
BEZECZKY GÁBOR 

PJL ISMÉTLŐDÉS SZEREPE KRÚDY „MIKSZÁTHOS" KORSZAKÁBAN 

Dzsentri, különc, anekdota 

Krúdy 1900-tól 1910-ig terjedő ,,mikszáthos" korszakáról szóló írásokat három — eset
leg négy — kategória: a dzsentri, az anekdota, a különc és — ritkán — az irónia tartja élet
ben. Ráadásul az egyébként sem gazdag Krúdy-irodalomban a „mikszáthos" korszak ke
vés figyelmet kap. Ez részben érthető: nem szokás Krúdy értékeit itt keresni. Ha a kor
szakra valóban Mikszáth követése jellemző elsősorban, s ha valóban a Szindbád Krúdy 
első jelentős „saját" műve, akkor tényleg felesleges ezeket az elbeszéléseket önmagukért 
olvasni. Mikszáth írásmódját vagy a Szindbádot rendszerint jobban szokták ismerni, mint 
ezeket az elbeszéléseket, s így a korszak jellegének leírásakor az ezekre való hivatkozás 
nem lebecsülhető értelmező erővel rendelkezik. Mindkettő eleve kijelöli, hogyan közelít
sünk az elbeszélésekhez: teljesen hangsúlytalanul emelnek ki egyes vonásokat, s szorítanak 
másokat a háttérbe. 

A Krúdy-szakirodalom nem indult rosszul. Kelemen László könyve Krúdyról jó kez
dést kínált, de — mintha a változatlan ismétlődés ezzel akarna bosszút állni fel nem isme
rőin — a jó kezdésből nyomasztóan hosszantartó állapot lett.1 A szakirodalom többnyi
re máig Kelemen László egyes gondolatait visszhangozza. Ez sajnos nem jelenti azt, hogy 
Kelemen kulcsfogalmait (a dzsentrit, a különcöt, az adomát) Krúdy írásai erőszakolnák 
az elemzőkre. 

A szakirodalom másik saját koncepcióval rendelkező alkotása Szauder Józsefnek az 
1945 utáni első életmű-kiadáshoz készült „menlevele"2 amelyre 1959-60-ban még bizo
nyára szükség is lehetett, mivel hosszú évekig alig-alig jelenhetett meg bármi is Krúdytól, 
s volt olyan év is, 1952, amikor - Gedényi Mihály bibliográfiája szerint - Magyarorszá
gon nem adtak ki tőle semmit.3 A dzsentri, a különc és az anekdota ebben a tanulmány
ban is jelentős szerepet játszik, Szauder mégsem a kelemeni gondolatokat variálja. Szauder 
a Mikszáthtól a Szindbádig tartó fejlődés állomásaiként fogja fel a korszak elbeszéléseit, 
így lesz Szindbádból a gazdag rokon, akire hasonlítani érdem. Természetesen helyénvaló 
a végpontról tekinteni végig a fejlődés stádiumain; ha van ilyen fejlődés. Szauder szerint 
kétségkívül van, mégsem állítja azt, hogy Krúdy tulajdonképpen mindvégig a Szindbádot 
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szerette volna megírni, de csak ezek az elbeszélések sikerültek neki, s azt sem, hogy az 
elbeszélések egyre inkább hasonlítanak a Szindbádra. A Szindbád szerinte az addig ön
állóan fejlődő tényezők - az „emlékező attitűd" és a Zathureczky-Gaál-történetek -
összegezése.4 Szauder a korszak második felének fokozatosan kialakuló fejleményének 
tekintette ,,a jellem megmerevedését" és „a cselekmény redukálódását".5 Krúdy egy 
kritikusa azonban már 1897-ben elcsodálkozott azon, hogy „ ( . . . ) hogyan lehet egy 
csipetnyi történetkéből ( . . . ) novellányi tárcát szőni ( , . . ) " , 6 és a jellem fokozatos 
megmerevedéséről szóló tételt cáfolja az 1900-ból származó Egy öreg legény és házatája 
c. elbeszélés, amelyben kizárólag változatlanul ismétlődő eseményekről olvasunk, s így 
„az öreg legénynél" merevebb jellemet nehéz elképzelni. Ugyanakkor valószínű az is, 
hogy a Szindbádnak már kevesebb köze van a változatlan ismétlődéshez, mint az elmúlás
hoz, amelyet még Krúdy is csak ritkán tekintett ismétlődőnek, bár a változatlan ismétlő
dés — módosított jelentésű részalkotóként — szerepet játszik a Szindbádban is. Szauder 
„az emlékező attitűd" szerepét helyesen látja ugyan, mégsem ismerheti a Szindbád igazi 
előtörténetét, mivel mindvégig a mások által kiválogatott anyagon belül marad, márpedig 
ebből a válogatásból éppen A halott hercegnő c. elbeszélés hiányzik, amely nélkül a Szind
bád kialakulását sem lehet helyesen leírni. 

A dolgozat, bár elsődleges célja nem a létező szakirodalom felülvizsgálata, hanem az is
métlődés szerepének leírása, mellékesen annak a közkeletű véleménynek a megingatásá
hoz is szeretne hozzájárulni, amely szerint „Mintegy hat-nyolc esztendőn át bűvölte 
Krúdyt a nyírségi kurtanemes-vegetáció témája, Mikszáth anekdotikus stílusa".7 Meginga
tás, de nem cáfolat. Cáfolatról vagy a cáfolat ellenkezőjéről majd csak akkor lehet beszél
ni, ha valaki végre Krúdy műveit összehasonlítja Mikszáthéival, mert — bármilyen furcsa — 
erre eddig nem került sor. A „mikszáthos" jelzőt még a hatástörténetnek óriási jelentősé
get tulajdonító irodalomtörténet-írás idején ragasztották Krúdynak erre a korszakára. 
A hatástörténet azóta mintha kiment volna a divatból, a „mikszáthos" jelző megmaradt. 
Ugyanígy el kell halasztani a szakirodalmat foglalkoztató másik probléma, az anekdota 
tárgyalását. 

A dolgozat nemcsak a ,.mikszáthos" korszakot megelőző műveket nem vizsgálja, ha
nem a korszak olyan elbeszéléstípusait sem, mint például a középkori történetek (Jézuska 
csizmája, A lyukas tallér stb.), vagy azok az elbeszélések sem kerülnek szóba, amelyeket 
Szauder József a szindbádi „emlékező attitűd" kialakulásával hozott összefüggésbe 
(Ábrándozás, Névtelen csárda stb.). A dolgozat csak azzal az elbeszéléstípussal foglalko
zik, amely az 1902 és 1907 közötti időszakra a legjellemzőbb, s amelyet időnként Zathu-
reczky-Gaál-történeteknek is szoktak nevezni, bár az elbeszéléstípus a Zathureczky-Gaál-
történeteknél jóval több elbeszélést tartalmaz. Vagyis pontosan azokról az elbeszélésekről 
lesz szó, amelyekben a feltételezett mikszáthi hatásnak a legerősebbnek kellene lennie. 

4Sz. J., 639. 
5Sz. J., 648., 650., 653. 
630. Egyetértés, 1897. július 18. Idézi: KATONA Béla, Krúdy Gyula pályakezdése. Bp. 
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Ismétlődés és időszemlélet 

Az elbeszélő művekben testet öltő időszemlélet és időábrázolás jelentőségét nehéz 
lenne túlbecsülni. Az időszemlélet határozza meg az ábrázolás kereteit (például azt, 
hogy mi számít elbeszélésnek, kerek történetnek) és belső lehetőségeit (az elbeszélt ese
mények összekapcsolódásának formáit, a cselekményt és a jellemábrázolást), hatása 
kimutatható a nyelvi szerkezetek, az értékek és a világkép szintjén. 

Krúdy időszemléletének a lényegét viszonylag egyszerűen meg lehet fogalmazni: egy
mással szembeállítható, egymásból nem szükségszerűen következő, ismétlődésekkel tagolt 
időtartamok egymásutánja. Időszemléletének következményeit viszont — mert ebben 
Krúdy rendkívül következetes - csak hosszas elemzésekkel lehet bemutatni. 

