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Kir{lyfi-anyanyelvünk 

Közelítés Krúdy Gyula Felhő című t{rc{j{hoz 
 

 

 

Krúdy Gyula – mint legnagyobb publicista t{rsai, Ady, Kosztol{nyi és M{rai – a 

széppróza értéktitulus{val tisztelte meg az újs{gír{st. Novell{ival egyenrangúak 

hírlapi munk{i, karcolatai, tollrajzai, „újs{gt{rc{kat is ugyanabból a végtelenül 

becses készletből dobott oda, mint remekműveit”.  (M{rai, 2002. 34)  

A minőség kín{lat{val valósítani meg író és olvasó virtu{lis p{rbeszédét. A 

t{rcaműfaj e kettős értelmét együtt kell megjelentetni a has{bokon. M{rai szerint 

a 20. sz{zad első felében „a bécsi és a pesti sajtóban a feuilleton tudott kis re-

mekmű lenni, mint a görög piacon a tanagra. És az író tudta, kinek ír: az olvasó-

nak írt, aki tíz krajc{rért egy pillanatra szerződött vele, hogy, vaj{kos cinkoss{g-

ban, együtt beszélnek meg valamit, feldühödnek vagy elandalodnak valamin.” 

(M{rai, 1991. 297)  

„Könnyedség és kötetlenség: íme, a t{rca legfőbb erényei” – vélekedik az iroda-

lomtudós, egyszersmind szépíró. S az e műfajhoz illő szellemességgel ekképp 

defini{l: „Egy szab{lya van – nagyon nehéz szab{ly: mindent megtehetsz, amíg 

könnyed vagy, és szórakoztató!”  (Sőtér, 1979. 591) A t{rcaszerzőnek teh{t a legsú-

lyosabb – aktu{lis – tém{t is szellemesen, könnyű kézzel, olvasm{nyosan, figye-

lemkeltően, érdekesen, a „mindenkinek írunk” elvét betartva jó rögzítenie. De 

t{rc{t írni „csak l{tszólag »könnyű« írói feladat – épp e könnyedség teszi nehéz-

zé!”. (Sőtér, 1979. 592). Milyen írói erények nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy h i-

{nytalanul igaz legyen a nívó és a mindenkit megszólítani tud{s kettős kív{nal-

ma? Többek között „dr{mai érzék és lélektani tapintat” s az élet „fölényes isme-

rete; sok gazdag tapasztalat”. (Uo.). 

Az életismeret sarjasztója a nemcsak nézni, l{tni is tudó, éles szem, a befoga-

dó érzékek folyamatos működtetése. Tudniillik „az újs{gíró nem »szemlélődik«, 

hanem megnéz”. (M{rai, 2004). Krúdy „a valós{g szenvedélyes megfigyelője” 

(Kovalovszky, 1965. 76); szinte valamennyi ír{s{ból kitetszik, hogy „igen fontos-

nak tartja a viselkedés, a cselekedetek közvetlen megfigyelését, az észrevétlen és 

l{thatatlan tekintet inform{ciószerző szerepét, a »rejtett kamer{val« készülő fel-

vételeket”. (Fülöp 1986. 11.) Írónk „olyan közel ment ahhoz, amiről beszélt *<+, 
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mintha a szob{ban ülne és úgy beszélne, személyesen a személyhez”. (M{rai, 

1991. 291) Vil{gbefogadó vizsg{lód{sa teljes körű. Hasonló ahhoz a – több érzé-

ket megmozgató – tapasztal{shoz, amelyre kort{rsa s bar{tja a velencei t{rc{j{-

ban utal: a héten a tengerről „hoztam színeket és hangokat e vonal alatt lévő has{-

bokra”. (Ady, 1964. 54)  

 

 

Krúdy Gyula: Felhő 1 

 

Egy régi ellenség ment el kiskertünk alatt, és a sövény mellől re{nk öltötte nyel-

vét. Csúfolódva, megvetéssel nézett végig bazsalikumvir{gainkon, levendul{-

inkon, vadkörtef{inkon, kis, magyar kertünkön. A h{ztetőinken lakó gólyama-

d{r, az ereszünk alatt csicsergő fecske, a vízmerítő l{nyok dalol{sa a folyóparton 

m{r sz{zadok óta nem tetszik régi ellenségünknek. Őt germaniz{l{snak hívj{k, 

és a héten a jelenlegi kultuszminiszter ír{sbeli dolgozatban, bécsi hírlapban sze-

relmet vallott a német nyelvnek. A cikkecskét némelyek fejcsóv{lva olvast{k, 

m{sok kézlegyintéssel elintézték. Egyesek elgondolkoztak: miért tér vissza 

mindig ez idegen, e furcsa felhő napsug{ros halmaink felé? Jön nyugatról, m{r 

sz{zadok óta ismeri az útj{t, garabonci{s di{k előzi meg jövetelét, és a garabon-

ci{s néha egy jóindulatú, nagy elméjű kir{ly kalapj{t, m{skor egy professzorból 

lett miniszter sz{rnyas kab{tj{t ölti fel. 

 

* 

Semmink sincs – csak múltunk van, és múltunkban gyönyörűen zengő nyel-

vünk. B{r nem beszélünk manaps{g az [rp{dok nyelvén, de megértenénk, 

megéreznénk egym{st, ha egy lovas vitéz életre ébredne a nyírségi homokbuc-

k{k alatt, régi sírj{ban. Tudn{nk felelni M{ty{s kir{lynak, ha halottaiból feléb-

redve az utat tudakoln{ Buda felé. A R{kóczi korabeli kurucokkal elmulatoz-

hatn{nk, ha egy hegyaljai pincében kilépnének a falból. 

