő arcszínével pirosítja magát a 
bábu-hölgy, hiszen a férfi „hódolata jeléül levetette 
o rrát. . .  később ugyanezt cselekedte egyik lábszárá
val” . Az emberi viszonyok torzultságának a materia- 
lizált alakjai ők, akik az érzelmek elidegenültségének 
a szélsőségeit is megtestesítik. Az a gyermeki tisztelet 
például, amellyel Marica fogadja, az epizód végén 
vesszőzéssé alakul, a bűntudat pedig, amely az öreg
urat gyötri, mert rossz volt a családjához, a vessző
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okozta kéj formáját ölti, és mazochista jajkiáltásban 
(„Büntess meg, csak szeress. . . ” ) csúcsosodik ki.

Akikkel Czifra János Péter és Pál napján (nem vé
letlen természetesen a dátum sem!) összetalálkozik, 
jellegzetes Krúdy-figura valamennyi, testvéreiket, ro
konaikat nem nehéz megtalálni a többi Krúdy-műben. 
Csupán Palackit kell kiemelnünk közülük, aki bár a 
testet öltött gonoszság és szélhámosság, figyelemre 
méltó alakja a regénynek, s egyike a legéletesebb 
Krúdy-figuráknak. Haldoklási jelenete Jella asszony 
bordélyának a kapujában emlékezetes és erőteljes, mű
vészi teljesítményként is jelentős szövegrésze a regény
nek. De ilyen Dubli úré is, aki Natáliát akarja egy 
boldogságszigetre elvinni, hirdetve, hogy a polgári 
álom a boldogságról a tízes években is a világtól el
szigetelt, természeti környezetben volt csak lehetsé
ges, a világból való kivonulás individuális megoldá
sában:

„ — Maga azt nem is tudja, hogy én vagyok az 
»Aranyember«! — kezdte Dubli úr, mintha egy ré
gebbi gondolatát folytatná. — Ugyanazt akarom ma
gával tenni, amit Timár Mihály tett Noémival. Egy 
rejtett házba szeretném vinni önt, amely lehetőleg ré
gi legyen; olyan időből való, amikor még udvarháza
kat építettek Magyarországon. Bozontos, elvadult 
kert a ház mögött, amelyben tavasz jöttével fülemile 
mulattatja párját olyan áhítattal, amint a világ egyet
len énekese sem tud kitenni magáért. . .  míg őszidő
ben elhalkuljon itt minden, vasderes legyen a fű, át
látszó a pagony, méla a gally, mozdulatlan a falevél,
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álmodozó a gyalogösvény, a pók nagy hálót sző- 
jó n . . .

Természetesen Natália nem lesz Dubli úr Noémija, 
de nem maradhat meg a Bakony idilljében sem, bár 
a falusi idill vágya ott remeg még Jella asszony ál
mában is a látóhatár peremén. A Bakonyból Pestre 
került ártatlanság pusztul el vele, és rossz sorsa Jella 
asszony bordélyába sodorja szíve alatt gyermekével, 
onnan pedig a Bakáts téri szülészetre, hogy halálával 
adjon életet egy újszülöttnek, elnyerve az „asszony
ságok díját” . „Vénuszt”  szül a boldogtalan Natália, 
ahogy a pillanatot a Botticelli ecsetjével versenyezve 
megörökíti Krúdy:

„Aztán hirtelen felsikít egy ismeretlen, eddig soha
sem hallott hang a szülőszobában. A másvilági hang 
után csakhamar határtalan megkönnyebbülést érzett 
Natália. Az ultramarinkék tengeröbölben jáspis színű 
hajnalon a korátokkal díszített hajú Vénusz hangia 
volt ez, amint rózsaszínű kagylóban a világra jön. 
Egyszerre pihenést parancsolt a fűrészorrúnak, tüskés
csillagnak, a fúró fejűnek, a tengeri csikónak, amelyek 
eddig Natália bensejét tépték, marcangolták, fűrészel
ték, fúrták. A tengerfenék földindulása elmúlott. He
lyükre térnek a feldúlt rétegek, halmok, völgyek. A 
tenger nyugodtan ragyog az égbolt színeiben . . . ”  (A 
kiemelés az enyém. B. I.)

Sorsgörbék és viselkedésképek a pesti polgári világ 
mélytelevényében — ez az Asszonyságok díja, egy 
nagyregény ígéretével, de meg nem valósultságával is, 
amelyben Czifra János alakmása, az Álom, csak Lu
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cifer szerepét kapta. A „démonikusnak a működési te
rülete” , amelyről Lukács György beszélt, Krúdy hő
seinek nem pszichológiájában lelhető fel, hanem a lát
hatóvá vált viselkedésükben. Írónk nem is elemez, 
hanem megmutat. „Látott”  nagy élet jeleneteket sora
koztat fel ezért, a nagyregény igényelte teljességhez 
közeledve állapodik meg a látványnál, a „képnél” . 
Léteznek tehát a hősök, és létezik az „élet” , egészen 
külön folyamként, amelynek teljességét elméletileg 
csak részleteinek végtelen felsorakoztatásával érhet
né el az író. Ezért kötőanyaga most is a líra, amit 
általában a szecesszióban fogant nagy mondatok hor
doznak.
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„MINDEN EMBERBEN KÜLÖN POKOL 
A SZENVEDÉLY .. ”

Az Asszonyságok díja a polgári világ művészi vizs
gálatának jelentős, de semmiképen sem utolsó állo
mása volt. Krúdy 1919—1920-ban több kisregény
ben is visszatér az abban sűrűsödött eszmei-etikai 
kérdésekhez, hangosan hirdetve, hogy „epikus-ceru- 
záját”  valójában csak az foglalkoztatja, mi van a 
látszatok mögött, minthogy szemében a „tudni” 
kérdése most már egyet jelent az élet valóságának a 
megismerésével. Vezérmotívuma volt ez a tízes évek
ben keletkezett többi művének is, erős hangzást itt, 
az évtized végén és a húszas évek legelején született 
regényeiben kapott. A hősök vallomásaiban sohasem 
volt nyíltabb a leleplező szándék. Nincsen a magyar 
próza történetének még egy szakasza, amelyben az 
emberi élet nyavalyáinak pokla olyan feltárulkozón 
mutatná meg magát, mint ezekben a Krúdy-regények- 
ben. Az író az életnek azokat a „mélyvizeit” hajózta 
be, amelyeket kortársai nagyobbik része is messze el
került, hiszen arról a világról beszélt, amelyet csak 
gyóntató papok, orvosok, lélekbúvárok és kuruzslók 
ismernek az áldozatok társadalmi hovatartozásától
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szinte függetlenül. Urak és koldusok egyaránt járták 
a haláltáncot a máriapócsi búcsún vagy a hálószo
bákban, a lélekben vagy Budapesten, amely Krúdy 
szemében mind jobban egy dantei látomás körvona
lait ölti magára. A megismerni, tudni, leleplezni. . .
— vissza-visszatérő motívumai tehát ezeknek a 
Krúdy-műveknek. A prostituálódás egyetemes mé
retű — hirdeti az író — a társadalomban és a sze
relmi életben egyaránt, és patologikus erői mind job
ban éreztetik hatásukat. A patológia viszont rejtőz
ködő, éppen ezért a látszat és a valóság kérdése is 
szüntelenül időszerű Krúdy regényeiben. Akár mot
tójuk is lehetne e korszak Krúdy-regényeinek a 
Kleofásné kakasa című kisregény asszonyhősének az 
egyik tirádája:

„A holdvilágos estéken vagy a fenyveserdőbeli sé
tákon, rejtett kis padokon, fatörzseken, szép kilátók
nál, vízeséseknél, gyalogösvényeken: mennyi mindent 
vallottak be a férfiak szenvedélyükről, titkukról, 
gerjedelmeikről. Minden emberben külön pokol a 
szenvedély. Feleséges, családos, meghájasodott urak, 
polgárok beszéltek vágyaikról, amelyeket a felesé
güknek sohase mertek bevallani, de én kicsiklandoz
tam belőlük. Mennyi rejtelem van a szürke, minden
napi arcok megett! Ha mindenki egy napon azt te
hetné, amire titkon vágyakozik: akkor csodálkozná
nak csak a családanyák . . .  Éntőlem azt bátorkodták 
kérni a férfiak, amit feleségeiktől soha. Ezért ismer
tem meg őket. . . ”  (A kiemelések az enyéim. B. I.)

Hogy mekkora írói ambíciók fűtötték az alkotó
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erejének teljében regényeit teremtő írót, arról ugyan
csak a Kleofásné kakasa egy másik bekezdése árulko
dik:

„H a mindez igazság, amit Susik a polgárházak 
belsejében látott — a fetrengő részegeket, lábujjhe
gyen járó, unokájukat takargató, rezgő véneket; ha 
valóban látta a vastag kapuk, öles falak, gyermekfej 
nagyságú lakatok, szelelőlyukas ablaktáblák mögött 
ezüst- és aranypénzüket rakosgató öregeket; a poha
ruk mélyébe, bor pirosságába, az ittasság pendelysza- 
gába merülő, régi szerelmeslevelek és arcképek felett 
bíbelődő férfiakat: a növendékleány áhítatosan aján
dékozott csókjait a hervadt anyának, az egerek cin
cogását az önfeledten, kitárt karokkal álmodó öz
vegyasszonyok körül; a sajtnak, kenyérnek, bornak, 
kolbásznak alvását az almáriumokban; a lopott vagy 
zálogba vett ékszereknek éjjeli fénylését, az alvók 
nyögését, az álmodók hangjait, az éjfélkor felfakadó 
sebeket, öntépő gyöngyörű vagy riasztó emlékeket, 
ölebek vakkantását, szolgálóknak alázatosságát, ágyak 
felett álló öregemberek meggörnyedt hátát, térdeplé- 
sét, imádságát; míg a szűz haj fonatát szétvetve for
rón sóhajt álmában a takaró a la tt . . .  ha mindezt lát- 
ta valaha Susik, akkor többet tudott, mint bárki Ma
gyarországon . . . ”  (A kiemelés az enyém. B. I.)

ö t  szóba foglaltatja ugyanott a halottaiból feltá
madt Pistolival, ami az ember életével kapcsolatban 
foglalkoztatja: szív, szenvedély, álom, szeszély, gyö
nyör és az emésztés, ahogy testi és lelki megnyilvánu
lásként az ember sorsát irányítják. S mennyi a kó
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ros bennük! „Ki lát be a ruhák alá? Cifra szoknyák 
alatt fekély, amelyet messze vidéken nem gyógyított 
meg senki. A tiszttartó gyomrában rák. Lyukas a ve
séje a mesternek. A papkisasszony holdkóros.”  A bor
délyház után a Kleofásné kakasa című kisregényében 
felfedezi a búcsút, amely ugyancsak az embert mez
telenre vetkőztető életszíntérré válik. Az ördög meg
szállta Emília epizódjában a kolduskirály Sziráki 
gyógyítja az apácáknál nevelkedett lányt a szado- 
mazochizmus gyönyöreit ízlelgetve. De kísért az 
őrültekháza-szituáció is, ahol a Napraforgó és a 
Kleofásné kakasa Pistolija tanulja az életbölcsességet. 
A Velszi herceg című kisregényben „Róza néninek” , 
a Madame-nak az ágyában és szobáiban tanulja Bi- 
my, jelentéktelen fiatalember, akit Görgey Artúr 
őrült fia az „élet vőlegényének” nevez, hogy „álarc
ban kell aludni is, hiszen a kurtizánpálya csúcsán 
álló asszony egyszerre akarja „szeretőjének, öccsének, 
fiának” Bimyt. Az N. N. című kisregényben viszont 
a kocsmaszíntért idézi meg az író, ahol tetten érhe
tő a „valóság” . Közben pedig az elvesző illúziók 
ködét is látjuk. Visszaszerzési kísérletnek foghatjuk 
fel az N. N. című kisregényt, de nem feledhetjük, 
hogy éppen ebben a szép, de egyenetlen könyvben ve
szíti el a vidéki élet és a múlt a mérték szerepét az 
életben, s ha kedves még az ember szívének, az csu
pán hangulata, „emléke” miatt van.

Az Őszi versenyek (1922) ezeknek az éveknek a 
remekműve. Benne összegeződnek, s egyúttal elé- 
gikus hangszerelést kapnak Krúdy élettapasztalatai.
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Az „elvesztett illúziók” után küldött sóhaj ez a kis
regény, akárcsak a két évvel azelőtt készült N. N. 
című is. Különleges figyelmet érdemel Krúdy művé
szetének történetében ez a pár esztendő, ezek kereté
ben pedig az 1921— 1922-es évek: ekkor hatol a lé
lek belső síkjaira leginkább. Megfigyelhető volt már 
az 1910-es évek végén született alkotásokban is az a 
törekvése, hogy az „útitárs” , illetve a „hallgató” 
szerepeltetésével megkettőzze az ábrázolt életanyag 
közvetítőinek a számát, s ezáltal biztosítsa regény
világában a „bensőség” viszonylagos függetlenségét. 
Az őszi versenyek ben és a Mit látott Vak Béla szere
lemben és bánatban című nagy regény torzójában 
még tovább jutott, és a tulajdonképpeni regényessé
get sikerült az irrealitás síkján szemlélnie és realizál
nia. Ezt a síkot nevezhetjük szürreális síknak is, ha 
arra gondolunk, hogy a regényhős vágyát látjuk 
megvalósulni. Az Őszi versenyekben delíriumos álom 
a hős találkozása az asszonnyal. A megkívánt, a vá
gyott jelent meg a nő dadaista gesztusának hívó sza
vára, és Krúdy mesterein mosta el a határokat va
lóság és álom között.

Bennek, az elcsapott zsokének a vágyálmáról van 
szó. A „semmi ágára” kerültnek a vágyálma ez, ott 
van a hős az élet és halál válaszútján, s már a halál
ba vezető útra lépett: az asszonnyal megélt szürrea- 
lisztikus kalandja idején ott volt már a zsebében a 
kötőfék, amelyre a regény végén felhurkolja magát. 
Két esztendeje munka nélkül tengődik Pesten, a 
szálló éjjeli portása jóvoltából ágyrajáró, nappal a li
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get egyik mellékútjának padján üldögél a bizonyta
lanná vált létezés keservével a szívében. Halálra és 
képzelődésre egyaránt kész ilyenkor az ember, és 
csak a véletlenen múlik, hogy a halál előtt megada- 
tik-e neki vagy sem a képzelődés kegyelme is. Az 
őszi versenyek főhősének kezére játszott a véletlen, 
s míg a ligeti pádon egy férfi és egy nő szerelmi ci- 
vakodásának a szemtanúja, azt a „csodát” látja, 
amelyért éppen a regény írásának idején Párizsban 
már imádkoztak azok, akiket majd szürrealistáknak 
neveznek. Bent megbűvölte a férfival civakodó asz- 
szony „ópiumfüstű tekintete” , de a „csoda” mecha
nizmusának a fogaskerekei közé a magára maradt 
asszony dadaista gesztusa löki, amikor váratlanul és 
abszurd módon a zsoké szeme láttára a bokorba vo
nul . . .  Megbűvölten követi e jelenet után az asszonyt 
ligeti útján. Három pantomim jelenetben az asszony 
szerelmi életének hősei vonulnak fel a szemünk előtt. 
A pádon a költővel civakodott, azután egy katona
tiszttel, akinek pénzt ad, majd a zárda felé vivő 
úton a pappal. Ezután az események szürrealisztikus 
síkra viszik Bent. Az asszony megszólítja a zsokét, 
aki pedig „olyan kicsi, fonnyadt, kiéhezett volt, mint 
egy állatkertből megszökött majom” , együtt mennek 
tovább, és a nő elmeséli élete történetét. Hazaviszi a 
férfit, megebédelteti, megájándékozza szerelmével, 
utána pedig három udvarlójával kidobatja. Az ismét 
utcára került Ben nem találja többé a házat, amely
ben evett, ivott, kedvére szerelmeskedett, másnap már 
az asszony sem ismeri meg. Ekkor ütött a halál órá
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ja: „Csak homályosan rémlett előtte, hogy a lóver
senytér felé kell sietnie, ahol már tudja a fát, amely 
várja ő t ”

A nő története, amelyet Ben képzelete hallgat, 
jellegzetesen Krúdy pesti női életrajzai közül való. A 
férj üzleteinek szolgálatába állított női szépség sorsá
ról van szó ebben a történetben, ugyancsak a szere
lem árujellegének tudatában. „Így bizony előfordult
— mondta az asszony —, hogy magaviseletemben 
olykor vakmerőbbnek kellett lenni egy utcai tán
cosnőnél.”  S tovább: „Ezek a gazdag, öreg kereske
dők meglehetős romlott erkölcsű férfiak. Európa min
den városában megtalálják a gyönyört. . .  kövér er
szényük megszerzi számukra a kéjes szerelem min
den változatosságát az angol csatornától Konstanti- 
nápolyig. Nem lehettem tehát nagyon ügyetlen, ha 
cégünknek mindig újabb és újabb barátokat tudtam 
szerezni. . . ”  Arról az „üzletről” van tehát szó, ame
lyet a Velszt herceg című kisregényben Alvinczy 
Eduárd köt Fehér úrral, megvásárolva magának az 
ugyancsak negyvenesztendős asszonyt.

A negyvenéves asszony alakja ragyog ebben az 
időben a Krúdy-regények egén. Előbb a Velszi her
cegben Fehérnét látjuk:

„A  félcipője olyan nyelven beszélt, mint tavasz
kor a szarkaláb. A bokájában ezeréves tánc, szerelem 
útjain való vándorlás és örök női alázatosság göm- 
bölyödött és térdelt. A lábszára harangnyelv, amely 
a selyemfalakon az örök nászhoz csenget. — A dere
ka izgékony, mint a kőrisbogárnak az öve, ahol a
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világ teremtése óta a szerelmi ingerlékenység mérge 
rejtőzik. . .  Az orra kissé hajlott, mint vitorla, ame
lyet messzi szigetekről jövő széláramlatok, illatfelhők 
dagasztanak, és orrcimpái oly remegők, mintha a 
képzelet mindig egy különös virág izgalmas illatú 
kelyhét szagoltatná velők . . .  Olyan volt ez az arc, 
mint a tündöklő napsugár alatt a virágos kert, 
amelyen azonban már átvonult az első korai d ér. . . ” 

Azután az Őszi versenyek remeklése következett. 
A negyvenéves nőt „piros és sárga fák, elhalványo
dott zöld bokrok, levegős rétek, a hervadó liget” ku
lisszái között festi:

„Hervadt már ez a nő is, bármily ropogóan ra
kosgatja egymás után lábait. Az úszó pókfonál bele
kapaszkodott kalapjába, és kondor hajában úgy he
lyezkedett el, mint ősz hajszál. Mintha azt jelentené 
a láthatatlan helyről küldött őszi szál, hogy az örö
mök múladozóban vannak a földről; még ragyog a 
nap a dáma gyalogsétáján, még porzik az út a für
ge cipősarkak alatt, még emelt a fő, a száj édesded 
szomjúságokkal teli, az őszi darázs mohó étvágya 
csiklandozza az ínyt, és az orrcimpák megremegnek 
a sarjú lassan terjengő illatától, amelyet ingujjas vá
rosi szolgák kaszálnak a réteken; a kereknek megma
radott kebel még várja azokat a csókokat, amelyek 
felüdítik, az alig hervadó, telt karok forróbb ölelést 
ígérnek a szüzek fa-vékony karjainál, és a deréknak 
az alakja még hasonlatos a buja cserebogár potrohá- 
hoz, amely tavaszkor a barackfa üde virági között 
lakmározik —, de már halk, őszi szél fujdogálja kö
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rül a hölgy ruházatát, lengeti rókavörös szoknyáját, 
pergeti kis lába körül a falevelet, meglóbálja kalap
jánál a tollat, fanyar vonalat húz ajka mellé, ame
lyet nem tudnak többé eltüntetni a kendőző sze
rek . . . ”

Ezzel a képpel csak a Mit látott Vak Béla szere
lemben és bánatban Jánoska Jankájának, a tubaró
zsás hölgynek a leírása versenyezhet, a „nőstényé” , 
akinek alakja a boldog biológiai létezéssel, az anya- 
természettel, az ősanyával, de a modern városi ko- 
kottéval is azonos, aki a patologikus hajlamú férfiak 
kedvteléseit szolgálja ki. A cipősarok kopogása itt is 
mintha „hívogatna valakit” , a „kétfelé, kifelé hajló 
térdek, amelyek oly természetes bujaságukban ma
radtak meg az asszonyi alakon, mint az ősasszony 
alakján” , a fejlett bokák, „amelyek úgy duzzadtak, 
mint a lábszárnak az ajkai” , az alsó lábszárak, 
amelyek „úgy hívogatták maguk után a mohó férfi
szemeket, mint a nőstényének a hímeket” , és a láb
tartás — ezek ennek a portrénak főbb vonásai. Ezt 
futják be a nőiességnek érzéki képei, a deréknak, 
hasnak, kebelnek a megidézésével:

„Látta megmozdulni a nő derekát, amely mozdu
latot a nők még abból az időből tanultak, midőn 
csigák voltak, és a tengerek dagályával kiringatóztak 
a partokra. Látta közeledni a nő központját, mint 
rózsaszínű kagyló emelkedik fel a vizek mélyéből, 
hogy kinyissa, felkínálja belső titkát az alig látható 
keleti napsugárnak, az éj eseményeitől már elbágyad- 
tan sápadozó holdnak, az angyalok szűzi tekinteté

177



nek: a szenvedélytelen csillagsugárnak és az édesded 
hajnali harmatnak, amelytől a kagyló megterméke
nyül, hogy gyermekét, a gyöngyöt megszülje. . . ”

Mintha a búv húzkodó író remekművei volnának az 
Őszi versenyek és az ezt körülvevő művek közül nem 
egy. Mint más műveiben is, egész nagy írói korsza
kának az eredményei kapnak itt keretet és szinte
tikus formát. Lírája (most Petőfi Szeptember végénjét 
idézi) az Aranykéz utcai szép napok hangulatát hoz
za („Elmúltak az őszi versenyek . . . ” ), a moralista 
indulata Pest társadalomképére mutat ismét, az író 
kritikai-ideológiai tudata pedig a látszat és a valóság, 
a meghibbant erkölcsi rend képét vetíti elénk. Új 
mozzanatként pedig megszólal az új motívum, a 
Ferenc József uralkodásának ideje” megidézésének 
a szándékával. Ami eddig az írónak jelene volt, most 
kezd félmúlttá válni.