>fLetünő és visszatérő generációk" 

Az elbeszéléseknek egy igen népes csoportjában, amelyet tekinthetünk Krúdy elbeszé
léstípusai egyikének, az elbeszélt történetnek nincs kezdőpontja. Az elbeszélések bevezető 
részében ábrázolt események mélyen visszanyúlnak a múltba, és olyan életformákból 
erednek, amelyekben az események hosszú időn át változatlan formában ismétlődnek. 
Nem egyedi, minden mástól különböző és megismételhetetlen, hanem ciklikusan vissza
térő események tagolják az időt. Ebben a világban folyton ugyanaz történik, az érzékel
hető valóságot az ismétlődések teremtik meg. Az ismétlődések közt eltelt idő nem hagy 
nyomot, mindig az éppen adott ismétlődés értelmezi és tölti meg értelemmel a világot: 
„Hej, hogy tudtak főzni valamikor! Az asszonyok egyebet sem tettek, mint sütöttek-fó'z-
tek, az urak pedig ebédeltek és vacsoráltak. Amely idő közbeesett, az az idő elveszett 
idő volt." 

(A főispán ebédéi) 
Az idézett szöveg a ciklikusság egyik szélsőséges példája: az élet másból sem áll, mint 

egy tevékenység ismétlődéséből. Rendszerint azonban több - szintén ciklikusan ismét
lődő — tevékenység kapcsolódik egymásba. A Hét szilvafa c. elbeszélés főszereplőjének, 
Somodi Pálnak életét — amely egyébként ősei életmódjának változatlan folytatása — 
természeti ciklusok (napok, évszakok) és társadalmi ciklusok (ünnepek, vendégek érke
zése) tagolják., Az utolsó tekintetes úr" délelőttönként sétát tesz birtokán: 
„Otthon semmi egyebet nem csinált, mint földesúr volt. Lesétált a vfalu«-ba, ahol vályog
házakban némely öreg cseléde lakott. Ezeket a cselédeket jobbágyoknak nézte, és dehogy
is jutott volna eszébe akármelyiknek ellentmondani a tekintetes úrnak, öreg, félig vak
vizslája bánatosan ődöngött a sarkában, a nemesi birtok jegenyefái barátságosan súgtak 
össze a kis o.^gúr feje fölött. Az urasági ház felől — tulajdonképpen egy igen egyszerű 
falusi ház von az, fehér ámbitussal és felül nádfedéllel — harangütés hallatszott. Ezt a ha
rangszót a birtok minden részében meg lehetett hallani és azt jelentette, hogy délre jár 
az idő. Már fordult is az öreg vissza, hazafelé, a »jobbágyok« jó étvágyat kívántak a tekin
tetes úrnak, és a szél szárnyain pörkölt szaga terjedt az urasági ház felől. 

— Űrüpörkölt van ebédre!... - mondta nyelvcsettintve az öregúr, mintha tíz 
esztendő óta nem mindig az lett volna ebédre. A süket, vén gazdasszony, aki csupán szeles 
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s nedves időben, amidőn köszvénye kínozta, mondott fel az öregúrnak, már nem is tudott 
mást főzni, mint ürüpörköltet. Az öregúr jóízűen csámcsogta meg ebédjét, majd a zöld 
korsóból töltött (csak egy ujjnyit, mert a szőlőgazdaság: néhány venyige vessző egy luga
son, nem engedélyezett többet), és gyönyörködve nézett széjjel tavaszi időben a nap
sugaras tájon. 

— Ha minden magyar úgy gondolkozott volna, mint én, sohase ment volna tönkre az 
ország — mormogta. — No de áll még az utolsó nemesi birtok. 

Az esztendők múlásával mindinkább meggyőződésévé válott, hogy az utolsó nemesi 
birtoknak fennmaradására éppen olyan szükség van, mint akár az alkotmányra. »Honnan 
ismerhetné meg az új nemzedék, milyen volt apái élete?« — gondolta néha magában, és 
öreg jobbágyait az esztendő nagy ünnepein maga köré gyűjtötte, s együtt énekelte velük 
a zsoltárokat. 

Máskor, ha vendég vetődött a házhoz, egyszerre megváltozott az egész nemesi birtok 
képe. A cselédek ünneplő ruhában szolgáltak fel az urasági háznál, és a nagy konyhán 
akkora tűz lobogott, mint egy kályha." 

Ha az első mondat nem biztosítana arról, hogy egy életforma leírásáról van szó, talán 
még arra is gondolhatnánk, hogy egy egyedi sétáról olvasunk. Ismétlődőként, sőt egy év
tizeden át változatlanul ismétlődőként beállítva, egyes történések, például a nyelvcsettin-
tés az ürüpörkölt szagára, kissé valószínűtlenül hatnak, de a Krúdy által ábrázolt világban 
megváltozik az ismétlődő és az egyedi, következésképpen a valószínű és a valószínűtlen 
aránya és jelentősége. Ez a változás nem jelenti azt, hogy az elbeszélő is része a bemuta
tott világnak, s ő is annak valószínűségei alapján gondolkodik. Érti ugyan Somodi Pált, 
látja a „földesúr" szemével is a világot: a falut, a jobbágyokat, a szőlőgazdaságot, de úgy 
tudja, hogy ott valójában vályogházak, cselédek és pár venyige van, és némiképp ő is fur
csállja a szereplő ismétlődő megnyilvánulásait: „(. ' . .) mondta nyelvcsettintve az öregúr, 
magának vagy a vizslájának, mintha tíz esztendő óta nem mindig az lett volna ebédre". 
Egyazon szöveg két világlátást, kétféle valószínűséget hoz létre egymással párhuzamosan: 
az elbeszélőét és Somodi Pálét. 

Jóllehet az elbeszélések bevezető részében évtizedekben mérhető időtartamokról olva
sunk, az idő mégsem telik: a múlt még tart, a jelen a múlt mintájára alakul. Voltaképpen 
indokolatlan jelen és múlt megkülönböztetése: az idő ábrázolásának az elve a változatlan 
ismétlődés, az azonosság. így történhet meg az, hogy A megye pávája c. elbeszélésben 
Werbőczy nem a távoli múlt, hanem a jelen része: „A vén, goromba Barinkó várnagy, 
aki rosszkedvében még a szolgabírákat is kendezte, összeütötte csizmája szárát Prépost-
váryné előtt, s ezért a megyében gyakran mondogatták: 

- Nincs ilyen asszony az országban. Kisujjában van az egész Corpus Juris. Még tán 
Werbőczy uramat is sarokba szorítaná, ha élne az öreg... Kár, hogy meghalt." 

Nyilvánvaló, hogy a megnevezetlen beszélők — dacára az eltelt évszázadoknak — 
WerbŐczyt a kortársuknak tudják, s „amely idő közbeesett, az az idő elveszett idő volt". 

Az elbeszélések bevezető részében, a változatlan ismétlődés keretei között az egyedi 
csak az ismétlődő példájaként fordulhat elő: „A főzőasszonyokat úgy hordták az ország 
egyik vidékéről a másikra, mint manapság a híres orvosokat: Trinkóczyné nevezetesen 
egyebet sem tett harminc esztendeig, mint folyton-folyvást utazott." 

(A főispán ebédéi) 
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Alighanem Kosztolányi volt az első, aki felfigyelt Krúdy írásainak ciklikus időszemléle
tére, amikor 1910-ben azt írta, hogy Krúdyt „letűnő és visszatérő generációk veszik kö
rül". Kár, hogy a Kosztolányinál is szinte mellékesen említett gondolat hosszú ideig nem 
foglalkoztatott senkit.8 

Az elbeszélések bevezető részében ismétlődő monológokat és párbeszédeket olvasha
tunk. 

„A tyukodi Gaálokról azt beszélték a környéken, hogy egy disznója volt az egész ne
mes közbirtokosságnak; azt a disznót vakargatták, dédelgették mindnyájan, közben nyelv
csettintve gondoltak az első fagyra. 

- Akkor leszúrjuk őkelmét! - mondogatták kézdörzsölve." 
(A lusta Gadlok) 

Ezt a korai Krúdyra rendkívül jellemző szerkezetet, amely az elbeszéléstípus szinte 
minden darabjában előfordul, gyakorító életképnek nevezhetjük. A gyakorító életképek 
sokszor hosszabb-rövidebb láncolatot alkothatnak, az Egy jeles mulattatóról c. elbeszé
lésben például három terjes oldalt tesznek ki. Terjedelmes és részletes gyakorító életképek 
sorozata esetében időnként szintén nehéz elképzelni, hogy az események minden egyes 
alkalommal a leírt módon mentek volna végbe: 

„A tunya Zathureczky csendesen mosolygott vöröses bajusza alatt, amikor átpillantott 
a kerítésen Zsombolyákhoz vagy sánta Szurmák Gyurihoz. A sánta Szurmáknak az udva
rán a kocsis örökösen a lószerszámot tisztogatta, a homokfutót pedig hétszámra nem tol
ták be a színbe: a sánta Szurmák mindig útban volt. 