Kis forr{sból eredő folyó a nyelvünk, t{ltosok és hittérítők, a Don mellől jött 

harcos keleti fejedelmek és furuly{zó p{sztornépek szavaiból keletkezett. Sze-

relmes költők és névtelen történetírók toll{n és lantj{n {t jöttek az új magyar 

szavak, mint korai ősszel elsz{llnak a vir{gok pelyhei a hegytetőkről, elgurul 

az őserdei makk, útra kél a pókh{ló. Az első költők leszedegették a süvegjük 

mellől a pókh{lót, és szép magyar szavakat szőttek a puszt{k felett lebegő vi-

                                                           
1 A szöveget e kiad{s alapj{n közöljük: Krúdy Gyula: Magyar tükör. Publicisztikai ír{sok 

1894–1919. V{l. és s. a. r. Barta Andr{s. Szépirodalmi, Bp., 1984., 189–192. 
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r{gpelyhekből. A névtelen jegyzők a tölgyf{k lehullott gyümölcsét szedegették 

össze. 

Fegyverkov{csok munk{ja közben, harci mének legeltetése alatt, a hold-

fénynél éneklő pog{ny asszonyok dalol{s{ból született a magyar nyelv. A cso-

daszarvas r{zta le agancs{val az erdő ékszereit, a piros bogyókat, hogy szép 

magyar szavak legyenek belőlük. A Tisz{n, sötét éjjelen, egy andalgó hal{szle-

gény meglepett szívéből pattant fel egy új szerelmes szó, mint a hóvir{g. És az 

[rp{d-kir{lyok sírboltjaira új magyar szavakat véstek. Az igricek nyelve sok vi-

szontags{gon ment keresztül, amíg mai ékességeihez jutott. 

Horatius és Ovidius nemegyszer ott {llottak a k{dn{l, amelyben a szőlőt és 

az új nót{t taposta a fehér l{bú menyecske; a papok, a mindenkori nevelőmeste-

rek latinul gondolkoztak, és gondolkoztattak, amíg P{zm{ny Péter tollat vett 

kezébe, és a legtökéletesebb magyar mondatokat papirosra vetette. 

Sz{guldó sztambuli lovashadak parip{iról lehullott egy bogl{r vagy egy 

ékítmény, amelyet magyar le{ny megtal{lt, és hivalkodva a keblére tűzött; a tö-

rök hódolts{g alatt nemcsak lapos fejű, kis{zsiai gyerekek születtek a magyar 

síks{gokon, de az Ezeregyéjszaka meséinek a nyelvéből is itt maradt egy csomó 

szó, mint az Alföld felett elvonuló v{ndormadarak lehullott, színes tolla. 

Az aranyliliomos kir{lyok alatt Toldi Miklós katonapajt{sai N{polyból új 

csókok és új szerelmek emlékein kívül bizonyosan olyan szavakat is hoztak ma-

gukkal, amelyeket a cs{bos n{polyi delnő gyümölcsnedves ajk{ról tanultak; La-

jos kir{ly szerette a kobzosokat udvar{ban, amely megbízhatatlan népségről 

tudnivaló, hogy sűrűn v{ltoztatja szívének kir{lynőit, és új hódolts{g{ban, friss 

téboly{ban a legcsod{latosabb jelzőket és {lmokat foglalja mag{ban. (És a viseg-

r{di és budai úrnők m{r akkor is azt p{rtfogolt{k, aki a legszebben hazudott 

nekik. Tudom, mert egy rokonom katona volt itt, és életét abból tengette, hogy a 

békében a nők ruh{j{t dicsérte.) 

A Jagellók j{rtak a krakkói harangtorony al{ im{dkozni vagy kock{zni len-

gyel atyafiakhoz, és Zsigmond nem mindig j{tszott szerencsével, hisz elnyert 

aranyaiért annyira haragudott, hogy a francia herceg az aranyakat a cselédség 

közé szórta, de a lengyel nők mindig tanított{k valamire a budai leventéket; itt 

m{r nyugati pipere j{rta akkoriban is, léhűtő lovagok hoztak új szerelmet, új 

dalt, új vil{gnézetet a lengyel v{rkastélyokba; egy sóhajt{s vagy egy szó ott ma-

radt a magyar vitéz szívében, mint a kendőt lengetik egy v{r erkélyéről. 

(Mindez Nagy-Magyarorsz{gra vonatkozik, Erdélyben, a hegyl{ncon túl, 

tisztult, finomodott ezalatt a magyar nyelv; k{r, hogy a fejedelmek csak az ebé-

delésükkel törődtek, a nyelvújító fant{zi{k a szak{cskod{s és a konyha körül le-

begtek, új ételfog{sokat és új neveket tal{lv{n fel. Míg lenn a székelység, mint 
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egy kis elz{rt mesebeli orsz{g, féltő gonddal, rajong{ssal őrködött ősi nyelvére, 

múltj{ra; ide nem jutottak el az új szavak.) 

A magyar nyelv a Tisz{hoz hasonló kanyarulatokkal v{ndorolt útj{n. Növe-

kedett, szélesedett, gyarapodott. Kis mécsek égtek, amelyek vil{g{n{l költők ha-

joltak a pergamen fölé, és ötvösök módj{ra csiszolt{k a nyelv ékköveit. Tudó-

sok, írók t{madtak, és a kolostor ny{rfasor{ban h{trafont kézzel sét{lgató tudós 

szerzetes m{r nem gondolkozik Tacitus nyelvén. 

Még egy nagy megprób{ltat{son megy {t a nemzeti nyelv. Egy ízletes és jó-

szívű kir{lynő, a felejthetetlen M{ria Terézia jó asszonyos mosolyg{sa csalogatja 

Bécs felé a magyar leventéket. És íme, v{ratlan csoda történik. A szerelmes test-

őrök, akik mind szívesen ontott{k volna életük vérét a fehér nyakú kir{lynőért, 

nagyszerű, sz{rnyaló és rajongó magyar irodalmat kezdenek, ahelyett hogy el-

németesednének. A történelem legjobb gazdasszonya, M{ria Terézia hi{ba gon-

doskodik személyesen hű testőrei kosztj{ról, ell{t{s{ról és orvoss{g{ról, Besse-

nyei meg t{rsai titkon magyar könyveket írnak, és éjszaka egym{snak olvass{k 

fel a még tint{s {rkusokat. A „Farkas” fogadóban búsuló kurtanemest az előv{-

rosból kegyesen színe elé bocs{tja a kir{lynő, de a szittya egyetlen új szót sem 

tanult meg Bécsben... Azt{n József is csalódott. Messze, kelet felé, a nyírségi mo-

csarak közepéről m{r készülődik nagy útj{ra a peleskei jegyző. K{rm{n József 

m{r losonci kisdi{k, és irodalmi terveken töri a fejét a régi temetőben – ahov{ 

később meghalni visszatér. Csokonait kicsapj{k a kollégiumból, és a verőfényes 

dun{ntúli dombok felé ballag v{ndorbotj{val. Kölcsey és Kazinczy naphosszant 

írj{k leveleiket bar{taikhoz... 