S máris készült a Nagy kópé (1921), a „vörös pos
takocsi regények” egyenes folytatása. A fekete szí
nek uralkodnak ezen a kisregényen, amelyeket mint
ha a Ferenc József halála feletti gyász hívott volna 
elő. A Habsburg-motívumok szálain is újra végigfut 
az író szeme. Krúdy ekkor már nem úgy viszonyul a 
X X . század első két évtizedéhez, mint ahogy abban 
a két évtizedben viszonyult a múlt század utolsó 
húsz esztendejének világához. Abban a kezdetek vol
tak, itt már a vég is adott, a „királyság utolsó esz
tendei” , Ferenc József halála, IV. Károly koronázá
sa, amelynek leírását is adja („ . . .  pontosan ment 
minden, akár I. Ferenc József temetésén, mintha a
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bécsi gyászmenet tért volna vissza a muzsikáló óra 
lapján, de más ruhát vett az öltözőben . . . ” ). Nem 
hallgathatott tehát a moralista sem:

„A  királyság utolsó éveit élte, minden jel azt mu
tatta, hogy Pest a fulladásig jóllakott gyönyörrel, 
bűnnel, étellel és itallal. A polgárság asszonyai és 
leányai kilépkedtek jól elzárt házaikból, és megis
merkednek a mámorító színházzal, a végképpen ér
zékiségre alapított női divattal, a flörttel és az in
gerlékenységet előidéző modern zenével. . .  a korzón 
megjelenik az első nadrágszoknya, mintha az egész 
évtizedet az foglalkoztatná, hogy milyen szabású le
gyen a nők szoknyája Pesten, a királyság utolsó évei
ben. Míg végre győz a rövid szoknya (amelyben az
tán a népköztársaság és a kommün hölgyei minden 
eddig tapasztalt változatot felülmúltak). . . ”

S tovább:
„A háború tovább tartott, a zsidók mérhetetlenül 

gazdagodtak, a keresztények nem akarták eladni a 
borukat, a hírlapírók hazug hadi tudósításokat írtak, 
a frontok mögött levő tisztek érzelgős dalokat éne
keltek, vándorszínészeket vendégeltek, míg odakünn 
a vesztőhelyen, a lövészárkok közelében némán, 
hosszan elgondolkozva néztek a vigasztalan setétség- 
be a katonák: mit gondoltak magukban, megmutat
ták a későbbi esztendők . . . ”

A prekapitalizmus idillje társadalmi vonatkozások
ban is eltűnik tehát, s ha szerepet játszik ezekben az 
években Krúdy regényeiben, a negyvenéves férfi me- 
lankóliáját hirdeti a színen. Megtalálni, miként a
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Nagy kópé is hirdeti, lehetetlen. Egy májusi délelőtt 
párás verőfénye ígérheti ugyan, és a negyvenéves Re
zeda Kázmér lángolhat Antóniáért, de a „májusi ára
dás” gyorsan elvonul. Rezeda Kázmérnak szenvednie 
kell:

„Antónia e napon szőke volt, és úgy világított két 
szemével, hattyú vállával, mint a drágakő, amelyet 
hosszú rabság után elővesznek a láda sötétjéből. Fé
nyesség áradt az ujja hegyéből, a kebléből rubin vil
lant elő, üvegharang csengett a feltörő zokogásból, 
paradicsomi bűn párázott a térdén, Vénusz kontyá- 
ból füstölgött a bűn, a lábhajtásán vékony selyem
szálak voltak, amelyekre szakállas férfiak felakasz- 
szák magukat. Nő volt, vámpírédességgel nyílott fel 
a szája, midőn Rezeda úr félőrülten zokogni kezdett 
a térdei között. . . ”

A regény nagy parabolája a Budapest-kritikát idé
zi a szüzesség visszaállításának a tudományát gya
korló orvossal és a szolgálataival élő vagy élni aka
ró nőkkel, hogy az „ideál és a való” , a látszat és a 
valóság tátongó szakadékának mélységeibe pillant
hassunk, s ezt szolgálja az utolsó postakocsi képe is 
(„Erre az utolsó kocsira pakoltak fel mindent Pes
ten, ami szentimentális gyöngédség, finom érzelmes- 
ség, bölcsődal enyheségű álomszerűség, önfeláldozó 
hűség volt a városban. Ez a kocsi vitte el a városból 
azokat a nőket, akik utoljára szerettek . . . ” ), nem
különben a regény cselekménye. Antónia reinkarná
ciója Rezeda Kázmér egykori szerelmeinek, Krón
princ Irmának akár leánya lehetne, s bár a regény
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elején jelt ad a férfinak („Antónia válasz helyett fel
emelte kis lábát, amelyet. . .  ártatlan cipőcske fe
dett . . .  felemelte a lábát, mint egy balerina, és köny- 
nyedén megrúgta középen Rezeda u rat. . . ” ), nászát 
Engelberttel üli, a modern szépfiúval, Rezeda Káz
mér szeme láttára.^ Az új pesti erkölcs győz a régi 
felett. Az Alvinczy Eduárd udvartartásából elénk 
lépő Rezeda Kázmérnak csak az imádó szerepe ma
radhat:

„Aztán elnémult, és Antónia bámulatába fo
gott . . .  Kerekre nyitott szemmel nézte a leányt, mint 
a női szentképet nézegetik elhagyott kolostorokban 
világtól elvonult szerzetesek. Rámeredt, mintha e 
naptól kezdve élete végéig többé nem láthatna sze
meivel más nőt, mindig csak ez egyetlent, e gyönyö
rűt, e tragikust, napsütésben és éj setétjében, a sárga 
őszi fák alatt és hulldogáló hópelyhekben, az utazás 
elsuhanó tájain, valamint az elmebetegek csendes 
házában.”

Az írói szándékban a vezérmotívum most is az 
élet titkainak megfejtése. Nem bölcseleti titokról 
van szó! Pest titkait kutatja most is, s vallja, hogy 
„minden fának és a fa alatt álló padnak annyi mon
danivalója volna, hogy író élete végéig nem írhatná 
le, csak egy keresztút történetét sem” . A tekintélyes 
polgár álma, az idős polgárasszony gondolata, a pa
dokban „emlékbe hagyott monogrammok” üzenete
— ezek felett töpreng, mert megfejtve őket „többet 
tudhatna meg Pest történetéből, mint bármely tudós 
könyvből” . S nemcsak Balzac és Sue neve bukkan fel
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a Nagy kópéban, hanem az Ezeregyéjszakáé is. Mű
vészi eszményét fogalmazza meg, amikor az Ezer- 
egyéjszaka meséskönyvét jellemezve mondja, hogy ab
ban „öntudatlan szemérmetlenséggel tárgyaltatnak 
emberi dolgok, amelyekre közönségesen leplet szokás 
vetni” .
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KOLDUS ÉS KIRÁLY

Három, Becsben megjelent regénye (Mit látott Vak 
Béla szerelemben és bánatban, 1921; Nagy kópé, 
1921; őszi versenyek, 1922) közül a Mit látott Vak 
B éla . . .  a legjelentősebb, s egyike a legnagyobb re
génytorzóknak is a magyar irodalomban. Ha elké
szül, talán a legjelentősebb Krúdy-művet és a magyar 
regényirodalom mérföldkövét jelentő alkotást kap
juk, melyben írónk világképe és művészete harmo
nikus egységben, egy nagy terjedelmű regényszöveg 
kompozíciójában mutatkozik meg. Ez lehetett volna 
az a regény, amelyre az író akkor már vagy tíz esz
tendő óta készült. Sorsára jellemző, hogy negyven 
esztendőn át elfeledve lapult meg, és a Krúdy-ku- 
tató Barta Andrásnak úgy kellett egy bécsi folyóirat
ból kiásnia. Az író pályaképét ezek nélkül a „bécsi” 
regények nélkül nem lehet megírni, hiszen követelő 
módon vetődik fel velük kapcsolatban a kérdés: mi
lyen társadalmi és művészeti körülmények játszottak 
közre, hogy az összegezés munkáját ne csak a már 
megismert, s az íróra nagyon is jellemző módon 
akarja elvégezni, hanem egészen „modern” eszközök
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kel, többek között a szürrealisztikus világábrázolás 
módja is. összegező törekvéseinek ösztönzői között 
nyilván ott van negyvenéves volta, második házas
ságának a ténye, az emlékező magatartás előtérbe 
kerülése. De azt is érzékelnünk kell, hogy az íróban 
mind jobban tudatosodott a világháborúnak emberi, 
társadalmi és történelmi következménye. Egy pusztu
lásra megért és pusztulásba rohanó világ képe kísért 
a művekben, és mint tudjuk, a menekvést nem adta 
sem az „ifjú karok kikötője” , sem a vidéki életbe 
való menekülés távlata. A legfontosabb mozzanatok 
közé tartozik nyilvánvalóan a Monarchia pusztulá
sának a valósága. Amikor ezeket a regényeket írja, 
ez a pusztulás már végleges, a restauráció nem a ré
gi rendszer mását, hanem karikatúráját kínálja, rész
ben a Monarchia visszaállításának kísérletével, rész
ben az ellenforradalom király nélküli királyságának 
a valóságával. A „Ferenc József uralkodásának ide
je” ezért játszhat oly jelentős szerepet Krúdy ekko
riban készült műveiben, s ezért kívánja meg maga az 
író is azt a múltat, amely Ferenc József uralkodásá
nak „fénykora” volt, a „boldog békeidőket” minden 
ellentmondásukkal egyetemben. Krúdynak írói íté
letét éppen úgy befolyásolták ezek a mozzanatok, 
mint művészi magatartásának a változásait: elveszíti 
érdeklődését a jelen, a húszas évek iránt, s mindin
kább történetírójává válik korának. Ekkoriban írta 
Hatvany Lajosnak: „Mindnyájan meghaltunk, Ked
ves Laci: Ferenc Józseffel együtt. . . ”  Nem lesz vé
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letlen, hogy regényt ír Az első Habsburg címmel, s 
amikor a Mit látott Vak Béla . . .  regényvilágát ter
vezi, tengelyébe Ferenc József katonasapkáját és Ma
dame Louise kalapját helyezi; Krúdy elbeszélő vilá
gának a glóbusza ezek között a pólusok között meg
húzható tengelyen forog. A regény első mondata is 
Ferenc Józsefet idézi.

Főhőse nem a közismert és közkedvelt embertípust 
képviseli, a Szindbádokhoz és Rezeda Kázmérokhoz 
nem sok rokoni kapocs főzi. Ifjúkorában nem álmo
dozó, hanem cselekvő — az Alvinczy Eduárdok gén
jeiből is örökölt, s ha nem lett volna megáldva a kü
lönös látás tulajdonságával, talán Szent Ágoston ifjú
korának az életútját futja be, mint az eszményképül 
választott ifjú szent a felvidéki kolostor képén. „Szi
laj” élet várt rá, miként hódításai is bizonyítják, s 
lett a regényidőbe lépve egyszerre koldus és király, 
ahogy neve is jelezte. Ö, az élet koldusa, mint a me
sebeli király azzal a tudománnyal volt megáldva, 
hogy „lásson” .

Vak Béla, akinek életútja a felvidéki kisvárosból 
a határ menti, nagyon is jelképes Móz városán át 
vezetett Budapestre, az első „látó” és titkokat tudó 
hőse Krúdynak, s ilyen módon lesz az a hős, akit az 
író annyi regényében keresett. Már nem a „kézzel 
megfogható világról” van szó, amelyet a „minden
napi köztudat szerint eleven-élő szemmel” lehet látni, 
hanem az élőknek egy olyan látásáról, „amint senki 
sem látja őket” a hétköznapi életben. Ezért kellett 
megvakulnia is: a belső látás mezejére érkezett, ezzel
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pedig egy olyan köztes területre, amelyen előtte nem 
nagyon járt még magyar regény hős:

A „vakzenészek játéka nem bántotta, mert e világ
talan muzsikusok hangjaikat olyan nagy távolságból 
intézték hozzá, mintha ők maguk nem is a valóságos 
életben volnának, hanem egy mély, sötét folyosó 
közepén állnának, amely folyosó az életet a haláltól 
elválasztja. Erre a helyre képzelte ő saját magát is, 
amióta megvakult: egy sajátos ponton állott, távol a 
való élettől, távol a nyugodt megsemmisüléstől, 
amilyen stáció lehet az anyaszentegyház tanítása sze
rint a purgatórium a mennyország és a pokol kö
zött . .  ”

A „belső látás” és a purgatórium-helyzet között 
nyilvánvalóan szoros összefüggés van; ennek szocio
lógiai következményeivel számolnunk kell. Erről a 
pontról jól be lehet látni a Krúdy-regények társada
lomképének minden rétegét és részletét, a véglete
ket is természetesen a társadalmi osztálytagozódás
ban: a pesti külvárosok képével Krúdynál valójában 
ebben a regényben találkozunk, s nyomban József 
Attilát és Déry Tibort előlegező módon („Ahol az 
udvari lakásokban görnyedt a gond, savanyodott a 
szegénység, a köhögő gyermeket a káromkodó ház
mesterrel ijesztgették, az asszonyokat legfeljebb a 
mindennapi pletyka mulattatta a vasrácsos folyosó
kon, a férfiak a korcsmába és kávéházba menekültek 
a szörnyű otthon elől. A szegénység rabjai éltek itt, 
akik számon tartották, hogy mit főznek a konyhá
kon, megfigyelték a házaspárok jól hallatszó pörle
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kedését, a lányok erkölcsét és a családok kirándulá
sait a bús Városligetbe. . . ” ). Befutja tehát a rezig- 
náció rozsdája Vak Béla lelkét, s hogy nem hatal
masodott el, azt pusztán azzal magyarázhatjuk, hogy 
Krúdy nem fejezte be a regényét, így nem tudjuk, 
milyen véget szánt főhősének. De ha arra gondolunk, 
hogy a fiatal korában sarjúillatú Jánoska Janka, 
amikor évek múltán találkoznak, tubarózsa illatot 
árasztó hölgy lett, akit „a tubarózsa illata úgy len
gett körül, mint egy vidéki temetés szaga” , felsejlik a 
lehetséges megoldás is. S mert a valóságlátásról van 
szó: „A  vakember — olvassuk — megmaradó látó 
idegével az emberek alakjából csak azt a másvilági 
árnyékukat látta, amely árnyékot majd a holttestük 
fog mutatni, midőn egyszer a Hold és a Nap kettős 
fénye alá kerülnek: amidőn testüknek és lelkűknek 
igaz árnyéka vetődik a földre és a felhőkre. 
Szürrealista valóságlátásról lenne szó? Ha a követ
kező mondat után indulunk, ezt kell feltételeznünk: 
„ . . .  A beszélgető nők csoportja helyén emberi nyel
ven beszélgető madárcsoportozatot látott. . . ”

Az alkotói problémákat meg nem kerülő, a maga 
művészetének titkai felett töprengő, kísérletező író 
a „belső látás” -nak igyekezett levonni a következte
téseit. Szakított a lináris cselekményvezetéssel, s a 
szöveg megszakadásáig még nem jelzett életponton 
álló hősének sorsát egy elemző-emlékező, a közelebbi és 
távolabbi múltakat jelölő elbeszélő időkkel állítja 
elénk, váltogatva a „látás” -síkokat is. Vak Béla ifjúko
rának képe például teljes egészében a belső látás” síkján
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készült. Nyilván kereste ennek a törvényeit, mert 
nem klasszikus emlékképekről van most már szó és 
nem is hétköznapi „látásról” : „Ám amióta megva
kult, természetesnek tartotta, hogy a régen ismert 
nótákból is elvesztek egyes részletek, amint általá
ban mindenből hiányzott valami a körülötte lévő 
életben . . . ”  Az ifjúkort megidéző jelenetekben érvé
nyesíti is az író ezt a felismerését, méghozzá kissé 
paradox módon hősének különös látását hangsúlyoz
va, amikor is az érzelmek iskoláját járó ifjú jobban 
lát, mint kellett volna.

A ferenc- és józsefvárosi kávéházak vak zenészei 
muzsikájának hangjai idézik Vak Béla emlékezetébe 
ifjúkorát. Ezek a sorshangok (nem kell-e Ady Endre 
„A fekete zongora” című versére gondolnunk?) a hívó 
szavak, és a lélek mozivásznán megjelenik a kísérte
tiesnek minősíthető felvidéki kisváros képe, benne a 
csodák, hiszen a két szerelmi epizód két hősnője va
lóban csodássá avatta ezt az ifjúkort. A normálistól 
eltérő vonások adják a csodás elemét a történetnek. 
Nem közönséges életről és szerelemről van szó ezek
ben az epizódokban, hanem a mágikusnak egyfajta 
jelenlétéről, amely révén az író a világot ugyan az 
irreálishoz közelíti, de közben a realitásnak sikerül 
minden ismérvét megőriznie. Ifjúkori szerelmei 
ugyanis boszorkányos vonásokat őriznek, s mintha 
Picasso kubista képei valamelyikéről léptek volna 
Krúdy regényébe; Jánoska Jankának farka, Szerén- 
kének három keble, a Móz városbeli Frimetnek pe
dig hat ujja van. Bűvös és mágikus az élet a János-
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ka Janka—Szerénke—Béla—Frimet kvartettben, de 
babonás a színhely, a felvidéki kisváros, még inkább 
pedig Móz városa. S minden a szerelemre figyelmez
tet! A városkában ott áll még a vesztőhely, „ahol a 
bűnbeesett leányokat hajuktól megfosztották” , a 
kőszentek a hidaknál kegyetlenek, hiszen „hűvös 
nyugalommal láttak annyi szerencsétlen leányt a 
jégzajlásos folyó felé hajolni” , s még a falakon kí
vül, a csűröskertekben is „olyan rettenetes madár
ijesztők állottak, mint középkori rémek, hogy a leá
nyoknak kötényükkel kellett elfödni arcukat, ha 
megadással a szalmára dőltek” . A legtitokzatosabb 
és legbabonásabb azonban a határ menti Móz városa, 
ahová a főhős sorsa elé kanyarodva érkezik eszmé
nyi szentje útját követve, hogy a temetőcsőszök meg
vakítsák abban a sírgödörben, melyet a Frimet ap
jának ástak, s ahol a lánnyal szerelmes éjszakáját 
töltötte. Chagall ifjúkori gettóképei idézik csak Krú
dy regénye bűbáj-városának a képeit, részleteiben a 
szürreálisnak a realitásával. Itt az író még mondat
formát is vált: nem a nagy, indázó, szecessziós mon
dat hordozza a mondanivalót, hanem egyszerű mon
datok staccatói, amelyeket egy-egy hasonlat szakít 
meg. Különös városban bolyong hősünk Frimettel, a 
mindenkitől kitagadott bukott lánnyal, akinek sorsa 
is különös: rokonsága patologikus vágyai kereszttü
zében nő fel, és a szobában, ahol él, a tükörben meg
jelenik a lány csábítója, a gazdag rokon is (mint aki
nek alakja összeforrt a szerelem képzetével a lány 
tudatában), ahogy Déry Tibor: A két hangú kiáltás
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című, 1918-as expresszionista regényében a frontka
tona alakmása.