Mikor felkapaszkodott a bakra az alacsony termetű, nyugtalan tekintetű Szurmák, 
Zathureczky Mihály nagy néha csendesen ráköszönt a kerítés mellől: 

- Hát csak nem nyughatsz itthon a feleséged mellett, he? 
Szurmák megvető mozdulatot tett, majd a lovak közé csapott és foghegyről felelt: 
- Hallgasson az úr! Az úrnak dunsztja sincs a politikáról meg a közéletről. Közel sem 

engedték az urat oda, ahol a tudományt mérik. Különben régen megmondtam, hogy az 
Üyen tunya fráterrel, mint az úr, nem állok szóba. 

A homokfutó kigördült az udvarról, és vitte a sánta Szurmákot a politikához meg 
a közélethez. A tunya Zathureczky pedig szokatlan nagy fejét válla közé kapva, csúfondá
rosan nevetett. Majd nagy medvetalpaival az udvar másik oldalára ballagott, ahol a kerí
tésen átkukucskált. Ott éppen csirkéket kergetett özvegy Dócziné, a Zsombolyák híres 
főzőasszony a. A tunya Zathureczky egy kis gondolkodás után beleavatkozott a csirkék 
dolgába. 

- Mit bántod azt a csirkét, te gyilkos némber? - kérdezte bizonyos haraggal." 
(A tunya Zathureczky) 

Az még csak hagyján, hogy az elbeszélő ismétlődőként ábrázolja Zathureczky és Szur
mák párbeszédét (örökösen, hétszámra, nagy néha), de az már csak a Krúdy által terem
tett világban lehetséges, hogy amikor az üyen párbeszédek után Zathureczky átkukucskál 
a másik szomszédjához, ott éppen mindig ugyanaz történjen. Arról pedig szó sem lehet, 

'KOSZTOLÁNYI Dezső,Krúdy Gyula in ugyanő,Fgy égalatt. Bp. 1977. 242-251., 245. 
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hogy Krúdy itt véletlenül elnézett volna valamit, hiszen az ismétlődésre épülő időszemlé
let lényegéből következik, hogy a szöveg olyasmit is ismétlődőnek ábrázolhat, ami a hét
köznapi logika szerint csak egyszer mehet végbe. Gondoljunk csak a Hét szilvafa c. el
beszélésből idézett részletre: „A süket, vén gazdasszony, aki csupán szeles s nedves idő
ben ( . . . ) mondott fel az öregúrnak ( . . . ) " Időnként, ha hiányoznak az időhatározók, 
nem lehet eldönteni, hogy egyedi vagy ismétlődő eseményről olvasunk: 

,,Gaálné tovább is járt éjjel a Tisza-partra, és a forró nyári estéken bizony fogyatékos 
volt a ruházata. De hát csak nem moshat selyemköntösben? A sűrű füzes eltakarta, és 
a szellő, ha árulkodva hajtotta félre a gallyakat, Gaálné ijedten kuporodott le a vízbe. 
Gaál János nevető dörmögése hallatszott: 

— Csak én vagyok! Gyere ki a vízből. 
A menyecske szégyenlősen felelt: 
— Csak menjen szépen vissza. Magának sem kell mindent látni." 

(A fehérlábú Gaálné) 
Az efféle bizonytalanság szinte szükségszerűnek látszik ebben az elbeszéléstípusban, 

amely meglehetősen messze távolodott a kauzális vagy a hétköznapi időszemlélettől. 
Mivel Krúdy következetes az ismétlődésre épülő időszemlélet alkalmazásában, rendsze
resen megszegi a hétköznapi valószínűség szabályait. Ezt úgy is meg lehet fogalmazni, 
hogy a műveknek saját, belső logikájuk van, Krúdy öntörvényű világot teremt. Másrészt 
a hétköznapi és a művek által teremtett világban uralkodó valószínűség összeütközése 
mindig jelentést hordoz. A Hét szilvafa elbeszélője egyszerre — és ugyanazért — gúnyol
hatja és magasztalhatja Somodi Pált. Egy tőről fakad a hősnek kijáró pátosz és a hóbortos 
öregurat illető irónia. E két tényező egyidejű jelenléte kifejezetten groteszk hatást kelt: 
Somodi Pál, a környezetéből kiemelkedő hős, az eleven múlt, minden áldott nap nyelv
csettintve veszi tudomásul a tényt, hogy történetesen ürüpörkölt van ebédre. A groteszk 
hatás feltehetően nem jönne létre, ha a szereplő életformáját az- elbeszélő pusztán egy 
begyepesedett öregúr nyomorúságos mániájaként mutatná be. Erről azonban nincs szó, 
sőt az elbeszélés közepe táján az irónia tűnik el a szövegből, s az elbeszélés végére Somodi 
Pál alakja egyértelműen felmagasztosul, és diadalmaskodik az a valószínűség, amelyre 
Somodi Pál az életét tette. 

„ Veszteglő magyar történelem" 

Az ismétlődés nem szűkíthető le az egyes szereplők életformájára. Éppen ellenkezőleg, 
az egyes emberek a közösségi hagyományból Öröklik életformájukat, s így az ismétlődés 
elsődleges alanya tulajdonképpen nem az egyén, hanem a társadalom. Ez az oka annak 
is, hogy ezekben az elbeszélésekben az ismétlődés nemcsak az idő ábrázolását szervezi 
meg. A főszereplő rendszerint egy a sok hasonló közül: 

, A régi magyar úri életben annyi groteszk figura volt, hogy hemzseg tőlük az öreg
emberek elbeszélése." 

(A legnagyobb bolond) 
„Hajdanában szélkakas nélkül nem is lehetett házépítést elképzelni." 

(A szurdoki szélkakas) 
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„Nem tudom, ma is annyi-e a kutya a vármegyénk házában, mint abban az időben 
volt, amikor én szolgáltam a megyét." 

(A megye vizslája) 
, ,Régen sok zsivány volt hazánkban." 

(A zsivány Barzó) 

Maga a közösség gyakran az egyedi szereplőkkel egyenrangú szereplője az elbeszélt 
történeteknek, sőt az is előfordul, hogy az elbeszélés túlnyomó része a közösséggel foglal
kozik, és az egyedi szereplő nemigen tud kiemelkedni a homogén háttérből. A lusta 
Gaálok c. elbeszélésben az egyének csak epizodisták, A lordban a főszereplő, Gaál Sári, 
ha a főszereplő szó egyáltalán helytálló ebben az esetben, egyetlen mondat erejéig jut 
szóhoz, s lényegében ez minden, amit róla mint egyénről megtudhatunk, s a Falu a nádas
ban c. elbeszélésben pedig egyértelműen a közösség a főszereplő, neve is csak két egyén
nek van, s ez egyben egyedítésük maximuma. Igaz ugyan, hogy egyikük Krúdy ciklikus 
időszemléletének lényegét fogalmazza meg: 

„Egyszer az nem egyszer, hanem mindenszer." 
Háttérnek a hosszú időtartamot felölelő, ismétlődésre épülő, a közösségi hagyomány

ból levezetett, sokak által osztott életformát nevezhetjük. Ezek az elbeszélések a háttér 
felvázolásával indulnak. Az elbeszélések előterét a háttér ismétlődéseit megszakító, egyedi 
szereplő által végrehajtott, rövidebb időtartamú egyedi tevékenység alkotja. A háttér nem 
más, mint amit Sőtér István „veszteglő magyar történelemnek" nevezett egy, Krúdyról 
szóló írásában.9 A halott hercegnő c. elbeszélésben ezt talárjuk: 

„ódon, csodálatosan megvénült városka volt ez itt a hegyek között. Mintha valamely 
hegyi manó megállította volna az idők járását a városka felett: ujját az óra mutatójára 
tette, és az óra még mindig a középkort mutatta." 

Milyennek ábrázolja Krúdy a hátteret, a hagyományos magyar életformát? A lusta 
Gaálok c. elbeszélés bevezetésében a következőket olvashatjuk: 

„A szemlélődő ember eltűnődhetett, miért kímélte a sors a zugodi Gaálokat, miért 
vette pártfogásába a szerencse őket, amikor talán nem voltak különbek a többinél? ( . . . ) 
öreg alispánunk, Kápolnai György találta el fején a szöget; ( . . . ) 

— A zugodi Gaáloknak az a szerencséjük — mondta egyszer a kaszinóban —, hogy 
ők a vármegye leglustább emberei. A tunyaságuk tartja vissza őket a költekezéstől, szenve
délyektől és a hiábavaló munkától. Különben is a magyarnak, hogy ezer esztendeig meg 
tudott maradni, szerencséje volt veleszületett lustasága." 