Még egyet, még kettőt kellett csak aludni, hogy egy szalontai parasztfiú 

megtanulja a betűvetést. És a Kuns{gban egy éjszaka üstökös {lljon meg a 

mész{rosék h{za felett, midőn Petrovicsné született Hruz M{ria vajúdott a 

szalmafedél alatt. 

 

* 

A mesebeli {rva gyermek a magyar nyelv. Még az {g is húzza. 

Pedig gyönyörű tartom{nyai vannak. A legszebb orsz{gon húzódnak fo-

lyamai. A vadmadarak, csillagos égboltozat alatt lakó p{sztorok és rajongó köl-

tők vigy{ztak ez {rva gyermek lépéseire, amíg j{rni tanult. Néha eldugdost{k, 

mint a bujdosó kurucot vagy honvédet. Szőlőhegyek borh{zaiban, kollégiumok 

üres padl{sain, a bedőlt pusztai kutak felett sz{rnyaló szél zúg{s{ban élt. Tom-

pa Mih{ly hallgatja a folyón mosó menyecskék felgyűrt ruh{ja felől a nép dalait. 

A Vahotték kertjében az {rval{nyhaj alatt meghúzódik. De lakott a g{ly{kon is, 

evezőpadhoz l{ncolt prédik{torok bús lelkében. Bujdosott Caraffa elől a b{nya-
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v{rosokban, a Bükk rengetegében, a kék szemű, {lmodozó regényíró reménysé-

gében, az Újépület cell{iban... Az {rva gyermek felnövekedett, megerősödött, 

kir{lyfi lett belőle, mint a mesében. A legszebb ruh{ja van, egy nagy tehetségű 

irodalom hordja a kincst{r{ba a b{ny{k és fant{zi{k mélyéről az ékköveket, az 

új magyar szavakat, fogalmakat. És most újra a gazdagod{s útj{n van. A h{-

borúnak temérdek új szót, érzést, gondolatot köszönhet majd az irodalom. Ed-

dig csak a salak, a halpénz, a békalencse vetődött fel a folyam felszínére. (Itt-ott 

úszik egy különös vir{g, a messziségben növekedő új nagy f{nak tavaszi vir{-

ga.) Nem kell b{ntani dr{ga, {rva gyermekből kir{lyfiv{ növekedett magyar 

nyelvünket. Őt m{r senki se veheti el tőlünk. Amint a múltunk, a legsaj{tosabb 

nemzeti múltunk is a miénk marad, b{rmi történjék. 

Magyarorsz{g, 1915. október 3.  

  

 

Közösségv{llal{s  

 

A Felhő – jellegzetes t{rcajegyként – tipogr{fiai értelmemben is tagolja (csillaggal 

v{lasztja el) a retorikai egységeket. A nyit{nyban a nevén nem nevezett, {m a 

kontextusból könnyen kital{lható tartalmat rejtő kiskertünk (= a magyar nyelv 

gazdag vil{g{nak allegorikus metafor{ja) és a megnevezett, parodisztikus szój{-

tékkal nyelvöltögetőnek jellemzett ellenség: a germanizmus kontrapunktj{n, utób-

bi előbbit nem becsülő s tolakodó magatart{s{n elmélkedik.  

A köznapok óvandó eleme, egyszersmind legfőbb szellemi kincsünk, „dr{ga-

kőnél gyönyörűbb”2 anyanyelvünk életének szép, de h{nyatott története, jelen-

béli s jövőre vetülő felhője a téma, a szerző anyanyelvszeretete {ltal vezérelt 

együttérzéssel megénekelve.  

M{rai Krúdyt azok közé az írók közé sorolja,3 „akiknek éghajlatuk van, az ol-

vasót menthetetlenül bevonj{k az éghajlat bűvkörébe – s ez a legritk{bb! –, csak-

nem mindegy, miről beszélnek, a légkör és az éghajlat, amely művüket betölti, 

végzetes, és nem lehet menekülni előle”.  (M{rai, 1995. 72–73.) Ez a klíma, atmo-

szféra itt is, m{r az első mondatokban érzékelhető. Tanúsítva egyúttal: a t{rc{ra 

nemcsak a meglepő szövegvég jellemző (Szabó K., 2011), hat{sos, figyeleméb-

resztő a felütés is. Groteszk a belépő: „Egy régi ellenség ment el kiskertünk alatt, 

                                                           
2 A felvil{gosod{s kori költő és nyelvtudós, Kalm{r György (1726–1782), a Magyar Merkúrius 

szerzője illeti nyelvünket e metafor{val (1761). 
3 Browninggal és Nietzschével együtt. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1726
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és a sövény mellől re{nk öltötte nyelvét.” Kell ennél meglepőbb, a vil{gra hango-

lóbb, a jelenre eszméltetőbb beköszönés az I. vil{gh{ború elején? 

A m{sodik, a csillag ut{ni, a múltba merülő nyit{ny is ébren tartja a figyel-

met. S ez a rész és a z{r{s a nyelvünk {rva gyermekből kir{lyfiv{ magasod{s{-

nak mitikuss{ emelt mozzanatsor{t öleli {t, a t{rc{ra jellemző hat{sos anafori-

kuss{ggal: „Semmink sincs – csak múltunk van, és múltunkban gyönyörűen 

zengő nyelvünk.” Illetve: „Amint a múltunk, a legsaj{tosabb nemzeti múltunk is 

a miénk marad, b{rmi történjék.”  