Móz városának temetőjéből, most már vakon, a 
belső látással megáldottan érkezik Pestre a hős, hogy 
találkozzék azokkal, akik ifjúkorának világát képez
ték. A „négykalapos város” panorámáját teríti az ol
vasó elé most az író; a négy kalap a bazilikát, az or
szágházat és a királyi palotát jelenti. A Kerepesi lány
temetőnél éppen Szerénkének, a háromkeblű lány
nak koporsóját vitték; lakásán felakasztva találták
— egy kurtizán-karrier szomorú fináléjaként. Vak 
Béla beszélgetések mozaikjaiból hámozza ki egykori 
szerelmének életútját, s „látja” , hogyan lesz a var
rólányból orfeumi táncosnő, azután kitartott nő egy 
metreszlakásban, ahol nosztalgiával gondolt a fel
vidéki kisvárosra, s őrizte a harmadik keblét Bélá
nak, akit nem tudott elfeledni. A halotti tor, ame
lyet a lány „tisztelői” ülnek, hozza hősünk elé 
Jánoska Jankát, aki erős tubarózsa-illatú, hogy ne 
érezzék az élet szaga, és Vak Béla már ott látja mö
götte a bitófát. Egy nagy lakomaleírás áll a regény 
második részének a középpontjában. Ilyen jellegű le
írást előbb csak A vörös postakocsiban találtunk, ez 
azonban kiemelkedik nemcsak részletességével és ér- 
zékletességével, hanem szürrealitásával is. Az író 
egyszerre fényképezi a terített asztalt hétköznapi 
szemmel és Vak Béla belső látásával, amely az „em
lékezetre és a fantáziára bízza a röpke zamatokat” . 
Bűvös kép ez is, a „valóság” részleteinek egy má
gikus módon való összefoglalása, ahogy az ízek és
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illatok megidézik — az írói képzettársítások révén. 
Így kerül a fiatal gödölye kapcsán egyszerre a re
génybe a rákospalotai vasúti sáncok világa, a „szo
morú pesti határ” képe, s a „fejlettebb iskoláslányok” 
alakja, az „ifjúság hajnalhasadásának” látványa, hi
szen „voltak itt is férfiak, akik maguk tapasztalták 
és tapintották a tavasz első sarjúhajtásait a szűzies 
természeten” . A „valóság” pillanatait örökítette meg 
itt Krúdy, s a biológiai létezésre mutatott. „A bika
vér — olvashatjuk — még felvilágosít arról, hogy a 
legszebben felöltözködött nők ruhái alatt is csak 
csontok, húsok, életszervek vannak. . . ”  A pezsgővel 
kapcsolatban tehát ilyen leírást kapunk:

„Mint bukfencező, éljenző kis szellemek tolong
tak lefelé a gyomrokba a kortyok, hogy eloszoljanak 
a testben, mint hancúrozó kirándulók a májusi erdő
ben. — Elmennek a mogorva májhoz, hogy jobb 
kedvre hangolják, körülfogják a magányos epét, hogy 
csatlakozásra bírják a mulatsághoz. Felszaladnak a 
létrán a padlásra, és kikukucskálnak a padláslyukon. 
Felserkentik a fáradozó szív emlékezetét mindazok
ról a nőkről, akiket a férfiak valaha bírni óhajtot
tak . . . ”

A lakomaleírás természetesen körkép is. Akik je
len vannak, jelenükkel és múltjukkal állnak az ol
vasó előtt, mert Vak Béla belső látásában valódi én
jük is megmutatkozik sorsuk alakulásával egyetem
ben. A legnagyobb figyelmet természetesen Jánoska 
Janka kapja, aki a vacsora végén lép fel, kísérőjével, 
Szívenrúgó úrral, s akikkel majd Vak Béla távozik
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Szerénke üresen maradt lakásából, ahol a gyászolók 
már átalakultak „mulató, iddogáló, elméskedő és 
kéjelgő” társasággá. „Gyóntatószék” a címe annak 
a fejezetnek, amely Jánoska Jankáról szól, akinek 
karrierje a vidéki szegény lányok pesti pályafutásá
val azonos, miközben a hős azon töpreng, hogy 
„mely balvégzet az, amely annyi esztendő után elébe 
hozta ifjúkori szerelmeit; Szerénkét holtan, mint 
kedvenc ebével döglötten találkozik a gazda a sin- 
térházban, Jánoska Jankát pedig elevenen, de a bá
nattól és szenvedéstől megviselten, mint a párkát mu
tatta egykor a mitológia az ókori vándorlóknak a 
sötét alvilágban” .

Sajnálnunk kell, hogy Krúdy vagy nem fejezte 
be regényét, vagy befejezése elkallódott. Az emberi 
életről alkotott felfogásának — amelyben a rezigná- 
ció jelentős helyet kapott — kiteljesedéséről hiányoz
nak információink, de arról is, hogy az író művészi 
leleményei, amelyek előbb a Krúdy-effektusokban 
manifesztálódtak, most, a „belső látás”  hozta szö
vegvilágban hogyan varázsolják, elénk a regény 
mélyrétegeiben a felszín sokkal szegényesebb világa el
lenében az élet gazdagságának a benyomását a két
féle látás, a „gondolta . . és a „látta . . . ”  világa 
képeinek segítségével. Hadd emlékeztessünk azonban 
csak a regény első részének második fejezetében Krúdy 
szemekhez írott ódájának a bekezdéseire, amelyek 
közül az elsőt idézzük most:

„A különböző dalokra különböző képek tünedez- 
tek fel életéből. Látott szellős pusztákat, amelyeken
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úgy porzott a kocsikerék, mint a vágtató komondor. 
Sárga napraforgók bakterkodnak az út mentén, és az 
utat mutatták a csengő lovacskáknak. Nagy, bamba 
szeme volt a napraforgónak, nagy, ijedt szeme a ta
vacskának, de még a kocsikerék is úgy látszott mesz- 
sziről, mint egy pusztaságon végigforgó szem, amely
ben az egész világ látható . .

Mert nem erről a regény-szemről volt-e szó a Mit 
látott Vak Béla szerelemben és bánatban megkompo- 
nálásakor is, amikor az író az egész világot akarta 
láthatóvá tenni?
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VÍZVÁLASZTÓN

A húszas évek elején Krúdy Gyula művészi pályájá
nak csúcsán állt, és egy művészregénnyel búcsúzott 
nagy korszakának világától, majd a „történelembe” 
lépett, mely utolsó pályaszakaszára, élete utolsó tíz 
esztendejének termésére nyomta rá bélyegét. A Hét 
Bagoly című regénye (1922) ez, és jelzi, hogy írónk 
„balzaci” vállalkozásának a végéhez érkezett. Ez 
után, ha műveiben a tízes években tárgyalt világba 
tér, már csak történetíróként teszi, magatartása kró- 
nikási lesz, a „jelennel” közvetlen kapcsolatot nem 
teremt: a Hét Bagoly-lyal visszalép a X IX . századba, 
az évtized derekán pedig a még távolabbi múltba is. 
Az a sejtelem, mely a tízes évek végén keletkezett 
művei közül nem egyet belengett, a Hét Bagolyban a 
tudatosság fokára emelkedett. Erről vall a mű prob
lematikája, cselekménymenete, az értekező és prófé
táié fejezetek legtöbbje.

Művészregény és a művészi tudatosodás regénye 
a Hét Bagoly. S arra kell gondolnunk, hogy Krúdy 
a tízes évek egymást követő műveiben mind többet 
ragadott meg korának nemcsak társadalmi és mo
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rális problémáiból, az ezekkel szoros kapcsolatban 
álló művészeti és kifejezésbeli kérdésekből is, s hogy 
mind jobban értette a maga írói módszereinek a 
természetét, művei sajátos esztétikumának a jellegét, 
az epikával folytatott küzdelmeinek a rejtelmeit, a 
modern kor támasztotta ábrázolásbeli nehézségeket, 
a hőskérdés buktatóit, végeredményben pedig a „re
gényt írni” lehetetlenségét. Azoknak az éveknek a 
terméke a Hét Bagoly, amelyben André Gide a A 
pénzhamisítókat írta, s nem véletlen, hogy Krúdy is 
a regényírásról írt regényt, és bár két hőse is fog
lalkozik a regényírás gondolatával, egyikük sem 
írja meg művét. Józsiás „életre” váltja, amit megírni 
akart, Szomjas Guszti pedig meghal. Közben regény
hősökké válnak, és hirdetik, hogy az „élni” és az „ír
ni”  között mekkora ellentétek feszülnek, minthogy 
a látszat és a valóság ellentmondásainak a reflexei. 
A harmónia lehetetlen, hirdeti az író a regényen túl
mutató érvénnyel. A Hét Bagoly ugyanis a század
vég magyar irodalmának a regénye is, a harmónia 
megbomlásáról, az új idők eljöveteléről beszél. Nem
csak Krúdy írói indulásának idejét idézi fel, s nem
csak elégikus visszaálmodása ez a mű az eltűnt ifjú
ságnak, hanem az „új kor” eljöttének és a „régi” 
pusztulásának az ábrázolása is.

A művészet kérdései a Hét Bagoly tükrében tulaj
donképpen az élet kérdései, az ember megváltozott 
társadalmi helyzetének a problémái, az új erkölcsi 
világrend reflexei. Szomjas Guszti nagy értekezése 
az Üllői úton erről szól, s míg megfesti az újat, azt
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a világot jeleníti meg, amelyet Krúdy annyi művé
ben ábrázolt. A romantika korának a végét jelenti 
be és megvilágítja, miért nem lehet már olyan mó
don írni regényt, ahogy a századvégen még esetleg 
lehetséges volt:

„Új világ jön itt, pa jtás. .  . Eltemettek itt egy 
egész századot, és a századdal a régi embereket. 
Ropog itt minden bordája ennek a mostani társada
lomnak, a még élő, de valójában már halott iroda
lomnak . . .  Előadta, hogy most a régi, szemérmes 
polgári Magyarországnak befellegzett, nagy változá
sokon mennek át az emberek, amint az új század 
ráköszönt hajlékaikra. Új csillagok, új divatok, új 
nézőpontok jönnek. De főleg eltűnik a szemérem és 
az önmegtartóztatás, elmúlik az igénytelenség és a 
szerénység. . . ”

Meg kell írni a „fin de siécle hősöket” , de lehe
tetlen regényt szőni alakjuk köré — hirdeti a Hét 
Bagoly. Kik az új világ hősei? — teszi fel a kérdést 
az író Szomjas Gusztinak, s az megválaszolja: „Bo
rotválják az arcukat, vakmerő tekintettel nézeget
nek embertársaik arcába, gúnyosan mosolyognak az 
idősebbeken, ideált rugdosnak a köztereken, Nietzsche 
nézeteire esküsznek, megcsalják a nőket, nem is
merik a férfias szemérmet, öndicsekvőek, kérkedők, 
gyávák és hősök. . . ” Kétségtelenné válik tehát, hogy 
a századvég idillikus és családias szerelmi és irodal
mi viszonyai felbomlottak. Józsiás nem tudja meg
írni az Udvarlás Könyve címmel tervezett művét, 
mert nem lehet semmit sem kezdeni azokkal a sze
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relmi mesterségekkel, amelyekre olvasóit tanítani 
akarja. S a hőse is korszerűtlen:

„Az Udvarlás Könyvének hőse egy gavallér, aki 
sohasem öregedett meg, mert még ifjan, hullámos 
hajjal és fodorított szakállal tért meg a halhatatlan
ságba . . .  Hősöm egy falra festett kép, mondjuk a 
Váci utcában, ahol az előkelő hölgyvilág minden
napi sétáját szokta végezni. . .  Hősömnek neve 
Nagy botos . . . ”

S megszólalnak az alkotói problémák is:
„Hogy művemnek némi valószínűséget kölcsönöz

zek: kénytelen voltam hősömet ily szimbolikus alak
ban megjelentetni. Egy festményről többet lehet hinni, 
mint eleven emberről. . .

Nem szeretek műveimben általában mindennapi 
embereket szerepeltetni. Mindennapi embereknek 
nincs történetük. Élete lefolyására nézvést a legtöbb 
ember ferencvárosi születésű, nagyon lenézem azokat 
az írókat, akik a való életet másolják. Rossz szaga 
van az életnek . . . ”

Krúdy világ- és emberteremtő módszerének a „tit
kát”  leshetjük meg a Hét Bagoly néhány részletében, 
hiszen az a művészi valószínűség, amely ezeket jel
lemzi, az íróról és a modern prózáról egyaránt vall: 
jól szétválasztható körkép- vagy panorámatechniká
jában a lírai és az értekező jelleg, az álomfunkcióban 
a megtörtént események és a bekövetkező történések 
epikájának a lehetősége, az emlékezetnek szorosan a 
képzettársításokhoz való kötődése, ennek pedig a 
tárgyi világhoz való feltűnő kapcsolódása.
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A Hét Bagoly nagy lakásnégyszöge a „purgató- 
rium” — olyan köztes területe Pest társadalmi rend
szerének, amelyben szegény diákok, kis fizetésű hi
vatalnokok, újságírók, költők laktak. De innen in
dulnak szálak a más társadalmi rétegekben és osztá
lyokban mozgó hősök felé. Egyrészt a társadalomból 
kivetettek mélyrétegéhez, melyet itt a Régi Arabs 
Szürke nevű kocsma képvisel, másrészt az ún. közép- 
osztály irányába: a szerelmes szépasszonyok és gaz
dag férjük létezésformájáig. Emlékeztessünk arra 
például, hogy Leonóra első férje kőbányai kereske
dő, a második józsefvárosi vendéglős, a harmadik 
borkereskedő, Zsófiáé pedig gabonakereskedő. S egy 
még távolabbi ponton ott van — már valójában el
érhetetlen messzeségben — a magyar arisztokrácia, 
amely a bordélyházakban találkozik a társadalom 
„alsóbb” rétegeinek asszonyvilágával. Szabályként 
rögzíthetjük itt már, hogy Krúdy a kereskedő- és 
iparosréteget nem férfifoglalkozásaiban állítja elénk, 
hanem mindig asszonytípusaiban differenciálja, mi
ként azt Leonóra és Zsófia példája bizonyítja a Hét 
Bagolyban.

Természetesen a Hét Bagoly is tartalmaz olyan 
mozzanatokat, amelyeket majd az újabb irodalmi 
korszakok igazolnak. Gondoljunk a regény első fe
jezetére, amely Déry Tibor A befejezetlen mondat 
című művének nagy városképét előlegezi; Józsiás 
egyik mondata József Attila verssorával rímel („Egy
szer gyermekké tett engem is a szerelem . . . ” ), és 
nem lehet nem gondolni Szabó Lőrinc Szénásszekér
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című versére (1923), amikor a következőket olvas
suk:

„A  Ludoviceum felől különös illatos szél fújt be 
a városba, Józsiás hónapok óta nem érzett ilyen sze
let Pesten. Volt ennek a szélnek vad-illata, de nem 
a fagyott nyulak vagy fácánok szaga, amelyet téli 
időben hord szét a szél a városban, hanem erdők 
illata, folyamok párázata, messzi, a városon kívül 
alvó mezőknek a lélegzetvétele. . .  Az Üllői úton egy 
kis parasztszekér döcögött végig az estében. Talán 
arról fúj a különös szél. . . ”

Így lépett tehát Krúdy Gyula az új világba, utol
só pályaszakaszába.
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BETYÁROK, GAVALLÉROK ÉS EGY 
KIRÁLYFI

Nagyot fordult a világ Krúdy Gyula művészetében 
a húszas évek elején. Láttuk, már a tízes évek végén 
feltűntek jelek, amelyek a változásokra való készü
lődésről vallottak, de a Hét Bagoly megírásáig a 
töretlenség illúziója táplálta, habár néhány fontos 
művét csak Bécsben jelentethette meg. Nem alkotói 
kedvének megfogyatkozásáról volt szó: a halálig
tartó tíz esztendő termése megközelítően olyan gaz
dag, mint az első Szindbád-kötettel induló nagy al
kotói korszakáé, jelentős és fontos művekben sincs 
hiány. S mégis, mintha egy más vonzásokat mutató, 
de ismerős világba lépnénk, amikor a húszas-harmin
cas évek termésébe olvasunk. Kicsöppent volna az 
életből, ahogy megszaporodó anyagi gondjai, meg
roppant egészsége alapján feltételezni lehet? Népsze
rűségét veszítette volna, mint aki felett eljárt az idő, 
s az új kornak nem tudna jelentőset és érdekeset 
mondani az ember életéről és a halálról? Igaz, nem 
„nagy” kor volt az, amely az ellenforradalom győ
zelmével kezdődött Magyarországon, közösséget vál
lalni vele nem lehetett, és Krúdy nem is akart. Ész
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re kell azonban vennünk az írói lelkiségen mind job
ban eluralkodó repedéseket, a megecetesedett élet
kedvet. Nemcsak a kor fordított hátat Krúdynak* 
Krúdy is hátat fordított a kornak, mondván, hogy 
a régi szebb volt, és a X IX . század védősáncai mögé 
húzódott.