Nem egyedül itt hasonlítja Krúdy a hagyományos magyar életformát a tunya semmit
tevéshez, a múlt ismétlődő tevékenységeit a tényleges cselekvés hiányához. Az ilyen rész
letekben a hétköznapihoz közelálló világkép diadalmaskodását láthatjuk a hagyományos 
életforma kívülről kevéssé érthető igazságai felett. A lusta Gaálok c. elbeszélés a zugodi 

. ' 

SÖTÉR István, Krúdy és a megállított idő in Valóság és varázslat. Tanulmányok századunk 
magyar prózairodalmáról Krúdy Gyula és Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulójára. Szer
kesztő' KABDEBÓ Lóránt Bp. 1979. 93-101., 99. A tanulmányban egyébként azt is olvashatjuk, 
hogy a megállított idő „ ( . . . ) Krúdy művészetének alapjelensége ( . - . )" . 
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Gaálok pusztulásával, a hagyományos életforma megsemmisülésével zárul. A Gaálok 
„álmos, tunya vérét" mozgásba hozza Gaál György más vidékről odakerült felesége, s ide
gen szokásokat kezdenek utánozni. A hagyományos életforma visszahozhatatlanul múlttá 
lett. 

Múlt és jelen szembeállítása 

Szinte minden elbeszélés szembeállítja egymással a történelmi múltat és jelent. Az elbe
szélések társadalmi szinten érvényes időszemlélete viszonylag egyszerűen leírható: múltat 
és jelent egymás ellentéteiként fogalmazza meg a szöveg, az egyes korszakokban viszont 
a változatlan ismétlődés szervezi meg az időt. Kiúdy a történelmet ismétlődő állapotok 
egymásutánjának ismeri, és szinte teljesen hiányzik belőle a nagy történelmi változás 
okait fürkésző kíváncsiság. Az elbeszélések közül néhány tisztán a történelmi értelemben 
vett múltban, túlnyomó többségük a két korszak határán játszódik, s így gyakran olvas
hatunk egy-egy tevékenység utolsó képviselőjéről: Hóka Pál az utolsó betyár, Simkovics 
János az utolsó nagy ehető, Somodi Pál az utolsó tekintetes, Hubolai Gáspár az utolsó 
alispán (Az utolsó futóbetyár, A főispán ebédéi, Hét szilvafa, A megye özvegye). 

Hogyan értékeli Krúdy a két korszakot? Az elbeszélések bevezető részében olvasható 
elbeszélői kommentárokban mintha mindig a jelen húzná a rövidebbet, valahogy így: 

„Ha Grünwald Béla még egyszer megírná a régi és új Magyarország történetét, az el
múlt század úri életét bizonnyal két olyan fejezetre osztaná, mely fejezetek eleje azt 
a korszakot tárgyalná, amely korszakban csupa becsületes ember lakott Mária országában; 
a második fejezet - a század innenső fele - meg hemzsegne a gazemberektől, a sikkasz-
tóktól." 

(Aki örökké haldoklik) 
A helyzet azonban nem ilyen egyszerű. Kétségtelen, hogy Krúdynak kevés jó szava 

van a jelentől, ám maga a tény, hogy a hagyományos magyar életformát A lusta Gaálok-
ból idézett szöveg lustaságnak nevezi, vagy az a mód, ahogyan a Hét szilvafa elbeszélője 
szemléli Somodi Pált, a jelenben élő múltat, arra figyelmeztet, hogy bonyolultabb érték
viszonyról van szó, mint egyszerűen jó és rossz korszakok átmenetéről. A hagyományos 
magyar életformát az Út a faluba c. elbeszélés is a tunyasággal azonosítja: 

„Gér itt volt valahol, de nem is volt, hanem aludt. Ha végigmentél a falun, azt hitted, 
hogy itt nem laknak emberek. Aludt itt tán mindenki, még a kutyák is. A parasztházak 
fázósan lapultak egymáshoz, és az eső mindig szitált. Van némely vidék, nemcsak a he
gyek között, ahol az égen a felhők tanyát ütöttek, és nem akarnak onnan elköltözni. 
Valami nagy égzengés tán felébresztette volna a gérieket, de a szitáló esőben csak alud
tak a gubaszagú faluban. Ha felébredtek, tunyán bámultak ki a sáros útra, és többnyire 
ettek valamit ilyenkor, hogy tovább pihenhessenek." 

A géri életmód erősén emlékeztet a zugodira, s a két falu sorsa is megegyezik: mind
kettő elpusztul, s mindkét elbeszélés a semmittevést és aktivitást mint fennmaradást és 
pusztulást állítja szembe egymással; csakhogy azt, ami elpusztul, Krúdy nem tekinti 
kétségbevonhatatlanul értékesnek. Az Űt a faluba főszereplője, Czapári Mihály — feladva 
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ősi örökségét, a tunyaságot — felesége kedvéért utat építtet. Felesége ugyan nem tér visz-
sza hozzá, viszont: 

„Megyolt az út, hát járnak rajta. A szomszéd falusiak erre vették útjukat, vásárosok 
jöttek-mentek, nemsokára egy boltos jött, aki Géren megtelepedett. 

Még a gériek is nekifanyalodtak. Ha már egyszer megvan az út! Ne vesszen kárba 
a belevert költség. Ne csak az idegenek használják a gériek országútját! Ellátogattak a me
gyei székvárosba. Némelyiknek nagy pöre volt: elment megsürgetni a fiskálisnál. A másik 
atyafiait indult meglátogatni. ( . . . ) 

Egyszer évek múlva, amikor a falunak erkölcse már rég megváltozott, három kocsma 
is volt a géri utcában, és a boltokból selyemkendőket lengetett a szél, a végrehajtó is be
toppant Gérre. Egy lélegzetre ellicitálta a fél falut régi adósságok fejében. A kis fehér 
házak ijedten lapultak egymáshoz, és kis ablakaik olyanok voltak, mint lehunyt, ijedt 
szemek. 

Czapári Miska szikár, deres öreg lett, és Zokoli Tamás, az egykori büszke bíró, elkese
redve szokott bekiáltani az udvarába: 

— Azért kellett megházasodni, hogy utat építsünk? Az ördög vigye el az asszonyokat. 
Mivelhogy Gér fokozatosan elpusztult, egy léha, mosolygó, bolondító asszony okozta." 
Zokoli Tamás, akinek a mondatát az elbeszélő fejezi be, azzal vádolja Czapári felesé

gét, hogy ő idézte elő a falu pusztulását, csakúgy, mint Gaál György felesége Zugod pusz
tulását A lusta Gaálokban. Az elbeszélések bevezetése, azáltal, hogy szembeállítja egymás
sal a múltat és a jelent, tud az országos átalakulásról, a befejezések viszont egy-egy szerep
lőt vádolnak a változások előidézésével. Az elbeszélő rendszerint a múltat tartja értéke
sebbnek, amelyhez képest a jelen egyenlő a pusztulással. Az Út a faluba egésze azonban 
nem támasztja alá ezt az értékelést. A befejezésben ugyanis visszatér a bevezetésben is 
olvasható megszemélyesítés: „A parasztházak fázósan lapultak egymáshoz, és az eső 
mindig szitált." A házak a befejezésben is „ijedten lapultak egymáshoz"; a megszemélye
sítés ismétlődése arra figyelmeztet, hogy a két állapot nem is olyan nagyon különbözik 
egymástól. Zokoli Tamást megcsalja emlékezete: a múlt csak visszatekintve tűnik elfogad
hatónak. Gér valójában az egyik nyomorúságból a másikba csöppen. Hajdanában éppen 
Zokoli sürgette az út megépítését, ma viszont ő vádol, ám Zokoli is, Czapári is éppoly 
boldogtalan, mint egykor volt. Az elbeszélés így azt állítja, hogy a történelemben egy
aránt sivár korszakok váltják egymást, az embereknek és a közösségeknek csak rossz 
választásaik lehetnek. 

Nemcsak erre az elbeszélésre és erre a korszakra jellemző, hogy Krúdy olyan elbeszélőt 
alkalmaz, aki vagy elhallgatja, vagy észre sem veszi a nyílt és burkolt értékelés ellentmon
dásait. Valószínűleg ilyesmire gondolhatott Füst Milán, amikor azt írta Krúdyról, hogy 
,,még mulyának is hajlandó tettetni magát".10 

A Csörsz c. elbeszélésben szintén egy olyan idegen okozza a környék által megbecsült, 
virágzó falu pusztulását, aki nem képes kellőképpen méltányolni a helyi szokásokat. 
Csakhogy ez a falu, Geszteréd „évszázadok óta lopásból, tolvajlásból, lókötésből él". 