Figyeljük a közösségv{llal{st többes sz{m első személyű birtokos személyje-

lekkel nyomatékosító szavakat! Íme: semmink, múltunk, múltunkban, nyelvünk, 

nemzeti múltunk, miénk. A közös sors v{llal{s{t, az összetartoz{s-érzést erősíti, 

hogy a t{rc{nak – mint a Pesti levelek darabj{nak! – az olvasó a címzettje. A levél 

szó rovatcímbe emelése tudatosítja is ezt, a személyes beszélgetést helyettesítő, 

írója érzelmeit, gondolatait közvetlenül {tadó műfaj pedig igazi esélyt nyújt arra, 

hogy T{rcaíró az olvasóval „beszélje” meg a tém{t: t{rcalevélben. Kontaktuste-

remtő műfaji jegy pl. e személyes utal{s: „egy rokonom katona volt itt<”4 

Egy m{sik nyelvi elem, a többes sz{mú igei személyrag is utal a nyelvközös-

ségre. Arra, hogy az azonos nyelvűek lélekközösséget is alkotnak: ennélfogva – 

tértől és időtől függetlenül – lélektani értelemben fél szavakból is értik egym{st: 

„B{r nem beszélünk manaps{g az [rp{dok nyelvén, de megértenénk, megéreznénk 

egym{st”. Milyen fontos és pontos itt a megéreznénk szó! A magyar középkor 

regényeit író, szereplőinek beszédét magyar{zó Kodol{nyi J{nos tett később 

ezzel összefüggő megjegyzést, mondv{n, a régmúltat megelevenítő íróknak nem 

„nyelvi naturalizmust” kell művelniük, hanem „a Thomas Mann-i »időkulissz{-

kat«” {llítani fel „az {ltaluk teremtett vil{gban, az {ltaluk elképzelt, megélt s 

{br{zolt emberek köré”. Azaz: „a tér koordin{t{i mellé az idő koordin{t{it, hogy 

vil{guk teljes kerek vil{g legyen, s az {br{zolt élet halhatatlan”. (Kodol{nyi, 

1974. II. 518–519). E teljességet, halhatatlans{got nyújtó időkulissz{k között, spi-

ritu{lis értelemben igaz: megértenénk, különösen pedig megéreznénk egym{st az 

[rp{dokkal, „tudn{nk felelni M{ty{s kir{lynak”, „a R{kóczi korabeli kurucokkal 

elmulatozhatn{nk”.  

 

 

 

                                                           
4 A Felhőből való idézeteken belüli kurziv{lt kiemelések minden esetben tőlünk valók. 



A MAGYAR NYELV NAPJA ● ARANY LAJOS ● KIR[LYFI-ANYANYELVÜNK 
 

 
74 

 

Kulcsszavak: magyar, nyelv 

 

Krúdy közvetetten közvetített, sosem hivalkodó, de mélyen megélt magyars{g{t 

az utód e szavakkal jellemzi: „ak{rhol bukkanok egy-egy újs{gt{rc{ban a keze 

nyom{ra, előzmény és folytat{s ismerete nélkül jóllakhatom ebből a csod{latos 

»hazaiból«, amiben kenyér íze, bor szaga, magyar nők arca, magyar élet sűrű és 

lassú tempója, valami furcsa, okos testiség és mély, szomorú lelkiség kevered-

nek. *<+ Krúdy az a »nemzeti író«, aki tal{n soha le nem írta ezt a két szót: »ma-

gyar vagyok« – az ő ír{sainak magyars{ga olyan természetes, néma és mag{tól 

értetődő, ahogy egy darab föld mindenki szemében föld, és semmi m{ssal össze 

nem téveszthető.” (M{rai, 2008. 115)    

Itt közvetlenül szól erről; „a magyar életről vall Krúdy a t{jat, a történelmi 

tradíciókat és a nyelv kollektív form{lód{s{nak forr{sait megidézve”. (Czére, 

1987. 115) A vil{gh{ború idején, mítoszi mélységekbe merülve, nyelvünk tiszta 

forr{s{t, nyelvünket mint tiszta forr{st keresi5, a magyars{g ez éltető erejét sze-

gezve szembe a pusztul{ssal, pusztít{ssal.  

A megír{s közvetlen kiv{ltója, egyben napi aktualit{sa: egy cikk. De ez a pub-

licisztika messze túlnő e konkrétumon. Előbb m{sfélsz{z évvel kor{bbra, a „ka-

lapos kir{lyra” utal vissza, majd a nyelv mélytörténetét evok{ló szövegrésztől a 

téma örök aktualit{st keresi, s nyelvünk mindenkori óv{s{ról elmélkedik, ha-

talmas t{vlatokat nyitva e t{rgynak térben s időben.  

Hivatkozott klímateremtő erejének tanújeleként, rögtön belecsöppenünk a jel-

legzetesen magyar flóra és fauna valós{g{ba: a bazsalikom, a levendula, a vad-

körtefa (= nyelvünk {rnyalatgazdags{g{nak allegorikus metafor{i), illetve a gó-

lya, a fecske vil{g{ba. A gólya-, a fecskemad{r nemcsak magyar jelképek, a 

megújul{s, a tavasz hírnökei is, a béke, az idill hirdetői, (ld. pl. A fecske c. ír{s{t).6 