„Titkaiba” az új, az 1924 őszén kezdett Szindbád- 
novellák engednek némi bepillantást. Majdnem tíz 
évig nem írt Szindbádról, s hogy most egykori kedves 
hősét új és új utakra küldi, mindinkább az „elté
vedt lovas” szerepében lépteti fel. „Már régen elve
szítettem a jó étvágyamat az élethez, az álomhoz; 
gondoltam magamban, hogy kell valahol keresni va
lakit, aki megint a régi vasgyomrú, bölényegészségű 
emberré tesz. Aki visszaadja a hitemet a déli harang
szóba, aki megtanít arra, hogy miért kell örvendezni 
annak, mikor az első lámpavilág feltűnik a város
ban . . . ”  (A ködmönös nő). Hirdetik tehát ezek az új 
novellák, hogy hősük boldogtalanabb, mint valaha is 
volt, a nagy bánatok idején, ám ez a boldogtalanság 
egészen más természetű, mint volt egykoron. Hiába 
és fölöslegesen lángol Szindbád. Nem segít például 
az sem rajta, hogy közben „bizonyos véletlen körül
mények folytán feltalált”  törvénytelen fiát is min
denhová magával viszi. Mintha az élet nagy varázs
szavait felejtette volna el, vagy mintha ennek az új 
kornak megváltozott volna a jelbeszéde. Vallomás 
értékű éppen ezért a Vadkörtefa című novellájának 
az a mozzanata, amelyben Szindbád bevallja, hogy 
nem tudja és nem találja immár, hol vannak a talál-
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kahelyek: „Én már nem tudom a helyet, ahol a sze
relmesek találkozni szoktak . . . ”  Megváltoznak az 
álomnak a tulajdonságai is: ami tíz esztendővel ez
előtt a gyönyörűség forrása volt, most gyötrelemmé 
válik: „ . . .  őszi ember volt, a valóság helyett álmá
ban keresték fel a régi szeretői, minden éjszaka má
sik, mégpedig olyan gyötrelmes szemrehányásokkal, 
hogy alig várta a hajnali harangszót. . . ”  (Hogyan 
lehet megszabadulni a kísértetektől?). Tudatos álmo
dozás helyett rossz álom — csoda-e, ha Szindbád 
„halott ízt érez a torkában” , s nemcsak a bakonyi 
betyárok és betyárnők eltűnése miatt hirdeti, hogy 
„nem érdemes már utazni Magyarországon” (Legjobb 
olyan asszonyt elvenni, akinek első urát felakasz
tották). Mintha egyszerre szegény szagává vált volna 
a világ a hős körül (A szállóban „a hagymák és pap
rikák vérforraló szaga helyett valamely ódon sze
gényszag terjengett a lépcsőkön, amely szag az ócs
karuhák piacán észlelhető. . . ”  — Hogyan lehet
megszabadulni a kísértetektől?), s a nők is elveszítet
ték régi varázsukat. Itt-ott csillan csak fel róluk ír
va az író szeme, a „falevél-könnyed lépések” ritkán 
kísértik a hőst, s egyszer-egyszer találunk például 
olyan részletet, amely több lenne a már megismert 
novellák hasonló részleteinél. Szinte természetes lesz, 
hogy míg a Szindbád-novellák formája mind alakta
lanabbá válik, puszta anekdotává redukálódik, maga 
az író is a novellákba lopakodik: „És becsületszavam
ra mondom, még a folyosón is érzik, hogy aznap be
csinált malacot főztek a fogadóban a nagyitalú Krú
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dy úr tiszteletére . . . ”  (Vadkörtefa), s az egykori 
Szindbád-novellákra hivatkozik az újakat írva („Az 
öngyilkos szerelem, a minden ízében remegő vágy, a 
forró hullám, az észvesztő kísértés? Amelyeket éppen 
ama Kandúr írt műveiben . . . ” ), hogy az utolsó 
Szindbád-kötetnek, a Purgatóriumnak, már maga le
gyen a hőse — a világtól való elfordulás beszédes 
példájaként. Mert akár Krúdy is vallhatta, amit „A 
dobogó szív simogatása” című novellájának az álom
fejtés ügyében Szindbádhoz érkezett hölgy mond: „Az 
Embert (nagy e-vel) szeretem, de sehol se találom . .

Keressük a múltban — biztatja magát az író már 
a húszas évek legelején, amikor előbb az Al-Petőfi cí
mű kisregényét írja meg (1922), majd a Rózsa Sándor, 
a betyárok csillaga Magyarország történetében szöve
gét alakítja (1923). „ . . .  Még rongyokban lóg rajtunk 
a gyászruha a tegnapért. . . ”  (Petőfi) — amelynek fé
nyei után kap „koldus jelenében” . Egy válságkorsza
ka lezáródásának az idején, 1910-ben, a magyar ja
kobinusokról írt regényt (A magyar jakobinusok), al
címül felírva, hogy A mécses elalszik, 1920 után, egy 
új, az előbbinél mélyebb krízises időszakának a kez
detén a szabadságharc körüli évek foglalkoztatják 
képzeletét mind az Ál-Petőfit írva (ismét beszédes al
címmel: Lehullt csillag fénye), mind a Rózsa Sándor
ról szólót megköltve. A jelen rideg valósága azonban 
szüntelenül belejátszik, és befolyásolja az írói képzelet 
munkáját. „Semmin se lehet csodálkozni, gyermekein
— mondja az Ál-Petőfi postamestere —, mert Ma
gyarországon vagyunk, ahol most mindenki álarcban
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jár. A forradalom árulói hamisítják a honfibút, míg 
az igazak börtönökben szenvednek, külországokban 
bujdokolnak, vagy az éjszakai országutat lappangva 
ró ják . . . ”  Illúziók után kapna a gondolat, de a dez- 
illúzió, amely gyakran a melankólia alakját veszi fel, 
erősebb. Egymást keresztező szándékok ütköznek meg 
Krúdy regényeiben is. Milyen szép lehetne a Petőfi- 
legenda például, ha nem ál-Petőfikről kellene írni, 
akik visszaélnek az emberi vágyakkal. így van ez Ró
zsa Sándor esetében is, akinek élettörténete Krúdy 
értelmezésében korántsem olyan legendás, mint ahogy 
a múlt századi ponyvahistóriák megformálták. Egy
szerre költi tehát újra és rombolja nyomban szét is a 
„betyárok csillaga” históriájában a legendásat. Nincs-e 
irónia abban a mikrojelenetben, amelyben elmondja 
Rózsa Sándor és Ferenc József találkozását az alföldi 
pusztán? Mert a híres betyár 1850-ben el akarta fogni 
a Szegeden tartózkodó királyt, végül azonban díszkí
sérete lett az elfogatás elől Buda felé vágtató császári 
hintónak:

„ — Rózsa Sándor üdvözli Felségedet!
A mély, kongó hang úgy tört elő a széles mellkas

ból, mintha pincéből jönne. Szinte arasznyira emelke
dik fel a mellkas, amint a kiáltás kitör belőle.

Érté-e valaki a szót a Ferenc József hintájában?
Aligha, legfeljebb a név maradt meg Ferenc József 

emlékezetében — aminthogy Ferenc József nem is 
ítéltette halálra Rózsa Sándort, mikor elfogták, pedig 
a halálbüntetéssel nem bánt szűk marokkal ez az 
uralkodó. .
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A Habsburg-legenda, amely Ferenc József alakja 
körül gomolygott, a húszas években is kísérte Krúdyt, 
mind pozitív, mind pedig negatív értelmű felhangjai
val. A Mária Valéria-hasonlat belekerül majd a Rózsa 
Sándor-regényéből a Szindbád-történetekbe is („Valé
riának hívták, mint minden nőt, aki számítani akart 
valamit is az életben, amikor Mária Valéria volt Fe
renc József kedvenc leánya . .  .”  — Tollfosztásban 
nem szakad meg az ember), az Ál-Petőfi egy mondata 
pedig Szindbád-novella címe lesz (Legjobb olyan 
asszonyt elvenni, akinek első urát felakasztották). Író
ra vallóak az ilyen szövegkapcsolatok, s köztük jel
lemző lehet, hogy Az utolsó gavallér című kisregény 
azzal a motívummal kezdődik, amelyet a Hét Bagoly
ban ismertünk meg. Krúdy kisregényének gavallérja is 
„falra festett kép” , de nem a Váci utcában, hanem a 
„ferenci-barátok terén” , egy borbélyműhely ajtaján, 
szomszédságában egy Erzsébet királynőre emlékeztető 
hölggyel, a híres pesti szépasszonnyal, hogy a Habs- 
burg-motívum ebből a regényből se hiányozzék. El is 
kell bujdosnia miatta Pestről Nyíregyházára, ott az
után egy hideg írói szívvel komponált szindbádos his
tóriába bonyolódik, mert „bágyadt szeretetreméltósá- 
gával” mindenkit megnyert magának a kisvárosban. 
S minthogy a Gaálok és a Zathureczkyek világa nyír
egyházi, a kilencszázas évek Krúdy-novelláinak a 
visszfényei is megcsillannak. „Őszi ember” ő is, mint 
Szindbád a húszas években, de Zathureczky Hermával 
éppen Andráscsik sírján szeretkezik („Minden rend
ben lett volna, de odalent a sírban a halott András-

205



esik nem egyezett meg. Fordult vagy rúgott egyet. . .  
Elég az hozzá, hogy a sírdombon az átázott föld be
szakadt, mintha az ördög a pokolba vinné a szerelme
seket. Csaknem derékig süppedtek a szeretkezők az 
alácsuszamló földbe. . . ” ), akárcsak Vak Béla és Fri- 
met Móz városának különös és kísérteties temetőjében. 
Igazi talaja nincs azonban már e kisregénynek, s az 
anekdotikus csattanó, amely Kohut ügyvédet és fele
ségét állítja előtérbe, hogy a Gavallérral szerelmi há
romszöget alkossanak, nem bír meggyőző erővel. Sze
relmi háromszög van A költő és leányzó című kisre
gényben is (1925), amely magasabb hőfokon mutatja 
Krúdy művészetét, mint Az utolsó gavallér vagy az 
ugyanabban az évben keletkezett Jockey Club, illetve 
az 1926-ban írott Primadonna és korábbról a Repülj, 
fecském! (1923) című kisregénye.

Nemcsak a tízes évek szépírói teljesítményeire em
lékeztet A költő és leányzó című kisregénye, néhány 
lapja versenyezhet is amazokkal. Ám ez a mű sem 
teljes értékű. Az író a maga pillanatnyi gondjaiból, 
keservéből és mellőzöttségi érzéséből sokkal többet 
adott hozzá, mint talán szükséges lett volna. Az ön- 
életrajziság ugyanis nem felemelte, hanem lehúzta a re
gényt, majdnem szóról szóra olyan módon, ahogy a 
vak költő, Esztergomi Tivadar, a Margitsziget magá
nyában mondja: „őszintén megvallva, elfelejtettem a 
mesemondás végét, amint ez a fehér, aranyozott gőz
hajó elment itt a sziget mellett, mint a régi életem.” 
Mintha újraalkotva át akarta volna menteni a Mit 
látott Vak Béla szerelemben és bánatban hősét, a pasz-

206



szív figyelésnek azt a költői állapotát, amelyet a vak
ság lehetővé tesz, s a belső látásnak ezzel összefonó
dott művészi lehetőségét, amely az emlékező-elégikus 
szemléletet revelálja. Nyomatékát az ilyen benyomás
nak Krúdy új, ekkoriban fellépő nőtípusa, az agresz- 
szív, a szerelmet szinte erőszakosan kezdeményező nő 
jelenléte adja meg. Geraldine-nak hívják itt a feleség 
„kedves vidéki unokatestvérét” , hangja „majálisízű 
volt, mint azoké a nőké, akik egész életüket szeretnék 
dalban és táncban eltölteni” . Ö tör be a vak költő 
margitszigeti-senki-szigeti házába, hogy aranyemberi 
szerepéből kizökkentse egy pillanatra.

Krúdy erotikus fantáziája mutatta néhány lapon 
ismét az erejét, hogy a vak költő ifjúságára való em
lékezéseit festhesse, amikor úgy szeretett, „mint Szo
domában és Gomorrában szerethettek azok, akik a 
testi vágyak mellett a szívükkel is kívánták egymást” . 
A margitszigeti kolostorromok leírásában remekelt 
elsősorban:

„Nézd meg például a gyötrelmes külsejű kígyófákat 
ott az apácakolostor tövében, mintha Dante verseiből 
jöttek volna. Ők azok a fák, amelyek a szerelmi kín- 
szenvedéstől vonaglanak, eped ve összecsavarodnak, 
mint a szerelem bolondjai. . .  Ezek a sajátságos kül
sejű fák bizonyosan azoktól a szegény zárdaszüzektől 
lesték el a kínszenvedéses testmozdulatokat, amely 
apácák boldogtalan szerelem miatt csapták fejükre 
a fátyolt a királyleány udvarában. A fák akkor még 
kicsinyek voltak, és bámész szemmel látták a kolostor 
vasrácsos ablakai mögött a szerelmi vágytól vonagló
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lábakat és karokat, vasszöges védőszerszámokba búj
tatott testrészeket, és bőrostorral vert hátakat, amikor 
a holdváltozás a legfonnyadtabb apácaszíveket is tá- 
gítgatni kezdte . . . ”

Az író mintha sokat emlegetett lakomaleírásainak 
a célját is megvilágítaná, amikor az „élet teljességéhez 
szükséges ízekről” beszél: „Mit meséljek neked a fo
gások mártásairól, a töltött pulykák fűszereiről, a bá
rányok címeréről, a marhahúsok utolérhetetlenségéről, 
a különböző salátákról, a spárga elkészítési módjáról, 
az őszi fogoly halhatatlanságáról, az első hóval meg
érkező kaviárok csodálatosságairól és a felejthetet
len emésztésekről. . . ”

Szaporodó aggályai azonban az erkölcsi puritaniz
musát is ébresztgették a húszas évek derekán. Felforró
sodik ugyan Geraldine és Esztergomi Tivadar idillje, 
az író azonban megmenti a férfit, a lány pedig, ez az 
„átkozott démon” , kilép a margitszigeti „boldog” 
élet bűvköréből, bár a regény utolsó mondatában 
megjegyzi: „Mi persze manapság már nevetve hallgat
juk a hasonló történeteket.”  Az ugyanebben az időben 
keletkezett Aranyidő című regényében is az erkölcsi 
didaktika győz a „valóság” észjárása felett. Mária, 
az öreg Szuhay lángjai közelében csak melegedett, pe
dig a férfi már megvásárolta („Letérdepelt előtte és 
imádni kezdte. Amint egy öreg férfi imádja az ifjú 
női szépséget. Végigcsókolta Mária lábait, amelyeknek 
bokáira keskeny aranyláncokat illesztett, megsimogat
ta ártatlan, ócska ruhácskáját, áhítatos arccal szagol
ta iskolaporos hajzatát. . .  Aztán támolyogva, agyon-
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gyötörten, reszketve a szomszéd szobába ment és élet
telenül rogyott a díványra. . . ” ), hát buknia kellett 
volna. Krúdy azonban az ifjú Sobri Jóska karjaiba 
vezeti a lányt. Az ezekben az években keletkezett re
gények ifjú hősnői mintha az egyik regényből a má
sikba költöznének. A költő és a leányzó Geraldine-ja 
az Aranyidőben Mária: „Bár testileg oly izmos volt a 
leány, mint egy légtornásznő, a hold fordulásai leg
többször komolyan beteggé tették az ifjú hajadont. 
Üjhold jöttekor valamely névtelen, félelmetes nyugta
lanság vett rajta erőt, minden ok nélkül szeretett han
gosan sírni, harapdálta az ujjait, amíg kibuggyant vé
re . . . ”  És mindegyikük szeme előtt Vecsera Mária 
alakja lebegett, akiből — mint az Aranyidőben mond
ják — „csak egy van az egész monarchiában” . A tör
ténetük is sok rokon vonást mutat. A nagyobb írói 
ambíciókkal készült Jockey Club című kisregényében 
is ezt látjuk. Míg az események előterében Rudolf 
trónörökös és Vecsera Mária tragikus szerelmének tör
ténetét bogozza az író, a háttérben Rudolf alakmása, 
Bécs Rezső, igazi szerelmesként sóvárogja a „kis báró
nő” csókját, s amikor meghallja a szerelmesek önma
guk ellen fordított pisztolyának a lövéseit, így kiált 
fel: „Meghalt, meg a szerelmem!” Szinte már tör
vényszerűséget kell látnunk abban, hogy 1926-ban e^y 
harmadik Máriáról is regényt ír, Habsburg Máriáról, 
akiért egy Crudy „püspök” epekszik. A Krúdy-regé- 
nyék ilyen szituációiban egyértelműen az író szere
lemértelmezésére ismerhetünk: „a”  szerelem nem a 
beteljesülés, hanem csak a vágy, ahogy Bécs Rezső ki
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áltja világgá Rudolf ellenében, aki magáénak mond
hatta Vecsera Máriát. Szeretni — vágyakozni, ez az, 
ami mégis közös a tízes és a húszas évek regényeinek 
szerelemfelfogásában.

A Jockey Club című regény valójában az író tra
gikumfelfogásának a szempontjából bír különös érde
kességgel. A Jókai-örökség köréből kell kiindulnunk, 
ha Rudolf dillemáit érteni akarjuk, hiszen maga Krú
dy is erre figyelmeztet, amikor Az arany ember ana
lógiáira hivatkozik. A Jockey Club első lapján az 
osztrák—magyar birodalom trónörököse úgy pörgette 
az eléje kerülő katonadobot, amelyet különben unal
mában meglovagolt, „mintha elnémítani akarná egy 
halálraítélt jajkiáltásait” , körülbelül a regény derekán 
Rudolf trónörökös Vecsera Máriának nagy előadást 
tart barátja, Jókai Mór regényének, Az arany ember
nek az értelmezéséről: „Az Aranyember annak a fér
fiúnak a szimbóluma, aki minden gazdagsága és ha
talma mellett is boldogtalan, mégpedig a szerelem 
m iatt. . .  Az Aranyember elment, hogy a gazdagság 
helyett feltalálja a megelégedett boldogságot. — Az 
Aranyember én leszek! . .  .” Csakhogy a X IX . század 
második felében éppen úgy nem lehetséges az arany 
ember boldog világgá indulása, mint ahogy a Senki
szigetek is megsemmisültek. A választás kérdése éppen 
ezért sokkal kiélezettebb, mondjuk így: halálosabb, 
mint volt a Timár Mihályé. Krúdyt a választás kér
dése foglalkoztatja:

„ — A barátom regényében — mondja Rudolf —, 
az Aranyember történetében is végzetesen közelgett a
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pont, amikor többé nem térhetett ki az életfordulat 
elől. Küzdött, harcolt, önmagával viaskodott az élet
fordulat ellen, de eljött a nap, amikor önmagát többé 
le nem győzhette. Érzem, hogy az a nap az én életem
ben is közeleg . . . ”

Hőse tudatvilágába nem hatol be, mint ahogy előző 
műveiben sem tette a lélektani regény ismert módsze
rei szerint. Elsősorban az élethelyzetet kiélező külső 
körülmények, események halmozásával halad, s ilyen 
módon kíséri hősét, itt Rudolfot, ama nap felé vivő 
útján, amikor majd „önmagát le nem győzheti” — 
azaz önmaga vállalásával a halált választja. Az inkog- 
nitó, ami a hétköznapi életben az embernek mintegy 
a megjelenési formája, kérdésként ekkoriban vetődik 
fel Krúdy művészetében, s visszafelé mutató érvény
nyel is a figyelem körébe vonja regényei hőseinek 
alakmásait, az ember és szerep problematikájának ép
pen a húszas években lejátszódó időszerűsödése síkján. 
Ha ebből a szempontból nézzük, legtöbb alakmása a 
regényhőseinek az inkognitója csupán, az „embert” 
éppen ezért másutt kellene keresnünk. Mondja tehát 
Rudolf:

„ — Majd megtudjátok ti egyszer, hogy ki vagyok 
én. Én nem vagyok sem olyan hülye, mint a Shakes
peare velszi hercege, de még olyan sem, mint Viktó
ria császárnő manapság élő trónörököse. Én egészen 
más ember vagyok . . .

— Ha akarjátok tudni, én vagyok a famíliámban 
a második Orth János. Már csak rövid ideig tart, 
hogy levessem az inkognitómat. . . ”
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Egy Habsburgra hivatkozik Rudolf, aki merte em
beri önmagát vállalni, s aki egy Jókai regényének a 
hőse is lett!

Az ilyen létértelmezésnek kétségtelenül van feszítő 
ereje, de minthogy Krúdy több csatornán át vezeti 
történetét, megosztva többek között az indulatokat 
Rudolf és alakmása között, s Vecsera Mária mellett 
felbukkannak más nők is, sűrítenie és valóban robba
násig vinnie nem sikerült a választás tragédiáját. A 
Jockey Club is, akárcsak a többi regénye ezekben az 
években, ezért maradt meg a regényesnek egy egészen 
közepes színvonalán.

Mintha Krúdy művészi alakító kedvében bátorta
lanodon volna el a húszas években: készen kapott 
„eseteket”  regényesít meg. „A  következő írás — ol
vashatjuk a Repülj, fecském! bevezetőjében — gyer
mekkori emlék, abból a hosszú, sárgára meszelt, föld
szintes házból, amelynek kapubejárata felett mezíte
len kardot tartó kéz v o lt . . . ”  Vagy: „Gavallér nem 
tért többet vissza vidékünkre, csak a legenda maradt 
meg utána. . . ”  — zárja le Az utolsó gavallér szöve
gét. „Kedves kisasszony — kezdi A költő és a leányzó 
című regényét —, azt kérdezi tőlem, hogy mi igazság 
van abban a mendemondában, hogy a költők szavaik
kal hódítják meg a nőket? — Hát a felelet helyett elbe
szélek magának egy különös történetet, amelyet abban 
a régi házban hallottam, ahol mostanában lakom. Azt 
mondják, hogy nem egészen alaptalan a történet. . . ”  
Ekkor írja a Primadonna című regényét, amely „re
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gényes történet Pálmay Ilkáról, aki meghódította a 
világot” .