FÜST Milán, Emlékezés Krúdy Gyulára in ugyanő, Emlékezések és tanulmányok. Bp. 1967. 
130-142., 141. 
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Múlt és jelen szembeállítása A tunya Zathureczkyben szintén lustaság és rohangálás 
ellentétét jelenti, s mind a két állapotot ismétlődésekkel ábrázolja az elbeszélő: 

„Zathureczkynek épen és teljességben megvolt a jussa, mint azt apjától örökölte. 
Mert tunya volt egész életében. 
Ha nem volt pénze, mozdulatlanul üldögélt kis házában, míg pénztelenségtől szenvedő 

szomszédai reggeltől estig szaladgáltak a városba, takarékhoz, zsidóhoz. Mikor előterem
tették a pénzt, akkor azért nem nyughattak otthon, mert pénzük volt. így életük örökös 
szaladgálásban telt el." 

Az elbeszélés végére Zathureczky már kénytelen átvenni szomszédai életformáját. 
Az ellentétből, mint Gér vagy Zugod esetében, azonosság lesz, s az immár kivételessé vált 
egyedi kénytelen hasonulni a számára tulajdonképpen idegen közösséghez. 

Nem tunya és nem lókötő Somodi Pál a Hét szilvafában, ő is azáltal kivételes, hogy 
kövületként őrzi a múlt folytonosságát, őrzi az utolsó nemesi birtokot. Az elbeszélések 
jelentős részében a régi világ pusztulása egybeesik az elbeszélt történetben bekövetkező 
fordulattal, s így nagymértékben várható — de nem szükségszerű — a történetek ilyen 
alakulása. A Hét szilvafában ez a fordulat elmarad, s a régi világ valószínűsége érvényesül: 
Somodi Pál Amerikából hazatérő léha fia nem adja el a birtokot, hanem átveszi apja élet
formáját, apja hasonmásává lesz. Az elbeszélés elején leírt állapot, bár veszélybe kerül, 
nem változik meg. Az elbeszélés és szövegkörnyezete kettős várakozást és valószínűséget 
alakít ki. A Hét szilvafdban a kevésbé valószínű lehetőség érvényesül, Krúdy egyszerre 
állítja és tagadja a múlt folytatásának lehetőségét. Az apja örökébe lépő Somodi Sándor 
az elbeszélés végére felmagasztosul, az elbeszélő immár nem célozgat életformájának 
fosszilis jellegére, ám nem lehet vitás, hogy Krúdy az efféle hagyományőrzést sem kíméli 
meg iróniájától. Az utolsó futóbetyárban ezt olvashatjuk: 

„ ( . . . ) konzervatívabb urak a megyei gyűlésen szóbahozták, hogy kár azt a szegény 
Hókat olyan nagy apparátussal üldözni. Jóravaló ember, nem vét a légynek se, amit elkö
vetett is csak azért követte el, hogy betyár lehessen. Csak úgy magától nem lehetett volna 
igazi betyár. Meg aztán az sem utolsó dolog, hogy Hóka Pál hozzájárul a régi magyar világ 
emlékezetben való tartásához. Hisz úgyis kipusztulóban van már az egész régi Magyar
ország . . . 

Zathureczky, aki szerette minden szögnek a fejét eltalálni, közbedörmögött: 
— Ha nem volna Hóka Pál, pénzen kellene szegénylegényt szerződtetni a téns vár

megyének. Hisz el sem képzelhető, betyár nélkül a vármegye." 
Hóka Pál azonban, börtönből való szabadulása után, még pénzért is csak akkor hajlan

dó újra betyárnak állni, ha garantálják, hogy semmi törvénybe ütközőt nem kell elkövet
nie. Krúdy megfelelteti egymásnak Somodi Pált, az utolsó tekintetest és Hóka Pált, az 
utolsó futóbetyárt, a nagy történelmi változás túlélőit; Gért és Zugodot, a hagyományos 
magyar életforma megtestesítőit és Geszterédet, a tolvaj falut, a változás áldozatait. Ellen
tétes eszmények és életfelfogások belső értékeikre való tekintet nélkül jutnak ugyanarra 
a sorsra. 

Lehet-e válaszolni arra a kérdésre, hogy Krúdy a történelmi múltat vagy a jelent tekinti 
jobbnak? Az időben bekövetkező változások hozhatnak ugyan jót vagy rosszat az egyének 
és a közösségek számára, de Krúdy időszemléletétől idegen a fejlődés vagy a leépülés, 
mert mindkettő kauzális, a szükségszerűségnek utat nyitó időszemléletet igényelne. Az 
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elbeszélések bevezetésében az elbeszélő gyakran köszörüli nyelvét a jelenen, sőt néha még 
szembe is állítja a múlt szépségeit a jelen sivárságával, de nem szabad megfeledkezni arról, 
hogy nem publicisztikát, hanem elbeszélést olvasunk. Az elbeszélői kommentárokat nem 
szabad Összetéveszteni Krúdy magánvéleményével, éppúgy, mint ahogyan az elbeszélőnek 
a következő megnyilvánulásából: „ ( . . . ) mikor én szolgáltam a megyét ( . . . ) " (A megye 
vizslája) sem lehet arra a következtetésre jutni, hogy Krúdy valaha is a vármegye alkalma
zottja volt. Az elbeszélésekben olvasható kommentárok az elbeszélések részei, s lehet, 
hogy az elbeszélés végére az elbeszélt történet alapvetően módosítja a kommentár jelen
tését. Számítani lehet arra, hogy a történet átértelmezi bevezetését, vagy egyenesen arra, 
hogy a bevezetés félrevezet. Az elbeszélések bevezető mondatainak jelentése csak az utol
só mondat elolvasása után kezdhet stabilizálódni, de akkor sem véglegesen. Az egymásnak 
megfeleltetett Gér, Zugod és Geszteréd történetét, Hóka Pál és Somodi Pál sorsát egy
másra vonatkoztatva kell értelmezni. Ezek az elbeszélések az első pillantásra roppant egy
szerűnek látszanak, de belső logikájuk alapján olyan elbeszélésciklust alkotnak, amelyben 
az értékviszonyok szinte kibogozhatatlanul összetettek, s még tovább bonyolítja a helyze
tet, hogy a ciklus elbeszéléseinek sorrendje — ami a legkevésbé sem lehet közömbös, ha 
a ciklus egészének jelentését vizsgáljuk — véletlenszerű. Krúdy jóval több, a ciklusba sorol
ható elbeszélést írt,-mint ahányat köteteibe felvett. 

Időszemlélet és lélekábrázolás 

A változatlan ismétlődésre épülő időszemlélet természetesen nem lehet hatástalan 
a lélekábrázolásra sem. Krúdy felfogásában az emberi psziché, éppen úgy, mint a történe
lem, nem mozgás, szakadatlan változás, hanem hosszan tartó, ismétlődő történésekkel 
tagolt állapotok egymásutánja. Talán nem túlzás azt állítani, hogy ekkoriban Krúdyból 
hiányzik a lélektani érdeklődés, mint ez a következőkből kiderül. 

Bár nem teljesen idegen az elbeszélések szövegétől a mindentudó elbeszélő nézőpontja, 
mégis viszonylag ritkán és röviden nyerhet az olvasó közvetlen betekintést a szereplők 
tudatába, s amikor betekinthet, nem egy teljesen új dimenzió tárul fel előtte. Hasonló
képpen ritkák és rövidek az olyan részletek, amelyekben tisztán egy szereplő nézőpontja 
érvényesül. 

Az elbeszélések ritkán fürkészik az emberi tettek indítékait, s ha mégis, az indítékok 
nem bonyolult, nehezen felfedhető és kifejezhető tényezőkből állnak. 

Hiányzik a szereplők gyermekkora, Kfúdyt nemigen foglalkoztatja a jellem kialakulása. 
Távol áll Krúdytól, hogy életpályában gondolkozzon, az elbeszélések ritkán számolnak 
be a hős születéséről és haláláról. 

A szereplők rendszerint kialakult, megállapodott felnőttként lépnek színre, s ha az 
elbeszélő mégis ábrázolja egy szereplő gyermekkorát, akkor sem a fejlődés érdekli. 