S „a madarak éneke nemcsak művészet és zene, hanem értelmes beszéd és gon-

                                                           
5 V. ö.: Juh{sz Ferenc: A szarvass{ v{ltozott fiú ki{ltoz{sa a titkok kapuj{ból: „az én lombos szarvam 

dübörgő vil{g-fa, / csillag a levele, tejút a moh{ja, / csak szagos füveket vehetek sz{jamba, / 

első-szőrű gyepet fonhatok ny{lamba, / nem ihatok én m{r vir{gos poh{rból, / csak tiszta 

forr{sból, csak tiszta forr{sból!” 
6 „Én vagyok *<+ Magyarorsz{g naivs{ga és boldog elképzelése az életről. Én vagyok a nép gondtalan 

nót{ja, a tavasz rügyező fogalma, a ny{r felhőtlen egyhangús{ga és az ősz l{blógató mél{z{sa. *<+ Én 

hoztam a szűz le{ny mad{rcsicsergéses {lm{t, az orcafehérítő erőt, velem érkezett a piros l{bú gólya a 

h{ztetőre.” E cit{lt reményhez komors{g, reményvesztettség t{rsul. Okkal: az ír{s 1917-ben 

keletkezett! (Krúdy, 1984. 472–473) 
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dolat is, mint az emberi nyelv, csak szebb.” (Hamvas, 259) Eszünkbe idézi A 

fecske, észbe hozz{k a Felhő nyitóképei: a mad{rcsicsergéssel, a zenével összefüg-

gésbe hozható spiritu{lis nyelv a miénk. Ezt erősíti itt a vízmerítő l{nyok hamisí-

tatlan magyar dala! S ez éppúgy nem tetszik „az ellenség”-nek, mint a gólya és 

fecske jelképezte magyar ének – nem öröm neki szép nyelvünk< S e t{rca, amint 

újra meg újra feltételezi, igényli a műbefogadó aktivit{s{t, az ősi dalainkra uta-

l{ssal is új asszoci{ciós mezőt nyit: a Gellért-legenda képeit, a nyelvünk keletke-

zésére is visszatekintő munkadalt idézi lelki szemeink elé: a püspökkel s a zene-

értő pap-tanítóval együtt halljuk „a kézimalommal őrlő asszonyt dalra fakadni”, 

s az időalagútban {mulva kérdezzük ki{ltva mi is: „Walter, hallod-é a magya-

roknak énekét, miképpen zeng?” (Nemeskürty, 1983. I. 9)  

Az ír{s kulcsszava a magyar: 19-szer fordul elő; tov{bb{ a nemzeti kétszer, így 

összesen 21-szer utal szó szerint is az identit{sunkra. A m{sik kulcsszó, a nyelv (a 

nyelvöltögetés összetételbe foglalt paradigm{val együtt) 17-szer szerepel. Beszé-

des, hogy az új többségében (12-szer) a magyar nyelv szavainak jelzőjeként s a 

nyelvújít{s szóban bukkan fel, ezenkívül 7-szer említtetik, s a fecskemotívummal 

összefüggésben jelzett reménnyel: nyelvünk védelmének mindenkor újuló té-

nyével s ennek örök igényével is összecseng. A kir{ly(-nő, -fi) szó a néven neve-

zett kir{lyok, kir{lynők (Zsigmond, M{ty{s, Lajos, M{ria Terézia, József) s R{kó-

czi fejedelem emlegetésével együtt 16-szor fordul elő, s mivel a többes sz{m ([r-

p{dok, aranyliliomosok, Jagellók) révén jelentősen t{gul a kör, sz{mtalanszor< 

S a kétszer említett kir{lyfi szó metaforikusan nyelvükre utal. E nyelvi fog{ssal a 

kir{ly szóról a nyelv szakr{lis-spiritu{lis hatalm{ra is asszoci{lhatunk. (A kir{ly szó 

hangulata, gazdag asszoci{ciós mezője ok{n is igaz ez, a sorolt uralkodók nyel-

vünk haszn{lat{hoz való – a kor törvényei, művelődési {llapota, szok{sa szerinti 

– viszonyul{s{tól függetlenül.) Mindehhez t{rsul az a „nyelvi győzelem”, hogy a 

magyar–német (germ{n) szavak előfordul{s{nak ar{nya: 21–3. (A magyar–latin 

rel{ciója 21:2.)7  

Ennek ellenében – mert Krúdyt is motiv{lt{k az ellentétek, amelyek „mindig 

tüzes-tüskés ihletői a művészi {br{zol{snak” (Szentkuthy, 1989. 367.) –, a szöveg 

alapj{n a t{rca címe negatív érzelmi jelentéssel, borúval telítődik. Így a felhő köz-

vetetten a h{borúra és a nyelvünkbe fészkelő germanizmusok veszélyére utal. 

(Aktualit{sként az anglicizmus, amerikanizmus rizikóit hallhatjuk bele!) E szür-

                                                           
7 A latinra való két konkrét utal{s: „a mindenkori nevelőmesterek latinul gondolkoztak”; „Ta-

citus nyelvén”. 
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keséget sötétítendő, a felhő harmadik jelentése lehet a cikkíró miniszter8 német 

nyelv ir{nti „szerelme”, mint e t{rca közvetlen kiv{ltója, s ennek előzménye, a 

„kalapos kir{ly” rendelete, amely Magyarorsz{gon – a latin helyett – a németet 

tette hivatalos nyelvvé.9 (E két tényre a beköszönő rész vége utal.) Felidéz e felhő 

irodalmunkból m{s hasonló jelképeket is.10 Nem {ll szemben vele e szövegben 

tiszta kék égbolt (feltételezhetően sz{ndékosan!); a t{rc{t teh{t rokon érzések 

sarjaszthatt{k, mint pl. Ady Üdvözlet a győzőnek c. versét, amelynek (lélektani) 

fogan{sa sor{n „a veszélyl{tó képzelet” a felnagyít{s {ltal igyekezett tudatosíta-

ni „a probléma komolys{g{t”, ébreszteni a felelősségérzést: „Tragédia v{zoló-

dott fel a katarzis kedvéért.” (Kir{ly, 1982. I. 356) Ellenpontoz{sként – a felhő, a 

h{ború dac{ra – az adys magyar mégis, a derűl{t{s a legerősebb – mert egyben 

t{rcaz{ró – hang, szókészleti tekintetben is: anyanyelvünknek „a legszebb ruh{ja 

van, egy nagy tehetségű irodalom hordja a kincst{r{ba a b{ny{k és fant{zi{k 

mélyéről az ékköveket, az új magyar szavakat, fogalmakat. És most újra a gazdago-

d{s útj{n van.”  