A valóságos emberek, akik a tízes évek regényei
ben legfeljebb mellékszereplők voltak, most főhősökké 
váltak, s a „kitalált” , de epikai hitellel bíró művészi 
kompozíciókat is felváltják a készen kapottak. Ezek
kel barátkozott Krúdy Gyula a húszas évek derekán 
írott kisregényeiben, művészi szempontból nem min
dig meggyőző módon.
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EGY KÜLÖNÖS TÖRTÉNELMI REGÉNY

1926-ban „alkalmi” regény írásába kezdett a mo
hácsi csata négyszázadik évfordulója közeledtével. Az 
első nekifutásnak szánt Árnyékkirály című kisregé
nyét már 1926. augusztus elején kezdte a Pesti Napló 
közölni, majd egy másik napilapban szeptember fo
lyamán már a Mohács című regényének a fejezetei je
lennek meg. Trilógiává azonban csak 1930-ban építi 
a Mohács-témára kezdett műveit, amikor a Festett ki
rály után Az első Habsburg című regényét is megírja.

Nem az első történelmi regényei ezek, és a közép
korba is kirándult már az 1900-as években, de azok 
a novellák egy szecessziós középkorképet hoztak, s 
nem annyira az írói eszmélkedésnek, mint inkább a 
korízlésnek voltak a reflexei. Hogy írónk az irodalmi 
és politikai divatok változásait is kíséri, arra A temp- 
lárius című kisregénye (1925) a példa, amelyben a ta
tárjárás korát elevenítette fel. S tette egészen Jókai 
modorában, egyes mozzanataiban „krúdys” ihlettel, 
általában pedig nem nagy művészi sikerrel. Nem is 
szokta emlegetni a Krúdy-irodalom, s joggal, bár van
nak lapjai, amelyek az író világszemlélete, történelmi
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sorslátása szempontjából értékes útmutatásokat adhat
nak. Nem követte ugyanis a korszak népszerű törté
nelmi regényíróinak észjárását, amikor a tatárjárás 
korának akkoriban divatos éveit akarta ábrázolni. A 
pusztulás képeit ugyan ő is erőteljes ecsetvonásokkal 
festette, valójában azonban azok az emberek érdekel
ték, akiknek viselkedésében a hűség-hűtlenség színe
változásait szemlélhette, s a pusztulásban az idegen 
érdekek föld alatti cselszövényét vélte felfedezni, ami
kor regényének a templáriusa útját kíséri a tatárdúlta 
országban a menekülők, bujdosók, még inkább a „ta
tárrá válott magyarok” között, akik a konc reményé
ben szövetkeznek az országra törő ellenséggel. Az 
„árulás”  tényéről, ha nem is az áruló lelkiségének a 
rajzáról volt szó ebben a műben, s már csak egy lé
pést kellett tennie, hogy a Mohács-témában az őt fog
lalkoztató kérdésekre ismerjen. Ezért mondhatja Má
ria királyné A festett király egyik dialógusában: „ — 
Azon sem csodálkoznék, ha igaz volna az a hír, hogy 
az éhes farkascsordaként bolyongó, vagy pedig árulá
son törekvő, mérgezett tőrhöz hasonlatos szavú ma
gyarok ellen az ország egyetlen gazdag embere a tö
rökkel kötött volna szövetséget, mert hisz a mai ma
gyarsággal amúgy is hiába kötne bármilyen szerző
dést . . . ”

A négy Mohács-regény (ha az Árnyékkirályt is ide 
soroljuk) természetesen eszmei vonalvezetésében 
nem egyöntetű: a gondolati nyomatékokat másutt he
lyezi el 1926-ban, mint teszi négy esztendővel később, 
amikor a Mohács megírásával mintegy az értelmezés

215



munkáját végezte el, aminek tapasztalatait majd a 
Festett király írása közben kamatoztatja. A Mohács 
éppen ezért Krúdy művészi felfogása, gondolkodása, 
korához való viszonya szempontjából is a kulcsregény 
szerepét játssza, akárcsak az Árnyékkirály című is, 
amelyet elvetett, hogy a Mohács írásával átfogalmaz
za problémáját. Valószínűleg nemcsak az előadás gör
cse miatt, vagy mert nem találta fel magát a „kró
nikás” szerepében, II. Lajos káplánjának, Szerémi 
Györgynek az írnoka szavait formálgatva. Mindent 
el akart mondani első nekifutásában Dobzse Lászlótól 
kezdve egészen a pozsonyi találkozásig, amikor Sza- 
polyai János megkéri az özvegy királyné kezét. Nem 
érezhette magát otthonosan regényanyagának ilyen 
felfogása miatt, s ha meg is őrzött sokat az Árnyék
király „szituációiból” , a Mohács írása közben írói 
megoldásainak jól megismert talajáról nem lép le.

Ír tehát egy feltűnően hosszú expozícióval induló 
regényt, majd két drámai csomópont köré szervezve 
aránylag rövidebb szövegrészben mondja el Mária és 
Lajos pár esztendős „budai szép napjainak” a törté
netét. Természetesen fontos szerepe van ennek a meg
nyúlt bevezetőnek is: az innsbrucki kolostorban élő 
két királylány beszélgetéseinek, gondolatainak, álmo
dozásainak messzi tükrében a Mohács előestéjét élő 
ország életének képe dereng fel. Jagelló Anna, az 
egyik királylány, Budáról jött, Osztrák Mária, a má
sik királylány, Budára készül, s a „boldogtalan” La
jos felesége lesz. A szavakban apró részletek és ko
mor előjelek egyaránt üzennek, s már az első lapo
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kon elhangzik Zápolya János neve is, aki már volt 
Jagelló Anna kérője, s Máriáé lesz, s már itt a mon
dat, amely Mária sorsát 1526 után megszabja: „H a 
nincs Ferdinánd . . . ” , de az is, hogy „amíg Lajos él, 
nem lehet más a magyar király, mint ő” . Azután ott 
vannak az országos események, amelyek szinte tor
lódnak a házasságra lépő Mária és Lajos előtt. Belg- 
rád eleste, Bakócz Tamás halála, s egy gyermek ki
rály vállán az ország sorsa, akinek, ha „Bornem
issza uram, az egyik nevelője, csak megrázza a sza- 
kállát, mintha a havat akarná abból kirázogatni” , en
gedelmeskednie kell. Mária poggyászában — hiszen 
ezt készíti nagy gonddal az első fejezetben az író — 
nemcsak a híres kasztíliai Izabella női öröksége volt, 
hanem szellemi tehertételek is, Logus Tamásnak, a 
humanistának a tanításai, aki még Bécsben is, amikor 
Mária már útban van Budára, azt mondja neki, 
hogy „nem kell olyan komolyan venni a dolgot, még 
ha Nándorfejérvárral együtt elpusztul egész Magyar- 
ország is. A magyarok legfeljebb visszamennek régi 
hazájukba, oda a Volga mellé. . . ” S az a szép álom 
is, amit Sárkány Ambrus zalai főispán festett a ki
rálylánynak Lajosról és Budáról, az új lovagokról, a 
humanizmus tűzhelyéről, a gazdag lakomákról, arról, 
hogy „mi az újkort éljük” , s hogy Lajos „valóságos 
király, aki nem akar árnyék-király lenni, amint ezt 
már Bakócz uramnak meg is mondta tízesztendős ko
rában” .

A két drámai csomópont közül az egyik a pénz- 
hamisító Máriáé, aki elfeledte Jagelló Anna tudósítá
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sát arról, hogy a magyarok általában semmitől sem 
félnek, csak a hamis pénztől. Nyilván nem véletlenül 
torpant meg Krúdy képzelete ennél a motívumnál. 
Szerémi György középkori indulattal örökítette meg, 
hogyan csinált a királyné Keresztelő János utcájában 
pénzt, színleg Belgrád felszabadítása érdekében, va
lójában kincseinek gyarapítása céljából, hiszen „egy 
márka vörösrézhez csak egy pizéta színezüstöt adtak” , 
a színezüstöt pedig a királyné kapta. „Így a király
né, a latornő nagy kárt okozott a magyaroknak, s 
oly nagy zsákmányt szerzett, hogyha egyszer a tö
rök felgyújtotta volna egész Magyarországot, nem 
lett volna akkora kár.” Az 1925-ös híres frankhami
sítási eset eleven emléke csapódott volna le ebben 
a motívumban? A Krúdy-filológia valószínűleg felel
ni tud majd erre a kérdésre is. Mindenesetre Krúdy 
az Árnyékkirály-beli változattal ellentétben a Mohács 
című regényében már árnyaltabban és főképpen mo
tiváltán ábrázolja Mária nagy vállalkozását, hogy 
véget vessen a királyi udvar örökös pénzhiányának. 
„Te akarsz pénzt szerezni a királynak?” — kérdezi 
Lajos. „Még pedig nem oly kamatra, mint Fugger 
vagy Fortunátus, ha jól hallottam a helybeli uzsorá
sok neveit. . . ”  — feleli az éppen Budára érkezett ki
rályné. Egy későbbi párbeszédben újra a pénzről esik 
szó: „Valamit tenni kell, Mária, mert agyam meg
pattan a két korona súlya alatt, amelynek kellő vise
léséhez többé nem kell korunkban más, mint teli 
pénzszekrény.” így Lajos. Mária replikája a követke
ző: „ — Lásd, Lajos, én sohasem mondtam neked, hogy
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milyen gazdag voltam lánykoromban, én azt a szót, 
hogy pénz, csak attól a naptól kezdve hallottam, mió
ta magyar királyné lettem. A mi országainkban a fér
fiak maguk végzik el azokat a dolgokat, amelyek a 
pénz megszerzéséhez szükségesek. De én azért nem 
teszek szemrehányást neked, mert fiatalabb vagy ná
lam egy esztendővel. Ifjú mellett öregasszony let
tem . . . ”

ő  kéri a Mohács egyik nagyjelenetében, amikor 
férjével a budai alkonyaiban a pompás lakomára vo
nuló urakat nézik, hogy kapjon szabad kezet a pénz- 
csinálásban: „Akkor el leszünk látva mindketten 
pénzzel, amiről amúgy is folytonosan ábrándozol. Ügy 
tanultam, hogy a Szent Bibliában pajzsosembernek ne
vezik a szegénységet. Nos, hát a pajzsosembert mind
örökre kitesszük az ajtón . . .  Kiverjük az ellenségeink 
szemét jó tallérokkal, leverjük kaján mosolyaikat ar
cukról, és ámulttá nyitjuk rókatekintetüket. . . ” Lajos 
azonban fél a „királyné tallérjaitól” , hiába tudja, 
hogy a magyar urak „eltettek itt az útból minden tal
lért, amely arra szolgált volna, hogy a közelgő had
járat költségeit fedezze” . Éppen ezért a királyné biz
tató szavaiból „most az őszi szúnyog szomorú muzsi
káját is hallani vélte” . Paradoxon, de a királynéi 
kezdeményezés is Mohács eljöttét, és Lajost, vele pe
dig az országot, de a „budai szép napokat” elveszejtő 
csata napját sietteti, amelyről majd élete utolsó évei 
egyikében írott levelében beszél. Jellemző, hogy a Ke
resztelő Szent János utcájában működő titkos pénz
verdéből indul el valójában Mohács alá a király:
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„A  király ezután karon fogta a királynét, és sietve 
vezette el a földalatti templomból, ahol az egykori 
Baphomet oltára helyén éppen olyan istentelen dolgot 
műveltek manapság is, mint hajdanában az ördögimá
dó templárius lovagok. Most pénzt hamisítottak. . . ” 

Krúdy Gyula Lajos-portréjának megvolt már a 
modellje: Rudolf királyfi, a Jockey Club hőse. Ö is 
inkognitóban élt. Előbb szomorú apja árnyékában, az
után az udvari emberekében, akik kiskirályokká let
tek a gyermek uralma alatt. „A prímás azzal fenye
getett, hogy árnyék-királlyá válók a magam országá
ban, ha táncmulatságokat rendezek a palotában . . . ”
— meséli „panasztalan hangon” Máriának. Nem tud
ta senki, mi lakozik benne, és milyen gondolatok fog
lalkoztatják. Krúdy is hosszú fejezeteken át csak lát
szatalakját kíséri, hogy a Máriának Budára érkezte 
utáni események rajzaiban hámozni kezdje lelke lep
leit, keresve az „igazi”  Lajost, a reneszánsz királyfit, 
aki akár egy Hamlet szerepét is vállalhatná. Van a 
regénynek egy jelenete, amelyben éppen ez a vonása 
kerül előtérbe. Tánc van a palotában, és Lajos ezt 
kérdezi Máriától:

„ . . .  És te hol tanultad ama istennői mozdulato
kat, amelyek oly rózsaszínűek, mint maga a nagy 
Reneszánsz, amelynek mi ketten késői maradékai va
gyunk?”

Mária kitűnő ember- és helyzetismerő, a humanis
ták tanítványa, tehát így válaszol:

„ — Ne mondja, felséged, hogy a Reneszánsz el
múlott . . .  Itt van az bennünk, felettünk, körülöt
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tünk, csak éppen Magyarországon nem mívelhetjük a 
helybeli szilaj, akaratos, nyakas életmód miatt. Persze, 
a szegénységünk is hozzájárul, hogy ne élhessük ki 
magunkat, hogy ne gyümölcsöztethessük a bennünk 
rejtőző értékeket, hajlamokat, hangulatokat, művészi 
becsvágyakat. . .  Az emberi életmód itt oly megkö
tött, mint valami régi törvény, amelyet ódon, dohos 
királyok állítottak fel arra nézve, hogy alattvalóik 
lelkét megkötözzék. Az életnek pedig egészen más 
célja van, mint a régi királyok törvényeinek a betar
tása. Minden élet külön élet — független a többitől 
—, nem igazodhatik senkiéhez, mert az a rabszolga
ságot jelenti. Egyedül él mindenki, mint ahogy egye
dül hal meg . . . ”

Erre jön a király válasza:
„— Azt kérdeztem tőled, Mária, hol tanultál tán

colni, te pedig olyan dolgokról beszélsz, amelyeket 
egy király sohasem érthet meg. Mi nem élhetünk ma
gunknak, mi az országnak élünk. . . ”

Pedig Mária szavai az egyéniségnek önmagához 
való jogáról végzetesek, s nem múlik el sok idő, ami
kor már Lajos mondja: „Egyedül kell végigmennem 
az életen és a halálon. . . ”  Igaz, Lajos álmát mondja 
el, amikor bevallja önnön léte tragikumát, vele pedig 
azt is, hogy választott, s most már jöhet a végkifej
let. „Csend legyen, amikor itt van a király, aki kész 
meghalni a hazáért. . És meg is ismétli: „ — A ki
rály örömmel meghal a hazáért! — kiáltotta még 
egyszer azon az orgonahangon Lajos király, amelyet 
talán a királyné koronázásakor tanult, amikor a leg

221



boldogabb volt életében . . . ”  Felszakadnak a zsilipek, 
áradni kezd a szorongó vallomás Mária felé:

„ — És tudod, Mária, mit éreztem még álmomban? 
Azt éreztem megint, amit gyorsan elmúlt ifjúságom
ban mindig éreztem, hogy ezen a világon nem sze
ret senki. . .  Jégkéreg támadt álmomban a szívem 
körül, jegesmedvévé változott Zápolya, nagy sötétség
be meresztettem a szememet, amely sötétségben olyan 
egyedül voltam, mint a koporsóban. . . ”

Az álom után pedig a valóság nyüszítő igazságát 
mondja:

„ — Az életem kell nekik, amely nem ért soha egy 
polturát sem a szemükben, mert különben régen el
vették volna. Ha csak annyi értéke lett volna, mint 
egy morva schoknak. És én mégis huszonnégy éves 
koromig küzdöttem ezért a senkinek se kellő éle
tért . . .  Ki tudná, hogy mi volt az oka annak, hogy 
oly korán kellett a világra jönnöm? Mily borzadályos 
dolognak kellett történnie, hogy ijedtében idétlent 
szült anyám, és az idétlen láttán meghalt? . . . ”  

Nincsenek tehát dilemmái ezek után. Lakonikus tö
mörséggel fogalmazza meg gondolatát:

„ — A király menjen a másvilágra uralkodni! — 
A király elmegy a másvilágra uralkodni!. . . ”

Megért a halálra ez a fiatalember, akinek sorsát 
baljós előjelek is jövendölik. „Majd jön a nagy csa
ta . . . ”  — mondja Tomorinak Bornemissza János. „Vé- 
rezve alkonyodott, az égboltozat déli szelet jel
zett . . . ”  — nézték Buda felett az eget a pénzről foly
tatott diskurzus végén a fiatalok. Közben rákot esz
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nek — Krúdy művészi leleményének szép példája
ként. Tele van balsejtelemmel a jelenet — ami majd 
bekövetkezik, itt megmutatja magát:

„ — Mária — kiáltott fel Lajos király —, ezek 
nem mindennapi rákoknak látszanak. Az már az első 
pillanatra megállapítható, hogy nem Sárkány Amb
rus uram termései, m ert. . .  azoknak húsán érezni az 
elhullt állatokat, amelyekkel Sárkány uram a maga 
rákjait felneveli. Ezek a rákok még csak nem is a 
Dunában termettek, hanem valami kisebb folyóban, 
valami pocsolyában.

Mária felelt:
— A Csele-patakban Mohácsnál; onnan hozták 

fel őket a naszádosok, akik a nuncius úr ígérte két 
ágyúért jöttek . . .

. . .  Nyomban látni ezeken a rákokon, hogy vala
mi olyan vízben növekedtek, ahová apró halakon 
kívül ritkán kerül valami zsákmány. Ezért marad
nak meg az effajta rákok is apróknak, de nagyon 
ízleteseknek. . . ”

Még egyszer látjuk majd a királyt, most már a 
Festett király című regényben, Székesfehérvárott, a 
ravatalon, „sássá, náddá, vízigyökérré válott királyi 
tetemként” .

Különös történelmi regény tehát a Mohács — Krú
dy életművének is sajátos, egyedülálló darabja, tele 
a nagy íróra valló részletekkel, s mégis az íróra jel
lemző vonások legtöbbjének a hiányával. Nem enge
dett például a „budai szép napok” képe csábításának, 
hiszen az az évekig tartó budai „farsang” bővében
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volt szerelemnek és cselszövénynek is, és maga Lajos 
király neveltetésének is voltak mozzanatai, amelyek 
egy Krúdy tollán virágba szökkenhettek volna. Nem 
melankóliája, tragikus pátosza van ennek a regény
nek, de nem a „nemzeti” , hanem az „emberi”  adja 
alaphangját, amit a regény utolsó mondatai aligha 
változtathatnak meg. („Az volt a baj, hogy csak 
gyűlölni tudtam ezt az országot, nem pedig szeret
ni

Lajos király élete azonban csak epizód, mint epi
zód Szapolyai Jánosé, Ferdinándé s a többieké, akik 
keresztezik a királyné útját Mohács előtt és után. 
Mert Mária királyné az egyetlen és igazi hőse ennek 
a regénytrilógiának, amelyet csak fenntartásokkal 
emlegethetünk a Három király cím alatt. Elődeit hiá
ba keressük Krúdy műveinek gazdag nőgalériájában. 
Talán a nagy Madame vehetné fel vele a versenyt, de 
abból is a nőiségnek az illata árad, nem pedig azé a 
rációé, amely az aszkétizmust könnyebben vállalja, 
ha már egyszer megvallotta, mint tette Mária is, mi
előtt férje Mohács alá indult volna, mondván, hogy 
„Életemmé lettél. . . ”  Nagy és keserű oldalakat ír te
hát Mária gondolatairól a trilógia másik két részé
ben, s nincs is több olyan jelenete, mint Crudy „püs
pökkel” a székesfehérvári templomban, ahol ha csak 
egy villanásnyi időre is, de Máriából feltör a nő, 
észokokkal azonban, egy Szapolyai Jánossal, a „fes
tett királlyal” szemben le tudja győzni, még ha azt is 
mondta, hogy ő az „egyetlen egész férfi Magyaror
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szágon” . De Szapolyai mögött ott setétlik minden bű
ne is: „Az ő keze a legsötétebb, amely a magyar ko
rona után nyúlt, sötét a vértől és az aranytól.” A pa
raszthadak leverése („Zápolya múltjában ott füstö
lögnek az elevenen megsütött parasztok, ott komorlik 
a magyar Alföld, amelynek akácfáit lázadó pórokkal 
akasztatta tele. . . ) ,  azután a mohácsi csatából való 
elmaradása („ . . .  most is akadnak magyarok, akik 
magasztalják Jankót eszélyességéért, hogy Szeged 
alatt bundájára heveredve hallgatta a Duna felől 
hangzó ágyúdörgést. . . ” ), II. Lajos meggyilkoltatása 
(ahogy Crudy „püspök” süvölti a nagy tetemrehívási 
jelenetben) csak a fő bűneit tetézi.