A szereplők alig-alig maradnak egyedül a színen, hiányoznak a monológok, nem túl 
gyakori a személyes tér ábrázolása, az események legtöbbször a közösségi térben játszód
nak le. 
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Amikor a hősök megváltoznak, akkor átalakulásuk nem fokozatos átmenet, hanem 
hirtelen állapotváltozás. így változik át Milotay Erzsi — aki életét mindaddig férje házától 
távol, férfiak bolondításával töltötte - szépasszonyból vénasszonyba: 

„Csivik a felesége arcába nézett — s egyszerre, mintha felnyílott volna szeme, mintha 
valami varázslat történt volna vele. Nem a régi Erzsi állott előtte. Egy mérgesarcú, sápadt-
kás és hibásfogú asszonyféle, aki éppen így szólt hozzá: 

— Estére pedig idejében itthon legyen, mert nem kap vacsorát." 
Kamocsay Mihály (Milyenek az asszonyok?) és Rohonkay (A ló meg a szoknya) 

Milotay Erzsihez hasonlóan, természetellenesen hosszú ideig nem öregszik. Igaz ugyan, 
hogy a külső és a szubjektív idő jfcfentősen eltér egymástól ezekben az esetekben, Krúdyt 
mégsem az alakok lelki élete érdekli. Talán még leginkább Rohonkay esetében kell az ol
vasónak olyasmin eltűnődnie, hogy a változás, a hirtelen öregedés miért következik be, 
és mit jelent a túlnyomórészt kívülről ábrázolt szereplő számára. Lehet, hogy ezek a nem 
öregedő szereplők értik leginkább a változatlan ismétlődésre épülő világot? 

Voltaképpen felesleges külön-külön tárgyalni azt, hogyan ábrázolja Krúdy a szereplők 
életmódját, lelki történéseiket és a történelmet, mert mindhármat időszemlélete határozza 
meg. Krúdy mindegyiket ismétlődésekkel tagolt, egymással szembeállítható, hosszú idő
tartamok egymásutánjának ábrázolja, s mindhárom területen mellőzi a változások okainak 
vizsgálatát. Ez utóbbi, ok és okozat kapcsolata külön tárgyalást érdemel. 

Az időszemlélet következményei. Ok és okozat 

Ok és okozat az időben létezik, s így valószínűleg Krúdy sajátos időszemléletének kell 
betudni azt, hogy az általa teremtett világban különös viszonyok léteznek ok és okozat 
között. 

Hétköznapi észjárással az ember azt gondolná, hogy az egymáshoz hasonló* dolgok 
egymáshoz hasonló eredményre vezetnek, a Krúdy által ábrázolt világban azonban gyak
ran egymáséval ellenkező sorsra jutnak. A két tolvaj falu közül az egyikben, Taron zavar
talan az idill, a másik, Geszteréd megsemmisül JA becsületes Gombos, Csörsz). Az egyik 
mulattató, „kapitány" Sárvári szorongató anyagi helyzete elől menekülni kényszerül, 
a másik, Sirontai Gábor előtt bezárulnak az ajtók, a harmadik, Enyiczky Gyuri viszont 
révbe jut (A bujdosó földesuraságról, Az utolsó vendég, Egy jeles mulattatóról). A ruhába 
rejtett kincset egyszer megtalálják, máskor nem (Az ördöngös ködmön, Egy sikkasztás 
története). Az egyik szépasszony, Milotay Erzsi a szemünk láttára változik vénasszonnyá, 
a másik, a „fehérlábú" Gaálné varázsa töretlen (Szép asszony papucsa, A fehérlábú 
Gaálné). 

A hasonlóságok különbséget teremthetnek, a különbségek viszont gyakorta azonos 
eredményre vezetnek. Nemcsak a tolvaj falu, Geszteréd pusztul el, hanem Gér és Zugod 
is, amelyek csupán annyi bűnt követnek el, hogy vannak (Csörsz, A lusta Gaálok, Üt 
a faluba). Somodi Pál egész életét példás önmérséklettel, éli le, fia, Sándor „könnyefinű, 
léha ember", ám apja halála után átveszi annak szerepét (Hét szilvafa). Poprádi Pál takács
mester sosem nősül meg: krakkói, lublói és gölnici házait - s bennük Pankát, Vümát és 
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Hankát — látogatja sorba. Amikor meghal, házait egy másik takácsra, Toporczra hagyomá
nyozza, aki merőben ellentétes életfelfogás szerint élte le az életét. Amikor azonban végig
járja Poprádi szállásait, elfogadja a különös örökséget, és ezzel Poprádi ellentétéből 
Poprádi hasonmásává lesz (Poprádi szállásai). 

Azokban az elbeszélésekben, amelyekben maga az elbeszélő nevezi meg a történetben 
bekövetkező fordulat okát (Üt a faluba, A lusta Gaálok),, az alaposabb elemzés során ki
derül, hogy az elbeszélő félreismeri az általa előadott történetet, az előtérben zajló esemé
nyekbe beleszól a történelem. Ezért vezethetnek jelentéktelen, ártatlan tettek aránytala
nul nagy pusztuláshoz. Ok és okozat itt sem áll közvetlen és egyértelmű viszonyban egy
mással. 

Az elbeszélő gyakran tesz a következőhöz hasonló célzást arra, hogy a bemutatott 
történetek alakulását nem a kiszámítható rendszeresség, hanem a véletlen szabja meg: 

„Vannak a sorsnak ilyen tréfái, az ember néha azt gondolná, hogy a világot voltakép
pen egy élclap-szerkesztő kormányozza, aki bohókás ötletei szerint játszik az emberi 
figurákkal." 

Abban -pedig egészen nyilvánvalóan az ismétlődésre épülő időszemlélet hatását kell 
keresni, hogy Krúdy egyes elbeszéléseinek a főszereplője valamit azért tesz meg, „mert 
már ugyanezt látta őseitől" (A megye pávája), „mert már a nagyapja is azt cselekedte" 
(A legnagyobb bolond), ,,mert már az apjától is azt látta" (A furfangos kisértet), vagy 
„mert már ugyanezt látta apjától, nagyapjától" (A másvilági csizma). 

Mivel ezek az elbeszélésekben különböző, egymással párhuzamos valószínűségek érvé
nyesülhetnek, a történetek többféle — egyaránt indokolható - fordulatot vehetnek, 
s Krúdy gyakran él is ezzel a lehetőséggel. Félő, hogy ezek az összefüggések elsikkadná
nak, ha az elbeszéléseket nem egy ciklus tagjaiként szemlélnénk. 

Az ismétlődő és az egyedi 

Az egyedi esemény egyenlő a változással, azzal az átmenettel, amely az egymással 
szembeállítható, ismétlődést mutató állapotokat összeköti egymással. Hosszú időtartam 
és ismétlődés közt oly erős az összefüggés, hogy felmerül a kérdés, ismeri-e Krúdy a hosz-
szú időtartamú, de egyedi folyamatot. A báróné pipái c. elbeszélésben Ebeczky Flóra 
öregedéséről olvasunk. Az özvegy báróné minden körötte megforduló férfinak ajándékoz 
egyet-egyet az apjától örökölt hatalmas pipagyűjteményből. 

„...Jöttek, jöttek mindig új és új pipások a lankadi udvarházba. A nagy ebédlőben 
sohasem hiányzott a jóízű pipafüst. Még öreg alispánunk is kapott egy pipát ajándékba, 
amidőn éppen arra utazgatott. De később már csak éppen a fiatal szolgabíráknak, esküd
teknek jutott a nevezetes pipákból. Fogytak, fogytak a pipák. Amily arányban a pipák 
fogytak, olyan arányban öregedett a báróné. Utóbb már pazarlóan bánt a pipákkal. 
Egyik-másik úriember két pipát is kapott tőle ajándékba, de a pipások száma mégis fogya
tékán volt már a vármegyében." 

A lassú átalakulást Krúdy pár mondatba sűríti, és ismétlődésekkel tagoltnak ábrázolja, 
igaz ugyan, hogy itt előre nyüvánvaló, hogy az ismétlődések száma véges lesz. Valószínű
leg ez a határa annak, ameddig a Krúdy által kialakított szabályrendszer a hosszú időtar-
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tamű, egyedi esemény ábrázolásában elmenni képes. Tekinthető-e ez a szabályrendszer 
fogyatékosságnak? Természetesen, de közben nem szabad megfeledkezni arról, hogy 
az a fogyatékosság, hogy Krúdy időszemlélete állapotok és rövid időtartarnú változások 
ábrázolására alkalmas, belső lehetőségeket szabadít fel. Lássunk egy másik példát az öre
gedésre. A buji legendákból c. elbeszélésben két állapotot helyez egymás mellé az elbeszé
lő: egykor a buji határban „szép, idomos, és kívánatos menyecskéknek" meg szokott mu
tatkozni az ördög, olyannyira, hogy „olykor még más falukból is eljöttek kíváncsi asz-
szonyok", később azonban az ördög eltűnik: 

„Az én gyerekkoromban, amikor ezt a legendát mesélgették, már régen nem látták az 
ördögöt a buji határban. A kukorica most is olyan titokzatosan csörgött, megvolt még 
valahol Gaál Mátyás tanyája is, és benne Gaál farkasbőr bekecsben didergett vénségében, 
de az ördög többé nem mutatkozott. Hiába jártak szívdobogva arra fiatal menyecskék — 
még csak az öreg Gaál se mozdult a kedvükért portájáról." 