  

 

Valós{g, mítosz, képzelet szimbiózisa 

 

A m{sodik egységtől a T{rcaíró a múlt mélységes mély kútj{ba tekint. Történel-

mi tényekből és képzeletből szövi a hajdani idők képét. M{rai szerint Krúdynak 

– eredeti s meglepő hasonlatai mellett – a m{sik írói titka a „kísértetiesen erede-

ti” témav{laszt{sa; alkot{sa „a legtiszt{bb valós{g{br{zol{s és vízió egyszerre”. 

(M{rai, 2012/b. 51–52. [1961]) Úgy vélte: „A valós{got kevesen rögzítették úgy, 

mint ő”, egyszersmind „l{tom{sai a magyar sors, a magyar élet és létezés leg-

nemesebb t{jait és alakjait mutatt{k meg”. (M{rai, 1992/a. 80) Ezzel összefüggés-

ben, e publicisztikai ír{sa mélyén (a szóba hozott katartikus művészi hat{s elő-

hív{s{n kívül) szerintünk hasonló írói sz{ndék munk{l, mint a Moh{cs és m{s 

történelmi regényei születésében. Teh{t a Felhő sorai is, mint e históriaidéző mű-

                                                           
8 Jankovich Béla volt 1913. febru{r 26. és 1917. június 15. között a vall{s- és közoktat{sügyi 

miniszter. 
9 II. József rendelete (1784) nyom{n a német nyelv haszn{lata az ügyintézésben kötelező lett, 

az oktat{sban a német főt{rggy{ v{lt. A rendelet „a megyék szenvedélyes hangú tiltakoz{s{t 

v{ltotta ki”, {m „jelentős mértékben hozz{j{rult a magyar nyelvújító mozgalom kibontakoz{-

s{hoz is”. (A magyarok krónik{ja, 342) 
10 V. ö. Petőfi Felhők-ciklus{val, ott hasonlóan borúl{tó tartalmú a jelentése. 
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vek „ennek a m{gikus erejű írónak var{zsló erejétől a »történelmi valós{gon« túl 

új valós{got mutatnak: azt, ami a történelemben mindig {lomszerű is, a »cse-

lekmény« mögött a mítoszt”. (M{rai, 2012/a. 255-6. [1959]) 

Szenvedélyes valós{gfigyelése p{ratlan fant{zi{val t{rsul, s „a képzelet {b-

r{ndos színj{téka és az élet pontosan megfigyelt mozzanatai olvadnak egybe 

különös művészi l{tom{sba” itt is. (Kovalovszky, 1965. 77.)  A Felhő „a magyar 

nyelv születését őstörténetünk legend{s t{jainak forr{svidékeire vezeti vissza, de 

a mítosz burk{ban megtal{lhatjuk anyanyelvünk históri{j{nak valós{g-magvait 

is: »Fegyverkov{csok munk{ja közben, harci mének legeltetése alatt, a holdfény-

nél éneklő pog{ny asszonyok dalol{s{ból született a magyar nyelv. A csoda-

szarvas r{zta le agancs{val az erdő ékszereit, a piros bogyókat, hogy szép ma-

gyar szavak legyenek belőlük. A Tisz{n, sötét éjjelen, egy andalgó hal{szlegény 

meglepett szívéből pattant fel egy új szerelmes szó, mint a hóvir{g.«” (Czére, 

1987. 115) 

E néh{ny lapnyi t{rca nyelvünk létrejöttének és védelmének eddigi bő ezer 

évét s – a honfoglal{s előtti területeket is tekintve – Európa és [zsia hatalmas 

területét öleli {t, egyszersmind tömöríti rövid publicisztik{ba, hatalmasra t{gítva 

az ír{s hangulati boltozat{t.  

Érvelő típusú szövegként a t{rca irodalom-, illetve nyelvtörténeti péld{kkal, 

közelebbről nyelvünk névtelen és neves létrehívóinak, bővítőinek, {polóinak 

dokumentumszerű sz{mbavételével – tényérvekkel t{masztja al{ nyelvféltő ag-

godalm{t: t{ltosok és hittérítők, keleti fejedelmek és furuly{zó p{sztornépek, szerelmes 

költők, névtelen történetírók, névtelen jegyzők, pog{ny asszonyok dala, igricek, katon{k, 

kobzosok, tudósok, írók, tudós szerzetesek, leventék, lovagok, vitézek, a testőr írók , s az 

ősi nyelv külön emlegetett őrzői, a székelyek alkotj{k a sort. A nagy nyelvvédők, -

művészek közül nevesít is néh{nyat: P{zm{ny, Bessenyei, a peleskei jegyző.11 K{r-

m{n, Csokonai, Kölcsey, Kazinczy, Arany, Petőfi, Tompa, Vahotték, „a kék szemű, {lmo-

dozó regényíró”12 az impoz{ns névsor tagjai.   

A valós{g: a literatúra, a nyelv históri{ja tényeit, szereplőit egy-egy félmon-

datban, egy-egy sorban plasztikus, szobormozdító eleganci{val, rendkívül tal{-

lóan jellemzi. Az őrzők tetteit l{ttató erővel, egyszersmind sejtelmes, mitikus 

                                                           
11 Gvad{nyi József. Az „Egy falusi nót{riusnak budai utaz{sa, melyet önnön maga abban esett vi-

szontags{gaival együtt az elaludt vérű magyar szivek felserkentésére és mulats{g{ra e versekbe 

foglalt” c. szatirikus verses elbeszélés (1790) szerzője; e mű hőse, Zajtay Istv{n „a peleskei nót{ri-

us”. Gvad{nyiban „az utókor a nemzeti karakter védelmezőjét l{tta”. (G{zsity, 1., 713) 
12 Jókai. 
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fénybe {llítva csillantja meg, pl.: „a nyírségi mocsarak közepéről m{r készülődik 

nagy útj{ra a peleskei jegyző”; „K{rm{n József m{r losonci kisdi{k, és irodalmi 

terveken töri a fejét a régi temetőben – ahov{ később meghalni visszatér”; „Még 

egyet, még kettőt kellett csak aludni, hogy egy szalontai parasztfiú megtanulja a 

betűvetést. És a Kuns{gban egy éjszaka üstökös {lljon meg a mész{rosék h{za 

felett, midőn Petrovicsné született Hruz M{ria vajúdott a szalmafedél alatt.”  