Krúdyt Mária királyné tragikus sorsa érdekelte. 
Az, aki úgy érkezett Budára, mintha a paradicsom
ba jutott volna, gyorsan az első emberpár sorsára ju
tott férjével együtt, s amikor 1526 őszén visszanéz, 
olyan országot lát, „amilyenről még Dante sem írt” .

Krúdy természetesen jól érzékeli a Mária lelkiségé
ben lejátszódó változásokat. Mária hintette el Lajos
ban a választás gondolatának a mérgét, s ezzel az in
dividuális megoldás halálba vivő ösvényére vezette, 
maga özvegységében a „birodalmi” érdekeknek ál
dozza életét, pedig szívesen adná Szapolyainak a ke
zét, s maradna királyné, mert Ferdinándot trónra jut
tatva éppen azt veszíti el. „Most Ferdinánd és K á
roly bátyám életsorsát szeretném irányítani, mert 
munka, tett, gondolat és messzi perspektíva nélkül 
nem tölthetem mindennapi életemet. . . ”  — ezek Má
ria szavai, s mindent megtesz, lelkében sírva, hogy
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önmaga ellenében is Ferdinándot ültesse a trónra, 
amely II. Lajosé volt.

Az volt-e ez a Mohács-regény, amelyet már 1922- 
ben tervezett, amikor az Ál-Petőfi című kisregényét 
írta? „Azóta már egy másik kéziratban levő történel
mi regény is a tűz martaléka lett. Ezt Kemény Zsig- 
mond írta, és »Mohács« volt a címe . . . ”  Nyilván 
nem pótolja a Kemény Zsigmondét Krúdy műve, de 
az alapos elemzés olyan értékeit tudná felmutatni, 
amelyek bármelyik magyar történelmi regénnyel ver
senyezhetnek, miként Sőtér István finom megfigye
lései emlékeztetnek. „Minden késő. . . ”  — vissz
hangozzák ezek a Krúdy-regények. Mindenki lema
radt a történelem szekeréről, mindenki később ébred 
arra, hogy mit kellett volna tennie. Az okos és hu
manista műveltségű Mária is: Ferdinánd koronázásán 
neki van legtöbb oka sírni. Ismerte-e Krúdy a „Ma
gyarországi Mária királyné” végrendeletének misz
tikus sorait („Férjemnek, a királynak halála óta egy 
arany szívet hordtam magamon. Ezt ő is élete végéig 
viselte. Parancsolom, hogy ez a szív — azzal a lán- 
cocskával együtt, amelyen függött — beolvasztassák 
és szegények között szétosztassék. Két embernek úti
társa volt ez a szív, halálukig. Két emberé, aki az 
életben, a szerelemben és az érzésekben egymástól so
ha el nem vált. Ezért hát semmisüljön meg ez az 
aranyszív és veszítse el a lak ját. . .  Éppen úgy, mint 
az egymást szeretők testei. . . ” ), nem tudhatjuk a fi
lológiai vizsgálatok hiánya miatt, de hogy főhősnő
jének lelkiségében éppen ezt a szerelmes motívumot
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ragadta meg, elsősorban emberismeretéről tanúskodik, 
s a léleklátó művészről vall. S ezen a ponton hadd 
adjunk mégis igazat Mária nagy individualizmusának, 
amelyre Lajost tanította. Neki mondhatta Crudy, a 
„püspök”  — mert „jól tudta ez a rejtélyes ember”  —, 
hogy „a szenvedések útját mindenkinek egyedül kell 
bejárni. . . ”  Mária sorsa pedig ez volt.
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A KRÚDY-HŐSÖK „VARÁZSHEGYE”

Az első két nagy Mohács-regényt három esztendő 
választja el egymástól, de űr tátong ekkor az író éle
tében is. 1925—1926-ban még Hatvany Lajosnál ven
dégeskedik Bécsben, azután a testi szenvedések évei 
következnek. Szervi szívbaj, nehéz légzés, beteg gyo
mor és máj, tüdőkomplikációk, idegösszeroppanás . . .
— az életrajzi összefoglalók így összegezik az ember
re támadó kórt 1926 és 1929 között. Tetézte mindezt 
a lélek kapta sok seb, a „társadalmi nyomor” kísértő 
réme a halmozódó adósságok láttán. A „vagyonta
lansági eskü” 1932-ben jól mutatja, hogy az író, aki 
tíz esztendővel azelőtt akár a magyar próza koro
názatlan királyának tarthatta magát, hiszen a siker 
volt a szövetségese, most koldusként szorul ki életből 
és irodalomból. Elköltözik a Margitszigetről is, ahol 
egy kis művészkolónia tagjának tudhatta magát, s 
Óbudán húzódik meg. Nagyobb lélegzetű munkába 
nem foghat tehát ezekben az években: a Valakit el- 
visz az ördög című kisregényén (1928) kívül csak né
hány nagy, máig emlegetett novella (A hírlapíró és a
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halál; Utolsó szivar az Arabs Szürkénél) került ki írói 
műhelyéből.

A „másik partra” érkezett Krúdy Gyula, alkotói 
kedve azonban még egyszer ki virágzott, és pályája ta
lán leglázasabb szakaszát képezi az élettől még aján
dékba kapott négy esztendő. Művek sora bizonyítja 
ezt, köztük a Boldogult úrfikoromban című regénye is.

Egyike legfélreérthetőbb műve ez. Az olvasóban a 
cím a múltat idézi fel, s a melankólia muzsikáját véli 
kihallani a szavakból, holott fontosabb az író sze
mében az idő, amelyben a hősök a „boldogult úrfi- 
korukat” emlegetik, mint a múlt, amelyet szavaik 
meg akarnak idézni. Az egyik 1929-es vallomása sze
rint Krúdy azt akarta megmutatni, „mennyit változ
tunk tíz-húsz év alatt” , figyelmét az első világhá
ború utáni, a húszas évekbeli Budapest életére és em
bervegetációjára irányítva. Költ tehát egy „regényes” 
olvasmányt, miután — megítélése szerint — „csupa 
olyan dologról van szó benne, amely dolgok a lehe
tetlenség világába tartoznak napjainkban” . Az írói 
szándék és a kész mű nyilván most sem igazolja egy
mást mindenben, hiszen nehéz feladat lenne pontosan 
érteni a Krúdy emlegette lehetetlenségek világába tar
tozó dolgokat, hacsak nem ilyen a „boldog vég” , 
amelyet a jószívű Kacskovics úr jóvoltából ér meg a 
két podolini „optált” , amikor összeházasodnak, és át
vehetik a Bécs városához címzett sörház vezetését.

Esetleg a téli csoda pillanatáról lehet szó, amelyben 
szerencsés módon keresztezik egymást a legkülönbö
zőbb életutak, arról a húszas évekbeli kivételes Do
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rottya-napról, amely amolyan „farsang végi, böjt ele
ji nap” , a „nagyjelentőségű februárban” : a „megle
petéseké, az ördöngösségeké”  — ahogy a Bécs váro
sához címzett fogadóban az emberek megélik. Egy 
„elvarázsolt állapotba jutott fogadó vendégeit”  látjuk 
a regényben, egy olyan színtéren, amilyennek az áb
rázolásáért Thomas Mann egy esztendővel a Boldo
gult úrfikoromban megírása előtt kapott Nobel-díjat. 
A Krúdy-hősök „varázshegye”  tehát a Bécs városá
hoz címzett sörház, és a regény nemcsak azt mutatja 
meg, hogy „lehetetlenség többé: szabályszerűen élni” , 
de azt is, hogy ez a háború utáni világ mennyire ki
ürült, mennyire jelentéktelen, silány, devalválódott 
emberi értékeiben, következésképpen a Ferenc József 
ideje, amikor a Bécs városához címzett sörház vendé
gei úrfikorukat élték, az élet teljességének álomképévé 
vált. Csak álomképévé, mert a tények, amelyek az 
emlékezés hullámverése nyomán a kocsmaasztaloknál 
ülők szeme előtt partra verődnek a beszélgetésekben, 
a valóságban ugyancsak problematikusak. Keserű lé
lekkel írott regény tehát a Boldogult úrfikoromban, s 
a mikrorészletek duzzadt teltsége ezt csak fokozza. 
Lehet-e más szinten metszeni ezt a világot, mint a 
hasén, az eszmék szférái helyett a gasztronómia íny
csiklandó gőzeinek szintjén? Éppen ezért a „csoda” 
sem az igazi: a kocsmai alkonyaiban táncra perdül a 
kocsmárosné, előbb a férjével, azután a vendégekkel, 
végül az öregpincérrel. A Dorottyaznapi szabályta
lanságokat tetézi be ez a jelenet, s hozzá hasonlók 
voltak a többiek is: hogy egész kenyeret visznek ki
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a vendégek, máshonnan hozatott borokat, pálinkát 
isznak, az utcáról érkezett szardíniás dobozt bontanak 
fe l . . .  A silány varázslatnak a végét csak egy 
Stranszki fellépése okozza — az üvegkereskedőé, aki 
puszta megjelenésével még egy igazi hercegnek is el 
tudja rontani a kedvét.

A regény Pista úr asztaltársasága Dorottya-napi 
szabálytalan „durchmarsának” leírása. A lumpolást a 
vezér irányítja, aki emberfeletti hangjával („amely 
karriert jelentett Magyarországon” ), százötven kilójá
val tűnik ki. „Ősz arca volt, mint a vidám télnek.” 
Krúdy Falstaff nevét emlegeti vele kapcsolatban, s 
Falstaff Pistának is nevezi. „Bölcsesség, részegség, ka- 
jánság és jámborság váltakozott ezen az arcon, ilyen 
lehetett volna Shakespeare Falstaffja, ha történetesen 
Pesten születik, és öregségére királyi tanácsosnak és 
»adóbizottsági« elnöknek nevezik ki a fővárosban, a 
hatodik kerületben, Ferenc József idejében.”  ő  a sze- 
tartásmestere a szemünk előtt kibontakozó életmutat
ványnak a Bécs városához címzett sörházban. Ter
mészetesen nem igazi ez a szertartás sem: csak látsza
ta a lehetségesnek. A kocsmai asztaltársaság tagjai egy 
illúzió bűvöletében élnek, ahogy a főurak levetett 
szokásainak rongyaiban tetszelegnek kis percemberek, 
hiszen a „durchmars” elsősorban a kocsmárosnak, 
Vájsz úrnak a bosszantását jelentette, hogy a fogyasz
tott ételeknek meglegyen a sava-borsa. Nem szabad 
azonban azt hinnünk, hogy az író együtt élvezi hő
seivel a produkciót! Amikor gondosan, részletekbe 
menően „feljegyzi” a szavakat, rögzíti a mozdulato

231



kát, a viselkedések rítusait, tulajdonképpen ironikus 
fensőséggel szemlélődik, és arra törekszik, hogy lép- 
ten-nyomon leleplezze hőseit, éppen azért, mert 
egyetért a hősöknek azzal a felfogásával, hogy Fe
renc József ideje jobb és szebb volt. De ő nem a hő
sökön kívüli világ „züllésére” figyel, hanem a hősök
ben megmutatkozóra, amely devalválja kritikájuk ér
tékét is. Pista úr például, „amit a mulatságok prog
ramjából sohase mulasztott el” , megleckézteti az 
öregpincért, majd ezt mondja: „Ferenc József idejé
ben ez így volt, azóta felborult minden rend a vilá
gon. Hozzon nekem egy pájslit. . . ”  Majd ez az „elnö
ki”  korkritika így folytatódik: „ — Nincs már igazi 
»sercli« a világon — mondotta, amikor a kenyér vé
gét kiszemelte arra a célra, hogy véle magát megju
talmazza. — Hol van az a világ, amikor Ferenc Jó 
zsefnek külön dagasztottak, sütöttek kenyeret Pesten 
a pékek? Amikor titkosrendőrök ügyeltek arra, hogy 
a péklegények se a fülüket, se a lábujjukat ne va- 
kargassák a műhelyben? Kampec. Bolond mindenki, 
aki túlélete Ferenc Józsefet. . . ” A déli harangszó 
hallatára, ez a csapolás ideje is a sorházakban, a 
portás a következőket mondja azzal kapcsolatban, 
hogy Ferenc József idejében ilyenkor a Burgban is 
szünet volt: „Mert ilyenkor, a friss csapoláskor kez
dődik a déli szünet, a hadsegédek, udvarmesterek ki
dobják Herr von Wekerlét meg a többi magyar mi
nisztereket, akik a császár előszobájában mindenféle 
spirituszgyárak licenciáival, a kislutri eltörlésére vo
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natkozó kérvényekkel várakoznak, menjenek a ha- 
szontalanságaikkal, mikor még maga a császár őfel
ségének édesanyja, nagynénje, sógornője is mindig 
megrakta a kislutriban a számokat, ha valamit ál
modnak . . .  hagyjatok tehát nekünk békét a kislutri 
megszüntetésére szolgáló indítványokkal, Herr von 
Wekerle inkább arra ügyeljen, hogy jobb szivarokat 
küldjenek a magyar dohánygyárakból a császár őfel
ségének . . . ”  A politikus Krúdy iróniája az ilyen 
részletekben tetőz, s művészi biztonsággal bontja ki 
a regényszövetből metaforáját a látszatokról.

Előbb Pista úr egy elmélkedésében mutatja meg 
metaforáját:

„ — Ha »boldogult úrfikoromra« gondolok (mint
ha ez a kifejezés e társaságban a magyar históriának 
a legszebb lapjait jelentené, amely lapokra aranybe- 
tűkkel van felírva mindazoknak a neve, akik ebben 
a korban szerencsések voltak élhetni), ha »boldogult 
úrfikoromra« gondolok — ismételte az elnök nemi 
merengő hangrezgéssel —, emlékeimben azt kell lát
nom, hogy a legszebb volt az élet, amikor karcsú, 
hétdecis butéliákból, körülbelül egy decit tartalmazó 
sima, egyszerű poharakból iddogáltuk borainkat. . .  
Diplomája, oklevele, hitelessége volt a magyar állam 
borainak . . .  Nem volt tévedés a tartalmában . . . ”

Nos, ez a „nem volt tévedés a tartalomban” gon
dolat a sarkcsillaga a regény eszmei égboltozatának. 
A Bécs városához címzett sörhöz „varázshegyén” 
ugyanis annak kell kiderülnie, lepleződme, hogy a 
látszat és a valóság mennyire messze került egymás
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tói. Emberekről, és nem az evés-ivás örömeiről van 
szó tehát:

„Ennek a történetnek a szereplői nem olyan em
berek, akik inkognitójukat mindjárt a megjelenés al
kalmával elárulják . . . ”

Íme, nyomban egy példa is erre:
„A borbély is jó darab ideig állott a küszöbön, 

mint egy fehér bőrűvé vedlett cigányprímás, aki a 
hegedűtök helyett egy sokkal kisebb viaszosvásznas 
csomagot tartott a hóna alatt. Ám pepita ruhába 
volt öltözve, mint a cigányprímások szoktak olyan 
időben, amikor délután a pesti lóversenytérre készü
lődnek. De ettől eltekintve, titkon lehetett volna még 
házasságközvetítő, állás után járó ispán, levitézlett 
földesúr, vagy pénzért biliárdozó egyéniség is az ip
se. De borbély volt, mint ez történetéből kiderült. . . ”

A regény teljes ember galériája ilyen „borbélyok
ból” áll: Falstaff Pistával együtt érkezik Nikodémi 
úr, a bizonytalan foglalkozású őspesti olasz; Kriptái 
úr, egy nyolcadik kerületi kéményseprőmester gyám
ság alá helyezett fia; Piac, az „alföldi zsidó” , akit 
azért tűrnek meg a társaságban, mert „mint a 
Wenckheim grófok árendása ment tönkre” ; Keszt
helyi úr, a „Tasziló” , a Festetich herceg nyugalma
zott főlovászának a fia; Burg báró, a huszárkapi
tány, az „Esperes” , aki katolikus pap, és a „Szer
kesztő” . A kocsmában ül még a művirág-kereskedő, 
majd fellép a borbély, a hordár, a portás, az éjjeli 
pincér, a trafikos — ez utóbbival egy valódi herceg 
„személyzete” : a titkár, akit a kocsmában „király
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nak” tituláltak, mintha inkognitóban utazna, s az 
„Esterházy” , egy bécsi gárdatiszt. Nem különb a 
három, Margitszigetről érkezett „szemlélő” sem, élü
kön Kacskovics úrral, aki „talán ama Kacskovicsok 
közül való, akiknek annyi házuk volt Pesten, hogy 
jóformán minden utcában volt házuk” . Podolini La
jos menekült podolini szolgabíró, aki nem tudja el
hinni, hogy nincs többé hivatala („Én azt gondolom, 
hogy most szabadságon vagyok, csak éppen tovább 
tart a szabadság, mint ahogy szokott. Egyszer csak 
levelet találok a portásnál egy reggel; amelyben 
visszahívnak Podolinba, mert az én íróasztalomban 
úgysem igazodik el senki. . . ” ), és Vilmosi Vilma, a 
diplomás tanítónő. „H a szabályszerűen akarnánk be
mutatni a hölgyet: megjelenését vándorszínésznőéhez, 
postáskisasszonyéhoz, de magános tanítónőéhez is ha
sonlíthatnánk, mert mind a három típusból felsze
dett magára valamit.”

A két podolini menekült a szepességi „boldog” 
időket emlegeti, amelyek a szerintük „igazi”  életet 
jelentették: „ — Én csak a poprádi sört szeretem; 
akasszanak fel, ha Pesten ittam hozzá hasonló sört. 
Igaz, hogy itt is árulnak szepesi kolbászkákat, árul
nak juhtúrót, mérnek szepesbélai borovicskát, persze 
mindent meghamisítva. . . ”  Az ő álomképük, a pop
rádi „Faykis” , felesel a Bécs városához címzett sor
házzal, mint ahogy a Margitsziget elvarázsolt szállo
dája ellenpontozza a pesti világnak silányabb illú
zióit: „Az ebédlőben, ahol amúgy is életunt öreg
emberek és a régi Margitszigetről ábrándozó asszony
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ságok üldögéltek, akik a jelenből, betegségből, testi 
zaklatásokból ebbe a szállodába költöztek, mert azt 
hitték, hogy a vörös bajszu, csőnadrágos, kifényese
dett szárnyaskabátú hotelportás mindenféle bajt d  
tud hárítani a szálloda lakóiról. . . ”

Hogy operettdallamok szövik át meg át a regényt 
szinte természetes. Ebből a Gerolsteini nagyhercegnő 
dallamát és szövegét idézgeti az Esperes („A szökés 
párosán, ó, mi édes, ó, mi szép — szerető pár előtt 
utat egyenget a magas é g . . . ” ), majd a borbély foly
tatja („A gránátos szép ember volt és Nürnbergből 
jött lovon . . . ” ), és a Szerkesztő szállítja le a földre 
a mese-égbe emelkedőket. Ő ugyanis a Gerolsteini 
nagyhercegnő név alatt szokott levelezni „azokkal a 
házmester kisasszonyokkal, akik arra nézve kérik ta
nácsomat, hogy vajon megpróbálják előbb a színész
női pályát, mielőtt a Dunába ugranának. . Azután 
a Gasparone dallama csendül fel, majd a Madarász 
és a Rip van Winkle melódiája hallatszik. A portárs 
sóhajában tetőzik ez a hangulat: „Ó, du lieber
Augusztin. Ó, te körösi lány! Ó, te szép világ, ame
lyet többé sohase látunk . .