Az elbeszélő, nem kis kajánsággal, egyetlen szót sem ejt arról, hogy bármiféle össze
függés lenne „a szép, idomos, és kívánatos menyecskék" látogatása és Gaál Mátyás el
dugott tanyája között, egyetlen célzás sincs arra, hogy az „ördög" és Gaál Mátyás talán 
nem is külön személy, megelégszik azzal, hogy elmondja a legendát, ahogyan azt a közös
ség megformálta. Milyen belső lehetőségeket szabadít fel az állapotrajzok egymás mellé 
helyezése? A kihagyás, az elhallgatás lehetőségét. Gaál Mátyás azalatt öregszik meg, 
miközben az olvasó szeme átugorja a legenda és a legendához illesztett zárszó közti üres 
teret a papíron, majd az elbeszélés utolsó mondata után az egész legenda más értelmet 
kap, visszamenőleg át kell értelmezni a korábban olvasottakat. Az egész elbeszélés Gaál 
Mátyásról szól: az eleje arról, hogyan élt fiatal korában, a vége — mint láttuk — öregségé
ről. A látszólag inkoherens részek összeillesztésének lehetőségét, a két rész közötti jelen
tésgazdag csöndet kapja az olvasó kárpótlásul az elmaradt folyamatábrázolásért. 

Az egyedi esemény egyenlő a rövid idő alatt végbemenő változással, de ez nem jelenti 
azt, hogy a rövid időtartamú események ne mutatnának hajlamot az ismétlődésre. Ez az 
oka annak, hogy az elbeszélések közepén, a hosszan tartó korszakok között, vagyis ott, 
ahol csupán egyedinek kellene lenni, gyakran találunk rövid időtartamú, ismétlődő esemé
nyeket leíró részleteket. Az elbeszélések közepét egyedinek ábrázolt, viszonylag részlete
sen bemutatott párbeszédek és rövidebb, ismétlődő állapotok sorozata alkotja. 

Ha a rövid időtartamú eseményt is tagolhatja ismétlődés, érdemes ellenpróbát végezni: 
mindig egyediek-e az egyediként ábrázolt történések. A főispán ebédéi c. elbeszélésben 
az elbeszélő viszonylag részletesen ábrázolja az ebédet, amelynek során Simkovics János 
rejtett tehetsége a falatozáshoz kiderül: 

„Az egyszerű megyei esküdt a drágaságok láttára elfelejtette alantas hivatalát, vagy 
talán az jutott eszébe, hogy most itt az alkalom, hogy jóllakhat két hétre: a nyakára kö
tötte a szalvétáját, és hatalmasan kezdett enni." 

Simkovics ekkor még nem sejti azt, amit a Falu a nádasban egyik szereplője úgy fogal
maz meg, hogy: „Egyszer az nem egyszer, hanem mindenszer", nem sejti, hogy arra a sors
ra jut, hogy foglalkozásszerűen végezze a számára is kivételes egyedit, nem sejti, hogy 
Ő lesz „az utolsó nagyehető". Ezzel válik ki a tömegből, ezzel szerzi hírnevét és vagyonát, 
amit később „arra fordított, hogy gyomorbaját gyógyíttassa, amit a mértéktelen evéssel 
szerzett". A legfurcsább, legképtelenebb egyedi események is sorozatot indíthatnak el: 
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„Mikor híre futott annak, hogy Prinyi uram széles jókedvében azt határozta, hogy 
meghal, eltemetteti magát, aztán feltámad: a vármegye minden tréfacsinálója utánacsinál
ta a próbatemetést. A debreceni kántor hetekig énekelt olyan koporsók fölött, melyekben 
elevenek feküdtek ( . . . ) " 

(A legnagyobb bolond) 

Az egyének sem pótolhatatlanok. A Szép asszony papucsa c. elbeszélésben Milotay 
Erzsi megszerzi azt a papucsot, amelyről a csizmadia azt állítja, hogy: „Egy van ebből 
az egész világon. Az is a legszebb asszonynak készült ( . . . ) " . Amikor férjének, Csivik 
Mihálynak már elege lesz abból, hogy Erzsi immár tizenöt éve „költekezésre csábítja, 
korhelykedni tanítja" a gavallérokat, rendel a csizmadiától két tucatnyi hasonló papucsot: 

„És nemsokára ezután — a macska tudja hogyan — vidékünkön a fiatal asszony szemé
lyek mind olyan papucsot viseltek, mint amilyen a Csivik Erzsié volt." 

Amikor Milotay Erzsi megérti, hogy elveszítette „a legszebb asszony" szerepét, amikor 
megérti, hogy nem pótolhatatlan, viharos gyorsasággal öregszik meg. Ezekben az elbeszé
lésekben az egyének, mivel életformájukat a közösségi hagyományból öröklik, mivel hoz
zájuk sok hasonló létezhet, nem tekinthetők automatikusan egyedinek. S ha ehhez még 
hozzátesszük azt is, hogy az ismétlődésre épülő időszemlélet keretei között mindenki 
hóbortosnak és bogarasnak fog látszani, mivel ugyanazt a tevékenységet hosszú időn át 
végzi, akkor nagyjából már le is számoltunk a különc kategóriájával. Ebben a szabály
rendszerben a különc és a társadalmi típus megkülönböztetése csak önkényesen tart
ható fenn. 

Ismétlődés a befejezésben 

Bár gyakran az egyedi, a változás a legrészletesebben és a legtöbb párbeszéddel ábrázolt 
részlet, az ismétlődő elnyomja az egyedit. Hiba lenne azt képzelni, hogy Krúdynál az is
métlődő csupán az egyedi köré rajzolt keret. Nem az ismétlődő, hanem az egyedi igényel 
magyarázatot Krúdy időszemléletében. Ez lehet az oka annak, hogy az elbeszélt történet 
szinte sosem esik egybe a szereplő életrajzával. A hősök megállapodott felnőttként lépnek 
elénk, s az elbeszélések nem túl gyakran zárulnak halálukkal. Ebben az elbeszéléstípusban 
a leggyakoribb befejezés az új folytonosságot mutatja be. Az elbeszélő nagyot lép előre 
az időben, s a kialakuló új folytonosságot távoli múltként mutatja be. Időnként előfordul, 
hogy a befejezés megerősíti a régi folytonosságot. Ezekben az elbeszélésekben az egyedi 
nem rombolja le a múlt ismétlődéseit. A becsületes Gombos c. elbeszélés idilli jelenettel 
zárul: Gombos János táncra perdül lánya lakodalmán. Az idillt csupán az zavarja meg 
némiképp, és tolja el a groteszk irányába, hogy a tánc után a pandúrok visszaviszik Gom
bos Jánost a kallói börtönbe. Ráadásul tudjuk, hogy a faluban ő az egyetlen becsületes 
ember, mindenki más tolvajlásból él, s helyettük Gombos János üli le a büntetést. Faluja 
azzal rója le háláját, hogy kiszabadítják a börtönből, hogy lánya lakodalmán jelenlehessen: 

„Mondják, hogy Gombos Jánost annyira meghatotta a falu ragaszkodása, hogy szo
kott, rendes hangján kijelentette: 

— Akár életem végéig ülnék tiértetek — mondta. 
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Nagy lagzi volt az! Híres lagzi volt. Még Gombos János is táncra kerekedett úgy hajnal 
felé. A pandúrok akkor jöttek érte. 

— Halt! — mondta Kovács csendbiztos. — Várjuk meg, míg kitáncolja magát az öreg. 
S csak azután vitték el." 
A jelenet a múlt ismétlődéseit átviszi a jövőre is. A Szép asszony papucsa c. elbeszélés

ben másféle befejezést olvasunk. Milotay Erzsi, miután megértette, hogy nem pótolhatat
lan, egy szempillantás alatt megöregszik, s azonnal — minden tanulás nélkül — a házsártos 
vénasszonyok nyelvén szól férjéhez: 

„— Estére pedig idejében itthon legyen, mert nem kap vacsorát. 
És az öreg Csivik bácsi búsan bandukolt a kaszinó felé." 
Az olvasónak nem lehetnek kétségei afelől, hogy Csivik Mihály és Milotay Erzsi életé

ben új folytonosság jött létre. Súlyos és gyors értékvesztés zajlott le, Milotay Erzsi még
sem tragikus hős. Krúdynak egyébként sem kenyere a tragikum. A tragikum hiányát való
színűleg szintén az ismétlődő időszemlélet következményei közé kell sorolni. 