Tény, hit és l{tom{s szimbiózis{t alkotja meg a t{rca e pontokon: „B{r nem 

beszélünk manaps{g az [rp{dok nyelvén, de megértenénk, megéreznénk egy-

m{st, ha egy lovas vitéz életre ébredne a nyírségi homokbuck{k alatt, régi sírj{-

ban.” Szellemi, történelmi, természeti valós{g az [rp{dok nyelve, a lovas vitéz, a 

nyírségi homokbuck{k sora; l{tom{s a „régi sírj{ban életre ébredt”, több sz{z év 

előtti vitéz, s hit, hogy vele „megértenénk, megéreznénk egym{st”. „Tudn{nk 

felelni M{ty{s kir{lynak, ha halottaiból felébredve az utat tudakoln{ Buda felé.” 

Valós{g M{ty{s léte és a régi Buda, remény, bizodalom, hogy „tudn{nk felelni” 

a nagy kir{lynak, s l{tom{s, hogy „halottaiból felébredve az utat tudakoln{”. „A 

R{kóczi korabeli kurucokkal elmulatozhatn{nk, ha egy hegyaljai pincében ki-

lépnének a falból.” A históriai valós{g szfér{j{t gazdagítj{k R{kóczi kurucai a 

hajdani hegyaljai pincékkel, l{tom{s, hogy valamely pincében „kilépnének a 

falból”, és remény, hogy „elmulatozhatn{nk” velük.  

Az al{bbi péld{kban szinte szételemezhetetlenül tal{lkozik l{tv{ny, történeti 

valós{gmag a l{tom{ssal, megfigyelés a képzelettel, érzékletes költői képek gaz-

dagította közlésekben: „Az első költők leszedegették a süvegjük mellől a pókh{-

lót, és szép magyar szavakat szőttek a puszt{k felett lebegő vir{gpelyhekből.” 

Tény, hogy m{r „az első költők” is „szép magyar szavakat szőttek”; képzelet, 

hogy „leszedegették a süvegjük mellől a pókh{lót”, éles szemre vall „a puszt{k 

felett lebegő vir{gpelyhek” l{tv{ny{nak felfedezése. „A névtelen jegyzők a 

tölgyf{k lehullott gyümölcsét szedegették össze.” A természet valós{gos gyü-

mölcse a nyelv gyümölcsévé: a szó metafor{j{v{ v{lik, tal{lkozik s szimbiózist 

alkot a história tényével: a névtelen jegyzőknek nyelvünk szókincsét bővítő sze-

repével. „A Tisz{n, sötét éjjelen, egy andalgó hal{szlegény meglepett szívéből  

pattant fel egy új szerelmes szó, mint a hóvir{g.” A megfigyelés: a hóvir{g hirte-

len kinyíl{sa, illetve a tiszai hal{szlegény történeti valós{ga és a meglepett szív 

mint a nyelvbölcső metafor{ja, s ezek mitikuss{ nőttetett l{tom{sa fűződik itt 

össze p{ratlan, ismételhetetlen krúdys művészi mondatt{.   

H{rmas metafor{val érzékített megfigyelés és l{tom{s fonódik össze az al{b-

bi mondatban: „A csodaszarvas r{zta le agancs{val az erdő ékszereit, a piros 
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bogyókat, hogy szép magyar szavak legyenek belőlük.” A költői megfigyelés, a 

metafor{v{ csiszolt természeti elemek: „az erdő ékszerei, a piros bogyók” össze-

fonódnak a l{tom{ssal, a mítosszal: „a csodaszarvas r{zta le agancs{val” a bo-

gyókat, s újabb metafora keletkezik: „hogy szép magyar szavak legyenek belő-

lük.” Illés Endre ut{n szabadon (Illés, 1984. 7.) kétemeletes metafor{nak neveznénk 

ezt. „Földszint”: az erő ékszerei = bogyók; 1 emelet: bogyók = szavak; 2. emelet: 

ékszerek = szavak. Igen, Krúdy „minden képe egy rejtett vil{got és valamilyen 

ismeretlen vonatkoz{st t{r fel”. (Sőtér, 1966. 163) 

Szentkuthy Miklós a r{ legnagyobb hat{st tett olvasm{nyai között Krúdy me-

taforakészletét emelte ki. (Szentkuthy, 1985. 481–483) 

 

 

Lírai t{rca – ékkövek a szavak 

 

„Nem csup{n az időj{ték Krúdy nagy tal{lm{nya: stílusa is félreismerhetetlenül 

egyéni”. (Nemeskürty, 1983. II. 738) Ő „a részletek mestere, az apró képek, jelzők 

egym{s mellé illesztésének var{zslója.” (Szekér E., 2003) Igen, a jó t{rc{hoz – a 

soroltak mellett – kív{natos „nem utolsósorban bizonyos elegancia, melynek a 

stílusban, a form{ban kell főként érvényesülnie”< (Sőtér, 1979. 592). Krúdy 

munk{iban visszaköszön. 

Költőnek nevezi őt M{rai: kevesen voltak annyira képesek, mint ő a valós{g 

rögzítésére, s az is igaz, hogy azt „senki nem oldotta fel olyan tudatosan mé-

lyebb, zenei értelemben, mint ez a költő” (M{rai, 1992/a. 80) „Szavai olyan va-

r{zslatosan pontosak, ahogy csak az egészen nagy versekben fejezik ki a szavak 

a valós{gon túli értelmet” – erősít r{ e gondolat{ra emlékezéseiben. (M{rai, 1991. 

290) Költői próza – tartjuk Tam{si [ron műveiről. „Próza-költő” – mondja a 

kutató a Krúdy-kort{rs B{lint György publicisztik{j{ra (Koczk{s, 1981. II. 558) 

Krúdyra is tökéletesen igaz a jelzős szerkezet és a szóösszetétel is. A Felhő költői 

próza, próza-költészet. „Lírai t{rca” – hat{rozza meg monogr{fusa ennek az 

ír{snak a műfaj{t. (Czére, 1987. 115)  

Miért lírai? Érzelemmel teli, a T{rcaíró lelke mélyéből eredő és lélekmélyre 

ható vallom{soss{ga, személyessége, p{ratlan tömörsége, hangulatteremtő, 

„gordonkaszót” idéző kifejezőereje ok{n. Krúdy „a szimbolista líra hasonlat-

vil{g{t menti {t hangulatpróz{j{ba” – mondja a kutató. (Nemeskürty, 1983. II. 