Hogy az „esemény” szinte végleges devalválódá
sának is a szemtanúi vagyunk a Boldogult úrfiko- 
romban olvasásakor, ugyancsak nyilvánvaló. A ma
gyar regény történetében Krúdy előtt talán nem rög
zített egy író sem annyi jelentéktelen eseményt, mint 
amennyivel itt találkozunk. S nem tette senki apró
lékosabban, nagyobb műgonddal sem! A teljesen ér
téküket veszített emberi cselekvések panoptikuma a
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Bécs városához címzett sörház azon a húszas évek
beli Dorottya-napon. A végletekig lelassult, már-már 
akváriumélet képe ez, amellyel szemben áll a reggeli 
Király utca dinamizmusának, sürgés-forgásának az a 
rajza a maga sajátos, Krúdynál aránylag ritka mon
datritmusával („És az omnibusz úgy haladt ebben a 
zűrzavaros, látszólag fejveszett utcában, mintha nem 
is törődne az emberekkel, akik keresztül-kasul mász
kálnak az úton, átbeszélgettek egyik oldalról a má
sikra, terheket cipeltek, kocsikat igazgattak, gyere
keket vezettek, kirakatokat nézegettek, tettek-vettek, 
serénykedtek, mintha ez a nap volna az utolsó, ami
kor a Király utcában vásárolnak . . A regényre 
azonban az írónak az a szándéka jellemző, amely 
szerint már-már tárgyilagos tanulmányt akart írni 
hősei világáról, méghozzá olyan módon, hogy fel
használja Thomas Mann A varázshegy című regé
nye tapasztalatát is az időélménnyel kapcsolatban. 
„ . . .  A szakadatlan egyformaságban az a veszély 
fenyeget, hogy elveszítjük az időélményt; pedig ez 
olyan szoros rokonságban és kapcsolatban áll élet
érzéssel, életösztönnel, hogy az első gyengülésével 
föltétlenül együtt jár a második szomorú elsatnyu- 
lása . . — tanította Mann. Krúdynál az életérzés 
elsatnyulásának vagyunk a szemtanúi, „értéktelen” 
események következnek egymás után a regényben, 
tehát az időélmény síkján is reflektálódik következ
ménye, amit a hősök úgy érzékelnek, hogy a fejük 
felett szinte elrepült a nap: a társaság villásreggelire 
ült be a kocsmába, és este hét órakor távozik. Maga
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a regény pedig alig többet fog be, mint huszonnégy 
órát: a Dorottya-nap előestéjének leírásával kezdő
dik, a „végszó” a furcsa farsangi napot követő reg
gelen játszódik. A Krúdy által oly gyakran emlege
tett percemberek időtlenség vágyának illúzióját tépi 
tehát szét a regényében, azoknak az új írói törekvé
seknek a szellemében, amelyek ebben a korszakában 
adnak jelt magukról mind élet- és világlátásban, 
mind pedig művészi eszközei újdonságaival.
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BÚCSÚ SZINDBÁDTÓL, REZEDA 
KÁZMÉRTÓL ÉS ALVINCZI 
EDUÁRDTÓL

Az alkotói szándékok utolsó nagy lobbanásának esz
tendeiben, mint aki tudja, hogy életművének záró
köveit kell elkészítenie, hosszú életű hőseinek az élet
sorsát is lezárja. Hogy a harmincas években a kezük 
után nyúlt, abban az írónak már-már kétségbeesett 
gesztusát is láthatjuk: a rutin, a jól bevált megol
dási módozatok pótszereitől várt segítség jeleit is fel
fedezhetjük hősválasztásában. A művészi eredményei 
azonban az írói tudatosság kérdését állítják a figye
lem előterébe, amikor szívéhez nőtt, a tízes évek 
elején teremtett hősei feje felett meghúzza a lélekha
rangot, s a maga módján ad acta teszi a Szindbád-, 
a Rezeda Kázmér-, az Alvinczi Eduárd-dossziét. Húsz 
esztendőn át küzdött, csatázott velük, fölébük kere
kedni azonban csak itt, a húszas évek végén, a har
mincas évek elején sikerült neki, eltépve azokat az 
érzelmi szálakat, amelyek a tízes évek műveiben oly 
szorosan fűzték az írót teremtményeihez. Tetteiket, 
gondolataikat, érzelmeiket most már figyelő szem
mel, kritikusan, meghatottság nélkül nézi, kibontva
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őket azokból az érzelemburkokból, amelyekbe a t í
zes években takarta valamennyit.

Még Szindbádját is, holott az utolsó Szindbád-no- 
vellákban és Purgatórium című regényében azt lát
juk, hogy nemcsak az általánosnak, az „örök embe
rinek” a síkján kíséri, hősét az „élet örök kíváncsi
jának”  tartva figyeli új kalandjait, hanem Szindbá- 
dot azonosítja önmagával. „Szindbád olyanformán 
vetődött az óbudai partra (a hajógyári sziget kör
nyékén), mint egy hajótörött, akinek nem volt válo
gatni valója a menekülés módjában” — kezdte „A 
vadevezős megtérése” című novelláját, s ily módon, 
a személyesség megnövekedett szerepére figyelmez
tet:

„ ő , mint neve is mutatja, »vadevezős« volt egész 
életében, így senkinek a pártfogására nem számítha
tott, mikor érzése szerint összetört bordákkal, kime
rült tagokkal, a pokoli látományoktól elgyávult lé
lekkel, csak éppen egy paraszthajszálon függő szív
vel, nehézkes testtel, mint egy kővel megrakott sze
kér a sivatagban: a hajótörésből megmentette puszta 
életét, és annak is örült, hogy még egy saru van a 
lábán . . . ”

A puszta lét tengődő hőse immár Szindbád, aki
nek meg kellett tanulnia, hogy a valóságos élet nem 
nagyon törődik a regényességgel, éppen ezért az „ét
vágyak, kedvek, vágyak, ételek iránti gondolatok” 
is problematikusak, megkérdőjelezett tehát az élet
kedv is, még ha Krúdy „feljegyzéseiben” (ezekké 
váltak immár a novellák!) akadnak is bekezdések,
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amelyek, igaz, rezignációba csomagoltan, de ébrede- 
zéséről adnak hírt. Nem is ezek a novellák valójá
ban a mondanivaló-hordozók, hanem a Purgatórium 
című kisregénye (1933), amelynek akár a Feljegyzé
sek az élőhalottak házából címet is adhatnánk. A 
magyar regényirodalom egyik legkülönösebb könyve 
a Purgatórium, éppen ezért nehezen lehet megmagya
rázni azt az érdektelenséget, amely mindmáig kíséri. 
Autentikussága riasztaná még a kutatókat is? Vagy 
az „őrült Szindbád” alakja miatt kerüli el a figye
lem, esetleg, mert már nem „krúdys” a mű — nehéz 
lenne megmondani. Valóban, nehéz Szindbád álom
alakját a bolondokháza „purgatóriumának” falai kö
zött elképzelni, amint józan esze visszaszerzéséért 
küzd az elme tréfásnak tűnő vargabetűi útvesztőiben 
bolyongva, abban az állapotban, „amikor fizikai fáj
dalmat okoz a gondolkodás” . Szindbád ugyanis a 
„semmi ágán” találja magát, ahonnan már csak egy 
lépés a halál:

„Az a jó halál — fejtegeti Szindbád —, amely ki
játssza az ördögöknek az angyalokkal való csatáro
zását, és elviszi az erre megérettet egy másik világba, 
ahová csak tátott szájjal nézhetnek az orvosok, 
ápolók, injekciós tűk, csonttá fogyott testrészek, ki
menőt élvező gyomrok és belek, rendetlenkedő szí
vek, megkergült agy velők és az élettől megiszonyodott 
érzések . . . ”

Krúdy szerint Szindbád az „élettől megiszonyo
dott érzéseivel” került a purgatóriumba, megkíván
va a halált, amelynek a kisregény harmadik fejeze
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tében himnikus sorokat szentelt: „A halálnak nincs 
fénye, sem árnyéka, sem feje, de nincs megtapintha
tó alakja sem — ellenben van valami cseppnyi roz
maringszaga, amelyet különösen városi vagy vidéki 
templomokban történő esküvőkön érezhetni. . .  A 
halálnak tehát szűzies illata van, mint egy új élet
nek, amely akkor kezdődik, amikor meghúzzák a to
ronyban a lélekharangot. . . ” A magányos, az önma
gára hagyott elme állapotairól készült feljegyzések
ből áll össze a regény, cselekménye pedig a „gyó
gyulás” története, ami nem egyéb, mint az életkedv 
ébredezése. A regény végén ismét „hazudik, mint 
minden élő ember” . „Istentől, embertől elhagyott 
napok” történetét mondja el az önmegfigyelés gyűj
tötte tények fényében az író; hőse a háború utáni 
évek következtében a lelkében felébredt bestiákkal 
tudja magát egy ketrecben, elveszítve a „legdrágáb
bat, a tiszta eszét” — most már természetesen nem 
a nők miatt. Az élet lökte ki magából, s hőse a há- 
tatfordítással válaszol. „A fal felé fordultam — ol
vassuk a tizenkilencedik fejezetben —, valami sötét
kék éjszakát képzeltem magam körül, amelyben csen
desen repül egy kis fénysugár, a földről ismét eltá
vozott lélek. Lehetnék én is a helyében. . . ”  Mert ez 
Szindbád igazi halála, hiszen milyen keserű irónia a 
mű utolsó jelenete Bunkóczival a ligetben:

„ — Ó, Szindbádkám — mondta a maga madár
hangján, mintha az életben a legkellemesebb meg
lepetés érte volna. — Maga még mindig a régi, ran
devúkra jár a ligetbe.

242



— Valóban — feleltem ugyancsak könnyedén —, 
ápolómat, Pista bácsit várom, hogy segítsen haza
menni . . . ”

A Krúdyra emlékezők szerint halála előtt öt nap
pal (1933 májusában) adta át Dékány Antalnak a 
Purgatórium szövegét, és akkor Shakespeare Téli re
géjéről beszélt. De nyilván a „varázslóra” gondolt, 
aki akkor szó szerint is „eltörte pálcáját” .

Ilyen gesztust őriz ugyanis a Rezeda Kázmérról 
szőtt utolsó regénye, a Rezeda Kázmér szép élete is, 
amely 1933-ban ugyancsak posztumusz műként je
lent meg így történt 1914-ben címmel a Pesti N ap
lóban. „Utolsó” mű ez is — a vörös postakocsiban 
utazgató Alvinczi udvartartásának álmodozó Rezeda 
Kázmérját látjuk viszont — megváltozott és terhes 
szerepében. Igaz, most is azt mondja róla az író, 
hogy míg az emberek éltek, Rezeda ábrándozott, áru 
ami húsz esztendővel azelőtt a Horváth Klári és a 
Krónprinc Irma iránti szerelem vérző szívű lovag
jának a fájdalma, ebből következően pedig a regé
nyessége volt, most gépiesen űzött szeretkezéssé vált 
„fehérmájú asszonyokkal” , akiknek karjából szinte 
megkönnyebbülten indul a háborúba. Johanna a re
gény végén úgy csókolta szájon örömében, „mint egy 
markotányosnő” .

Percembereknek a háború árnyékában megélt far
sangozásáról szól ez a regény. Arról a pillanatról, 
amely a veszély előérzetével terhes, éppen ezért in
tenzitása nagyobb a megszokottnál, az emberek he
vesebben és meggondolatlanabbul élnek, szinte előre,
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a jövendő számlájára költik életkedvüket. „Minden 
percet ki kell használni — prédikálja a halálos ágyán 
Szamári bácsi —, nem lehet eltenni holnapra semmit, 
mert ki tudja, lesz időnk annak elfogyasztásához?” 
Egy túlfűtött korszak — mondja az első világhábo
rút megelőző évekről Krúdy. Ebben a korban a nők 
magukat Borgia Lukréciának álmodják, és az érzé
seknek és élményeknek a szélsőségeit keresik, egy
szerre akarnak mézet és ecetet kóstolni, csókot és 
verést kapni, lelki kínt és testi kéjt egyszerre megélni, 
szűzies ártatlansággal nem szégyellni a „Borgia Luk
réciához hasonló meztelenséget” . Szinte patologikus 
életvágy tombol az asszonyokban, akik Rezeda Káz- 
mért a Választó Herceg Szálloda szobájában egymás 
után felkeresik, és nem engedik a „céltalan életű” 
Rezedának, hogy megmaradjon a nőkről való álmo
dozások boldog világában, hanem cselekvésre ösztön
zik. Hiába szeretne csak ábrándozni, mint egykoron 
tette, például egy Turgenyev-regénnyel ajándékozni 
meg a nőt, és élvezni az „emlékbillentyű megnyomá
sa” után felcsendülő „halhatatlan melódiáját a bol
dog és boldogtalan szerelemnek” . Szeretnie kell, de a 
huszonkét éves Júliával való kalandja után elveszí
ti életkedvét, s megkívánja a „földi purgatóriumot, 
azaz a Pesti-Erdő szanatóriumot” , ahol Krúdy másik 
hőse, Szindbád is tartózkodott. A két regénynek egy 
azonos „szituációja” erre nyomatékosan figyelmez
tet is. A fal felé fordulás helyzete ez. Most Rezeda 
Kázmért látjuk ebben a helyzetben, a vég kezdete
kor:
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„Ezen a délután, amelyet ágyban töltött Rezeda, 
még egy küldemény érkezett a Meteorba. Szeplős- 
arcú, virágárus leányka hozta a száz égő piros ró
zsát.

— »Hiszen tudod, hogy szeretlek. . .« — írta egy 
ismerős kéz a rózsák mellé.

Máskor tán a földre borult volna örömében Reze
da. Most a fal felé fordult.

— Hagyjatok . . .  — idézett egy hangot, a szent 
asszony hangját. . . ”

Rezeda Kázmér szerelmi kalandjainak hátterében 
pedig készülődik a háború. Krúdy érett írásművésze
te teljében vizsgálja a regényeszközök segítségével az 
időt, amely a háborút érleli, s amely már akkor je
len van, amikor még mindenki gondtalanul szilvesz
terezik, s szövődni kezd Késő Fáni-Császár Fruzsina 
és Rezeda Kázmér szerelmi idillje:

„A poharak összekoccantak az asztaloknál, és a 
felhevült vendégek mindenkit éltettek, aki éppen 
eszükbe jutott.

— Éljen Ferenc József, dicső uralkodónk, aki ezt 
a jó napot adta nekünk.

— Éljen a szakács, aki a vacsorát főzte.
— Éljen a malac, az újévi malac.
— Éljen Késő Fáni úrnő.
Ez utóbbi kiáltással hangzott el egyidőben egy 

tompa, szinte föld alól jött hang:
— Éljen a háború!. .
Át-meg átszövi ez a „baljóslatú” hang a mulatsá

got. Az a hang kísért ismét, amely a „vörös posta
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kocsi regényekben” is megszólalt már, csakhogy ak
kor Krúdy még a háború előérzetében írt, a harmin
cas évek legelején viszont már a megtörténtek isme
retében. Éppen húsz esztendő választotta el a regény 
születését az eseményektől, amelyekről szó van ben
ne. Fruzsina kapta a halál angyala szerepét a művé
szi elgondolásban, hiszen az ő hangja hívta elő a ki
lencedik fejezet végén is, amikor Rezeda találkára 
indult: „ — Igaza van — felelt mélyet szippantva a 
tavaszi levegőből Rezeda, amikor felhevülve, mint 
mindig, ha Fruzsina hangját hallotta, kocsiba ugrott. 
Bánta is ő, hogy estilapot kínálgattak a körúton. 
»Háborús mozgalmak a Balkánon!« — kiáltotta a 
rikkancs. . . ” A regény végén pedig a hang, amely a 
szilveszteri mulatságba sivított nem is olyan régen, 
„tompa zúgássá, földrengés morajlásává” vált, és 
Budapestet mintegy elvarázsolta, „talpra állította” . 
Felhangzik hát ismét az „Éljen a háború!” , ezt ismé
telgeti a hős, és Johanna a csatatérre küldi a regény 
utolsó mondataiban. Hans Castorp sorsát szánja egyik 
kedves hősének Krúdy, nem lesz tehát véletlen a re
gényben a varázshegy-analógia sem. Ahogy Mann 
regényében Madame Chauchat tüdejének röntgenképe 
jelenik meg, itt Szilvia szívfotográfiáját nézheti Re
zeda Kázmér, s másnap már szállodaszobájában ölel
heti az asszonyt, azon gondolkodva, hogy „mely 
hullámzásoknak kellett történnie a szívben, amely
nek fotográfiája tegnap a kezében volt” .

Szindbád és Rezeda Kázmér azonban halhatatlan 
hőse Krúdynak, csak sejtjük azonos jellegű végüket,
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hiszen az író összetalálkoztatja őket oly módon, 
hogy abba a „purgatóriumba” is elviszi — egy alak
mással megoldott jelenetben — Rezedát, amelyben 
Szindbád szenvedett. Akinek meg kell halnia az ol
vasó szeme előtt, az Alvinczi Eduárd.

Az írónak Valakit elvisz az ördög című kisregé
nyében (1928) sikerült a tízes években még bámult 
hőse fölé kerekednie, amikor elmondja, hogy egy 
Don Quijote ötletéhez méltó vállalkozásba kezd, és 
Gogol Csicsikovjára emlékeztető módon hamis vál
tókat indul vásárolni, hogy megmentse a magyar kö
zéposztályt, legyőznie pedig a A kékszalag hőse című 
1931-es regényében sikerült, amikor minden megha
tottság nélkül, történelmi anakronizmusa teljében 
látta és láttatta Alvinczit, miután a bécsi Derbyt, a 2' 
utolsót a boldog békeidőkből, lova még megnyeri. 
„191.-et írnak, Bécs talán a legszebb az esztendőben, 
mintha sejtené a végzetet. Az utolsó »békebeli« Der- 
by, az utolsó kacagás és az utolsó hang, amelyet úgy 
megszoktunk Ferenc József hosszú uralkodása alatr, 
hogy eleinte még a háború ágyúdörgését is csak si
keten hallgatta minden fül és minden s z í v. . Krú
dy azonban kegyes is hőséhez: megadja neki a gvő- 
zelem örömét, kivirágoztatja titkon nevelt lányát, 
elkíséri utolsó „nemzetmentő” kalandjába, a „Nem
zetem ifjúságának!” című röpirata megírásáig, azután 
kölcsönadva neki a maga betegségeit („Erről a h!^o- 
nyos úriemberről a »véletlen« orvosi vizsgálatnál 
csaknem az derült ki, hogy már jóformán jogosulat
lanul folytatja életét, mert a különböző szervek: így
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a vese, a máj, a lép, az epe, a tüdő és a gyomor 
annyira igénybe lettek véve végig a hosszú életen át, 
hogy a központi hatalomnak, a szívnek, ugyancsak 
kellett intézkednie, hogy ezek a járások teljesítsék 
kötelességüket. . . ” ), elviszi a bécsi lóverseny térre,
ahol majd Rezeda Kázmér keze lecsukja a szemét.

Az áhítatnak, amellyel egykoron nézte Alvinczi 
Eduárdot, vállalkozásait kísérve, legyen szó leány
vásárról vagy tőzsdei ügyletről, nem találjuk nyo
mát sem A kékszalag hősé ben. Helyét a szánalom 
vette át, amellyel a „szívbajosok furcsa küzdelmét” 
nézi a hőssel együttérző, a maga éjszakai küzdelmes 
hörgéseinek, félelemmel bélelt nappaljainak ismere
tében. A Valakit elvisz az ördög című kisregényben 
még nevetséges volt Alvinczi „hősi” vállalkozása, A 
kékszalag hősé ben nemzetmentő akciója, történelem
filozófiája már csak mosolyogtató, s maga Alvinczi 
fordít hátat fáradtan az eszméi karikatúráját képvi
selő Remete C. Szervácnak. Arról a gesztusról van 
szó, amelyet Szindbád és Rezeda Kázmér világtól el
forduló mozdulatában már megfigyelhettünk: „Így
szólt és fáradtan hátat fordított az ősmagyarok ku
tatójának, aki csakhamar egyedül maradván a »tö
rök konyhán«, azon kezdett gondolkozni, hogy mer
re oldhatna kereket. . . ”  S nem az „új”  Alvinczira 
jellemző-e, ahogy „fejedelmi” logikája most, a halál 
küszöbén, komikai jelleget ölt abban a gondolatban, 
hogy Rezeda Kázmérnak kellene helyette meghalnia.