Ha az elbeszélések befejezése nem ábrázolja a szereplő jövőjének ismétlődéseit, annak 
mindig egyedileg megvizsgálandó oka van. A megye özvegye c. elbeszélésben a jövő bemu
tatása lehet, hogy eldönthetné, hogy az elbeszélésben ábrázolt két, egymással versengő 
világkép közül melyik tekinthető érvényesnek. 

Előfordul az is, hogy az elbeszélő következtetést von le az elbeszélt történetről. A kö
vetkeztetés rendszerint feszültségben áll az előadott történettel, ki Apró dzsentri Süvöl
tőn c. elbeszélésben Rába feléli özvegy Hubenay Jánosné és lánya, özvegy Pozsonyi Krisz
tina vagyonát, s mindezt az elbeszélő a következőképpen összegzi: 

, 3 így elmondhatjuk, hogy Rábát is, mint más annyi sokakat, az asszonyok tették 
tönkre." 

Az elbeszélt történet szerkezete 

Ezek után már nem nehéz felelni arra a kérdésre, hogy ebben az elbeszéléstípusban 
mi számít elbeszélhető, kerek történetnek. A történet rendszerint ismétlődéstől ismét
lődésig tart, a két hosszan tartó állapot között pedig rövid időtartamú egyedi, néha ismét
lődő eseményekről olvashatunk párbeszédes jeleneteket. A bevezetésekben gyakran, a be
fejezésben jóval ritkábban, az elbeszélt történethez fűzött kommentárokat találunk. 
A történetet lezáró állapot bemutatása időnként elmarad, de az utolsó jelenetben még 
ilyenkor is előfordulnak célzások arra, hogy a nem ábrázolt jövőt is ismétlődések fogják 
kitölteni. Az ilyen típusú elbeszélések tehát két elengedhetetlenül szükséges részből: 
a bevezetésben bemutatott állapotból és a párbeszédes jelenetből állnak. A két részt 
újabb állapot zárhatja le, és kommentárok kapcsolódhatnak hozzájuk. Hosszabb történe
tek a két alapvető rész többszöröséből jöhetnek létre. A két (vagy több) részt többnyire 
a véletlen, az esetlegesség, időnként a hasonlóság fűzi össze. 

S végül, talán nem lesz teljesen érdektelen kitekinteni Krúdy későbbi műveire, és — he
venyészetten és minden rendszer nélkül — a változatlan ismétlődés jelenetét keresni. 
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Azokban a művekben, amelyekből a következő részletek származnak, a változatlan 
ismétlődés csupán részalkotó, bár nem lebecsülendő jelentőségű részalkotó. Az első idé
zetek Szindbád első utazásából valók: 

„Esténként kipirulva, heveskedve és pörlekedve jött haza az ablak alatti sétából. Gyor
san levetkőzött, és nem törődött vele, hogy a szomszéd szobából Szindbád lesi őt vetkő-
zés közben... Ah, a fehér, kerek térdekre íme most is emlékezik." 

( . . . ) 
„Ezt a kacagást ő már hallotta valahol, valaha... igen, így kacagott Anna, a szép, 

telikeblű és kövérkés Anna, ott, abban a szűk csendes utcácskában, amikor estenden 
a fiatal tanárokkal sétálgatott. A félhomályos utcácskában ugyancsak így csendült fel 
a régen hallott női viháncolás, és Szindbád képzeletében megjelent két gömbölyű és fehér 
női térd, amelyet hajdanában a fehér függöny mögül látott. 

„Szindbád csak akkor, egyetlenegyszer nézett erősen a magasba, midőn Annára, 
a telikeblű, a nevetgélő Annára került a létramászás sora. Akkor elpirulva a magasba 
nézett, és a gömbölyű térdek, amelyeket látott, erős hullámzásba hozták a vérét." 

A Napraforgóban találjuk a következő részletet: 
„Almos úr egy napon meghalt. 
Ezt minden esztendőben megcselekedte, amikor Evelin kisasszonyt huzamosabb ideig 

látta s rátört a szerelem." 
A következő idézet a Hét bagolyból származik: 
„Aztán halkan szégyenkezve, mintha valami gyengeséget árulna el, így fejezte be 

szavait: 
— Még volna egy kérésem, amelyet azonban nem muszáj teljesíteni. Szeretném, ha 

Fonnyadi úr néha az ablak alatt elkiáltaná magát: Donauwasser! Amint a régi Pesten 
kiáltották a vízárusok." 

A következő — Az utolsó szivar az Arabs szürkénél c. elbeszélésből származó — részle
tekre felfigyelve, Voigt Vilmos ,Jcis logikátlanságról" beszélt, Szegedy-Maszák Mihály 
viszont tagadta, hogy gondatlanságról lenne szó11: 

„A fiatalember, amint az ezredest megpülantá, oly rémületet fejezett ki tekintetével, 
mintha az ördöggel vagy a halállal találkozott volna. A pohár kicsusszant ujjai közül, és 
sikoltva törött el a görbe padlón, pedig ezeket a pohárkákat rendszerint vastag üvegből 
öntik." 

( . . . ) 
„János nem értette mindjárt a szót, mert nem volt beszélyíró, aki nyomon követhetné 

egy ezredes gondolatait, de lassan észbekapott, és pálinkát töltött egy pohárkába, talán 
éppen abba, amelyet az imént az ismeretlen, fiatal úr elejtett." 

Nem Voigt volt az egyetlen, aki úgy látta, hogy logikátlanság — vagy netán sajtóhiba — 
következtében kerülhetett a szövegbe a kifogásolt rész. A Magyar Klasszikusok sorozat-

VOIGT Vilmos, Szegmentumszekvencia-típusok a négy novellában és ezek ideológiai követ
kezményei in A novellaelemzés új módszerei Szerkesztő HANKISS Elemér. Bp. 1971. 105-119., 
112., SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Metaforikus szerkezet a Kosztolányi- és Krúdy-novellában. Uo. 
65-71., 70. 
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ban megjelent kötetben12 a kritikus helyen a következőket találjuk: 
„ ( . . . ) és pálinkát öntött egy pohárkába, talán éppen olyanba, amilyet az imént ( . . . ) " 
Ki tudja, még az is lehet, hogy Voigtnak és Szabónak van igaza, mindenesetre a Nyu

gatban a szövegben idézett formában jelent meg az elbeszélés. 
Az utolsó részlet a Boldogult úrfikoromban c. regényből származik: 
„Az elnök úgy viselkedett, mintha semmit se látott volna az eseményből, mert az ő 

bölcsessége se mérhette fel ésszel, hogy erről az eseményről még évek múlva is beszélnek 
a törzsvendégek a Bécs városához címzett vendéglőben." 

Gábor Bezeczky 

THE ROLE OF REPETITION IN KRÜDY'S „MIKSZÁTHIAN" PERIOD 

Krúdy's eaily period (1900-1910) preceding Szindbád has got very little attention. The critical 
writings dealing with the period attempt either tQ find tiaces of the influenae Krúdy's great pedecessor 
exerted on him 01 to treat these short stories as embryonic Szindbád pieces. Although this is nőt 
a revision of what has been written on Krúdy, the paper would liké to contribute to the refutation 
of these appioaches. 

The handling of time in these short stories is determined by unmodified repetition which, in turn, 
often collides with normal, everyday probability. One of Krúdy's characters, for instance, does exactly 
the same daily activities for more than ten years. The collision of the two types of probability is 
always meaningful. The life of the society, the way of life of individuals and their psychic events are 
characterized by unmodified repetition. 

Almost every short story contrasts the pást with the present but the contrasted periods do not 
follow from each other. Krúdy broke with causal or teleological conceptions of time. The alteratiOn 
of society and characters is not a process but an abrupt change which always makes their identity 
become doubtful. The relationship between cause and effect can be seen as random: similar things will 
have different results while different ones will lead to the same state. 

The juxtaposition of different states, of pást and present or of apparentiy incoherent parts of the 
text will create a hidden and rather complicated valuation of events and characters. The same text 
can embody different types of probability and different world views. 

The story narrated lasts from cycle to cycle but the presentation of the new state is sometimes 
omitted. Longer stories are multiples of the two necessary parts (the previous state and the change). 

In Krúdy's later works, unmodified repetition is an important sub-connSonent the study of which 
may have been neglected because the short stories preceding Szindbád have received, little attention. 

12KRÚDY Gyula, Válogatott novellák. S. a. r. Szabó Ede. Bp. 1957. 
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