A regény csúcspontja azonban nem a gyönyörű 
bécsi Derby, hanem az a nemzetkarakterológiai érte
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kezés, amelyet Alvinczi tart Rezeda Kázmérnak. 
Ebben a X IX . század második felében hangoztatott 
haladásellenes, a világháború utáni „nemzeti kurzus” 
ideológiájában feltámadt nézetek fogalmazódnak 
meg. S mert Alvinczi mondja, hitelüket és jelentősé
güket is elveszítve hullanak a semmibe. Itt, ezekben 
a mondatokban hal meg Alvinczi eszmeileg, majd fi
zikai mivoltában is megsemmisül. íme tirádája a sza
badságharcok ellen:

„A  szabadságharcok a bosszú és a hatalom kérdé
sei voltak hazánkban. Negyvennyolcban sem a pa
rasztok verekedtek a tagadhatatlan ideális egyenlő
ségért és testvériségért, hanem az urak, akik győze
lem esetén a legtöbbet veszítették volna. No de a 
sors ez egyszer még megmentette Magyarországot at
tól, hogy ügyvédek, zsidók és pórok köztársasága le
gyen . .  ”

A fő vétkes pedig a „nyugati kultúra” , az az út, 
amelyet maga is megtett „keletről nyugatra” :

„Éppen az a baja a magamféle magyaroknak is, 
hogy egészségtelenül áhítjuk a nyugati kultúrát, pe
dig még sok száz esztendőnek kellene elmúlnia, hogy 
testünk megérjen a napfürdőre, a Kneipp-kúrára, az 
agyunk, a szívünk kibírja a hidegvizet, a nyitott 
ablakot, az úszónadrágot, a hajadonfővel való jár- 
kálást, főként a nők meztelenségét, amellyel mosta
nában Európa-szerte tüntetnek. Nem szívelhetném 
el azt a nőt, akinek térdkalácsát más is megszemlélte 
rajtam kívül. . .

Ha egyéb jelek nem is mutatnák, az ilyen eszme
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futtatások egyértelműen jelzik, hogy Alvinczi halott, 
hiszen még Rezeda Kázmér is fölébe kerekedett a 
nagyúrnak, aki pedig hajdanán már-már az udvari 
bolond szerepében játszatta. Alvinczi Eduárd életé
nek nem is lehet folytatása. A lánya, Ilona, tanító
nőnek készül, sorsával különösebben már nem foglal
kozik az író. A valóságon végrehajtott apróbb kor
rekciók pedig az író eszmei mondanivalója kiemelé
sét szolgálták. Alvinczi a világháború kitörésének az 
évében hal meg, Szemere Miklós, aki modellje volt, 
1919-ben.
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A „TÁRGYIASSÁG” JEGYÉBEN

Krúdy Gyula munkásságának utolsó tíz esztendeje 
a tárgyiasság jegyében alakult, és a húszas évek vé
gén, meg a harmincas évek elején keletkezett fő mű
veiben tetőzött; ilyen módon az akkoriban uralko
dó művészeti törekvések egyik fő áramlatába került.

Kritikátlan merészség lenne természetesen azt állí
tani, hogy Krúdy a húszas években tudatosan haladt 
az arra felé vivő művészi úton. Azt ellenben nehezen 
lehet tagadni, hogy amikor a művészetében felhal
mozódott új jegyek, az egyes művekben ösztönösen 
megtalált új megoldási módok tudatára ébredt, s 
mintegy felismerte bennük művészetének új vonás
rendszerét, „objektivizálásukra” tett kísérletet, tehát 
mind bátrabban választott műfajt és mondatformát 
egyaránt. Nem a tárgyiasságot kereste tehát a húszas 
évek elején, de mert arra talált, vállalta, és művé
szetébe most már nem ösztönösen építette be, hanem 
művészi számítással, céltudatosan. Így tett különben 
a tízes években is, amikor hagyta, hogy az ún. Krú- 
dy-effektus hatalmasodjon el szövegén, fontos kö
zölnivalóit bízva a szövegháttérre.

251



Tárgyiasságának szubjektív előfeltétele kétségte
lenül a korhoz való érzelmi viszonyulásának változá
sa volt. A tízes években, bármennyire is moralista 
bírálója volt a Monarchia életének, érzelmileg ezer 
szállal kötődött hozzá, mint aki egynek tudja magát 
a világgal, amelynek művészi krónikásává szegődött. 
Jósolgatta pusztulását, amikor patologikus erkölcs
rendszerét ábrázolta, midőn azonban megsemmisülése 
valóban bekövetkezett (Krúdy szerint a vég kezdete 
valahol a múlt században van, 1914-ben pedig min
den elvégeztetett), nem az igazságát megélt próféta 
elégtételét érezte, hanem a csalódott emberét, aki a 
romjaiból feltámadó eltűnt világ karikatúráját fedezi 
fel, éppen ezért mondhatja, hogy a régi jobb volt. 
Adott világától (a húszas évektől) elszakadóban szin
te természetes módon találta magát a szemlélő szere
pében, s ahogy nőni kezdett a távolság író és művei
nek világa között, megkezdődhetett az ábrázolásnak 
és az előadásnak a tárgyiasulási folyamata is. A ki
alakuló Krúdy-mondatokban tehát nem kereshetjük 
immár az effektusok jelentést hordozó szerepét sem, 
hiszen ez a mondat már nem a szecesszió talaján szü
letett, hanem a művészi közömbösség szférájában ala
kult ki. Az író nem „költ” , hanem „figyel” , nem „le
fest” , hanem „leír” , mintegy csupán a tényállásról ad 
információt — gondosan, nemegyszer aprólékosan 
foglalkozva a bemutatásra kiszemelt tárggyal, jelen
séggel, helyzettel. A Purgatórium első mondata en
nek az új kifejezésigénynek a szabatos meghatározá
sát adja: „Akkoriban nagyon beteg voltam, és egy
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elmeorvossal volt a legtöbb bajom, valamint a le
gyekkel — kezdte Szindbád, élettörténetének egyik 
részletét mesélgetve, meglehetősen szárazon, mint egy 
statisztikai jelentést: nyugodtan, fásultan és megcsen
desedve, mint szent Antal, akin a kísértések többé 
nem fognak.”  Egy új epikai igény üzent Krúdynak 
ebben a törekvésében, s az az „emlékezéstechnika” 
tűnik el belőle (természetesen fokozatosan), amelyet 
éppen azokban az években Szentkuthy Miklós, a 
Prae című regényét írva, a régi epika ismérvének 
nevez. Az olyan novellák például, mint az „Utolsó 
szivar az Arabs szürkénél” , valamint Az élet álom cí
mű 1931-es novellás kötetének több darabja, ennek 
az új tárgyiasságra törekvő Krúdy-művészetnek a 
klasszikus értékű megfogalmazása. Evésleírásai ezek
ben a kései novellákban és regényekben talán a leg
feltűnőbbek ebből a szempontból, s az Őszi utazás 
a vörös postakocsin, vagy a Mit látott Vak Béla sze
relemben és bánatban című regényeinek evésleírásai
val való felületesebb összevetés is megmutatja, meny
nyire a közlő-leíró törekvések uralkodtak el Krúdy 
prózáján. A „rejtett kamera” figyelő szemének „lá
tását”  reprodukálja bennük, azt írva le, ami látható, 
de azt figyelmesen, szakszerű pontossággal, a képze
letnek kevés teret hagyva, az olvasó világismereteire 
hivatkozva, de distanciával is, mint aki alapvető fel
adatának a közlést, a megismertetést, a közvetítést 
tartja. Az író művészi feladatvállalásának a változá
sáról is szó van tehát a húszas évek második felében 
és a harmincas évek elején keletkezett Krúdy-művek-
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kel kapcsolatban, s a dezillúzió járja át. Az az író 
írja Az élet álom novelláit, a Purgatórium, a Rezeda 
Kázmér szép élete című regényeket, aki korától már 
nem vár semmit, és csak a leírás pontosságában van 
bizalma.

Természetesen a művészi feladatvállalás változása 
kihatott Krúdy műveinek műfaji jellegére is. Hogy 
a harmincas évek legelején két riportregényt is ír, en
nek a tünete. Kísérleti jellegük is kétségtelen, hiszen 
ugyanezekben az években Krúdy, akárcsak pályája 
első évtizedében, a művészi lehetőségek változatait 
próbálja ki, s láttuk például kacérkodni Thomas 
Mann regénytapasztalatai felhasználásának a gondo
latával is. Riportregényeinek művészi megoldásával 
már a Rózsa Sándor-regényben kísérletezett pl. az 
Álom a budai börtönben című fejezetben), de A ti- 
szaeszlári Solymosi Eszter és A Kossuth-fiúk vagy 
egy nemzeti küzdelem regénye, valamint, A Kossuth- 
fiúk Ferenc József árnyékában és fényében című mű
veiben érlelte meg az addigi opusában páratlan for
mát. Riportregényeknek nyilván csak fenntartások
kal minősíthetjük őket. A Kossuth-fiúkról szólókat 
kiadójuk tárcaregényeknek minősíti, maga Krúdy a 
Solymosi Eszterről írottat kortörténeti regénynek ne
vezi. Valószínűleg közelebb jutnak műfaji jellegük fel
ismeréséhez, ha dokumentumregényeknek tartjuk őket, 
és Krúdy tárgyias művészi törekvéseinek végső pontját 
látjuk bennük, következésképpen a tényirodalom 
körében helyezzük el valamennyit. Regényességüktől 
megfosztott eszmék és emberek lépnek fel ezekben a
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művekben. Krúdy nevükön nevezi őket, és a figye
lem éles megvilágításába helyezve mutatja fel a 
múlt század utolsó évtizedeinek, de a X X . század 
kezdeteinek is a valóságos történelmi eseményeit. Ta
lán az ezekkel egyidejűleg készült A kékszalag hőse 
címűben tett engedményt Alvinczi Eduárd kedvéért, 
de az ugyancsak 1931-es Etel király kincse című kis
regényében már Szemere Miklósként szerepelteti, a 
regény fejezeteit közleményeknek nevezve, hogy a re
gényesnek az előtörését mintegy ellensúlyozza a köz
lemény sugallta tényszerűséggel. Nem véletlen, hogy 
a Krúdy-kutatás éppen ezekkel a művekkel nem tö
rődött, hiszen csak mostanában ásta ki őket az egy
kori újságokból, és zavara is érthető, hiszen a Kos
suth fiúkról szóló regényekben, miként a szövegek 
kiadója kísérő tanulmányában megállapította, meg
található „saját vélemény és korabeli újságcikk-rész- 
let, parlamenti beszédek törmelékei és személyes él
mények, évtizedes pletykák és tudós könyvek ada
tai” . A Solymosi Eszterről készült regénnyel kapcso
latban pedig ugyancsak az utószó mondja: „Nem le
het véletlen, hogy a tárgyalás leírásában szinte kizá
rólagosan a korabeli sajtó tudósításaira hivatkozik, 
szinte meg sem kísérli, hogy a saját eszközeivel jele
nítse meg a tárgyalóteremben történteket.”

Nem logikátlan, hanem természetellenes volt Krú
dy művészi pályájának ilyen tárgyias „véghangja” . 
Csak Krúdyról való ismereteink hiányával magya
rázhatjuk, hogy nem ismerjük még azokat a szála
kat, amelyek művészetének előző korszakaiból ide
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vezettek, következésképpen nem ismerjük még teljes
ségben művészetének „logikáját”  sem, amely a szün
telen megújulásra, kísérletezésre, új művészi utak fel
fedezésére ösztönözte. Mert ezek az utolsó művek 
sem voltak méltatlanok az őket megelőzőkhöz. Iga
zolásukat ugyanis a Krúdy utáni korszak modern 
magyar prózája adja meg, amelynek írónk egyik leg
nagyobb és legerőteljesebb kezdeményezője volt.
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JEGYZETEK

Munkánk közben a budapesti Szépirodalmi Könyv
kiadó és a Magvető 1957-ben kezdett és 1973-ban 
lezárt Krúdy-kiadásának szövegeire támaszkodtunk, 
felhasználva az egyes kötetekhez írott kísérő tanul
mányokat, bibliográfiai jegyzeteket is. Használtuk 
a Szépirodalmi Könyvkiadó Krúdy Gyula művei cí
mű új sorozatának megjelent köteteit, köztük a Pók
hálós palackok (1977) című novellás kötetben publi
kált írásokat. Merítettünk azonban a fentebb emlí
tett sorozatokon kívül megjelent kiadásokból is, így 
A víg ember bús meséi. 2. kiadás. Bp. 1914; Arany- 
idő-Templárius. Bp. 1926; Budapest vőlegénye. Bp. 
1973; Szindbád. Bp. 1973; Kossuth fia. Bp. 1976; 
Régi és új emberek (ebben A költő és a leányzó című 
kisregény). Bp. 1977, és Ady Endre éjszakái. Bp. 
1948. A Krúdy-szövegek kiadási gondjairól Barta 
András tanulmánya tájékoztatott: A Krúdy-kiadá- 
sokról. Valóság, 1968. 9.

Krúdy világának társadalomképe vizsgálatában el
sősorban Hanák Péter tanulmányaira, cikkeire tá
maszkodtunk, amelyek a Magyarország a Monar
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chiában. Bp. 1975. című kötetében olvashatók, vala
mint Hanák Péter: Börtön vagy mintaállam. Élet és 
Irodalom, 1977. június 15; Hanák Péter: Kastély az 
Ugaron. Élet és Irodalom, 1977. szept. 10. Ezeken 
kívül még Mátrai László: Alapját vesztett felépít
mény. Bp. 1976. Alapvető szempontok találhatók 
Marxnak a People’s Paper című napilap negyedik 
évfordulóján elmondott üdvözlő beszédében. Szerb- 
horvát nyelven a belgrádi Delo 1977. 5. számában.

Az író életére és munkásságára vonatkozóan a követ
kező összefoglalások és gyűjtemények tájékoztattak: 
Kelemen László (Perkátai László): Krúdy Gyula. Sze
ged, 1938; Pelyvás-Ferenczik István: A magyar iro
dalmi impresszionizmus és Krúdy Gyula. Debrecen, 
1942; Krúdy világa. Gyűjtötte és írta Tóbiás Áron. 
Bp. 1964; Krúdy Gyula Emlékkönyv. Nyíregyháza, 
1968; Szabó Ede: Krúdy Gyula alkotásai és vallomá
sai tükrében. Bp. 1970; Katona Béla: Krúdy Gyula 
pályakezdése. Bp. 1971 (Könyvünk első fejezeteinek 
írása közben elsősorban Katona Bélának itt közölt 
adataira és megállapításaira támaszkodtunk!) Krúdy 
Zsuzsa: Apám, Szindbád. Bp. 1975; Krúdy pályaké
pét megrajzolta Czine Mihály is: A magyar irodalom 
története. V. 1965.

Krúdy világirodalmi és magyar irodalmi kapcsola
tairól és párhuzamairól: Haraszti Gyula: A naturalis
ta regényről. Bp. 1886; Diószegi András: Krúdy és elő
dei (.Megmozdult világban. Bp. 1967); Baránszky 
Jób László: Krúdy és Proust. Híd, 1965. 11; Nagy
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Miklós: Krúdy és Jókai. Irodalomtörténet. 1970. 1; 
Bizám Lenke: Kritikai allegóriák Dickensről és Kaf
káról. Bp. 1970.

A mind gazdagabb Krúdy-irodalomban a teljesség 
igénye nélkül tájékozódtunk, s elsősorban a Krúdy 
művészetéről kialakított nézeteink ellenőrzését tar
tottuk szem előtt. Ilyen módon forgattuk Sőtér Ist
ván írásait a Tisztuló tükrök (A „ködlovag” és Pálya
kép Krúdyról) Bp. 1966 és Az ember és műve. Bp. 
1971 (A „másik” természet; A verses regény és a 
regény) című kötetekben. Űj szempontjaival Szauder 
József tanulmányai tűntek ki A romantika útjain. 
című kötetében, Bp. 1969. (Szindbád születése; Szind
bád elmúlása; Szindbád Purgatóriuma), valamint 
Utak Krúdyhoz. Napjaink, 1968. 12. Mezei József: 
A magyar regény története. Bp. 1973; Vargha Kál
mán: Krúdy problémák (az Álom, szecesszió, valóság 
című kötetben. Bp. 1973); Major Nándor: A nagy 
varázsló. Híd, 1968. 4; Féja Géza: Krúdy, a lángel
me (a Lázadó alkonyat című kötetben. Bp. 1970); 
Rónay György: Regény és élet. Bp. 1947, illetve A 
nagy nemzedék. Bp. 1971; Kárpáti Aurél: Tegnap
tól máig. Bp. 1961; Szabó Ede utószava a Rezeda 
Kázmér szép élete 1973-as kiadásához; Nemeskürty 
István: Magyarország lelkiismerete. Élet és Irodalom, 
1975. aug. 23; Komlós Aladár: Kritikus számadás.
Bp. 1977 (benne kritika Az élet álom című kötetről).

Krúdy Gyula művei nyelvi-stilisztikai vizsgálatá
nak eredményei közül szem előtt tartottuk: Kemény 
Gábor: Krúdy képalkotása. Bp. 1974; Kemény Gá-
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bor: Képalkotás és kompozíció Krúdy prózájában. 
Magyar Nyelvőr; 1974. 2; Kemény Gábor: Képsze- 
rűség és kompozíció Krúdy prózájában. Magyar 
Nyelvőr, 1974. 3; Kemény Gábor: Logikai-szeman
tikai struktúrák Krúdy hasonlataiban. Jelentéstan és 
stilisztika. Bp. 1974; Kemény Gábor: A szív álmai
tól a gyomor álmaiig (Erotika és gasztronómia Krú
dy képeiben). Magyar Nyelvőr, 1977. 4; Molnár
Zoltán: Metonímikus képek Krúdy prózájában. Acta 
Iuvenum . . .  Studium IV. Debrecen, 1973; Molnár 
Zoltán: Szerkesztéses képek Krúdynál. Acta Iuve- 
num . . .  Studium V. Debrecen, 1974; Molnár Zol
tán: Szürrealisztikus képek Krúdynak „A helyettes 
halott”  című novellájában. Magyar Nyelvőr, 1976. 
3; Láng István: Krúdy: A vörös postakocsi című 
regényének ritmusformái. A hódmezővásárhelyi Beth
len Gábor Gimnázium évkönyve. Hódmezővásárhely, 
1972; Szemere Gyula: A vonatkozó névmási jelzős 
szerkezet Krúdy stílusában. Magyar Nyelvőr, 1972. 
1; Herczeg Gyula: Krúdy Gyula: Őszi versenyek. 
Irodalomtörténet, 1973. 3; A novellaelemzés új mód
szerei. Bp. 1971 (több szerző is az „Utolsó szivar az 
Arabs szürkénél” című novelláról).

Könyvünkön dolgozva szövegszerűen is felhasz
náltuk Krúdy Gyula „nagy évtizede” című tanulmá
nyunk eredményeit (Bori Imre: Fridolin és testvérei. 
Újvidék, 1976). Mária királyné szavait a „budai 
szép napokról” Zolnay László cikkéből vettük 
(Aranyszív. Marié de Hongrie nyomában. Űj Tükör,
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Í977. április 24.), Szentkuthy Miklós: Prae című re
gényére való hivatkozásunkat Krúdy „tárgyias” tö
rekvéseivel kapcsolatban lásd: Bori Imre: A szürrea
lizmus ideje. Üjvidék, 1970.
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