738) „Minden sora plasztikus, eleven” – jegyzi le M{rai egy Krúdy-kötetet olvas-

va. (M{rai, 1994. 88. *1979+) A prózaíró lírais{g{nak tanúsít{s{ra m{sutt ezt 
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mondja: „a tiszta és nemes zene” volt a „titka és művészete” (M{rai, 2001. 107) 

„Krúdyt a jelzők, hasonlatok, képek költőjének nevezhetnők. Ő ezekkel a stílus-

elemekkel nem a prózaíró, hanem a költő módj{n b{nik.” (Perk{tai, 1938)  

„Mint az ékszerek a szavak” – az Aranykéz utcai szép napok egyik novell{j{ban 

szereplő aranymívesnék szerint (Krúdy, 2008. 205); ilyen ékszerek a szavak e 

t{rc{ban is. A m{r említettek mellett m{s, metaforaz{rv{nyba foglalt szavakra is 

hivatkozhatunk: „költők *<+ ötvösök módj{ra csiszolt{k a nyelv ékköveit”; „ékkö-

vek*<+ az új magyar szavak*<+, fogalmak*<+”; nyelvünk „kis forr{sból eredő folyó” 

és „mesebeli {rva gyermek” és „kir{lyfi”. Szentkuthy Miklós beszél „a vil{g legt{-

volabbi dolgait összefogó hasonlatok”-ról13 (Szentkuthy, 1976/b. 48); szerinte „a 

hasonlat végtelen szeretet forr{sa és eredménye: a vil{g minden valós{gos jelen-

ségét in caritate egyetlen összefüggő ölelésbe fogja”. (Szentkuthy, 1976/a. 541) 

Hasonlóan l{tja Rónay L{szló is, mondv{n: a hasonlat Krúdyn{l – s M{rain{l is – 

az „új és új asszoci{ciós mezők beépítésének” legfontosabb eszköze (Rónay, 

2005. 285). Ő „a gondolatt{rsít{s csapong{s{nak legnagyobb hazai művésze” 

(Hegedüs, 1993. II. 496) „Krúdy írói titka: a hasonlat. Nem ismerek a vil{giroda-

lomban még egy írót, aki olyan elképesztő bőséggel, megérintő pontoss{ggal, 

festői ösztönnel és hangidéző hűséggel pazaroln{ a hasonlatokat, mint Krúdy.” 

(M{rai S{ndor, 2012/b. 51. *1961+)  

Hasonlatai „ma is erőteljesen szólnak, ak{r az egykori csengős sz{nok, a kép-

zett{rsít{sai mókusugr{sok, jelzőhalmoz{sai vir{gbozótok”. (Illés, 1984. 9) A 

Felhőben: „Szerelmes költők és névtelen történetírók toll{n és lantj{n {t jöttek az 

új magyar szavak, mint korai ősszel elsz{llnak a vir{gok pelyhei a hegytetőkről, 

elgurul az őserdei makk, útra kél a pókh{ló.” Illetve: „egy andalgó hal{szlegény 

meglepett szívéből pattant fel egy új szerelmes szó, mint a hóvir{g.” Vagy: „az 

Ezeregyéjszaka meséinek a nyelvéből is itt maradt egy csomó szó, mint az Alföld 

felett elvonuló v{ndormadarak lehullott, színes tolla.” Tov{bb{: „egy sóhajt{s 

vagy egy szó ott maradt a magyar vitéz szívében, mint a kendőt lengetik egy v{r 

erkélyéről.” És: „a székelység, mint egy kis elz{rt mesebeli orsz{g<” Vagy: 

„Néha eldugdost{k *a magyar nyelvet+, mint a bujdosó kurucot vagy honvédet.”  

A metafor{t és hasonlatot ötvözi e mondat: „A Tisz{n, sötét éjjelen, egy an-

dalgó hal{szlegény meglepett szívéből pattant fel egy új szerelmes szó, mint a 

hóvir{g.” Megszemélyesítésre is tal{lunk itt péld{t: „A magyar nyelv a Tisz{hoz 

                                                           
13 A hasonlat e tömör jellemzése ut{n z{rójelben, {m sokatmondóan – Krúdy egész vil{g{ra is 

igaz módon – megjegyzi: „Az Egyetlen Metafora Felé<” V. ö. feljebb Szentkuthy nyilatkoza-

t{val kedvenc olvasm{nyairól. 
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hasonló kanyarulatokkal v{ndorolt útj{n”; „*anyanyelvünk+ lakott a g{ly{kon is, 

evezőpadhoz l{ncolt prédik{torok bús lelkében. Bujdosott Caraffa elől a b{nya-

v{rosokban, a Bükk rengetegében”. A metafora és megszemélyesítés egybecsi-

szol{s{ra is akad példa: „Egy régi ellenség [ti. a germaniz{l{s] ment el kiskertünk 

alatt, és a sövény mellől re{nk öltötte nyelvét”. Metonímia (szinekdoché): „olyan 

szavakat is hoztak magukkal, amelyeket a cs{bos n{polyi delnő gyümölcsnedves 

ajk{ról tanultak”. 

A szemléletes, nem eredeti jelentésükben alkalmazott kifejezések – szóképek 

– mellett stílusélénkítő, nem megszokott kifejezőeszközök – alakzatok – is színe-

sítik a t{rc{t. Így a m{r említett anaforisztikus szerkesztési fog{s, tov{bb{ a p{r-

huzam: „szőlőt és az új nót{t taposta”, „új ételfog{sokat és új neveket tal{lv{n fel”. 

P{rhuzamos mondatszerkesztés: „A h{ztetőinken lakó gólyamad{r, az ereszünk 

alatt csicsergő fecske, a vízmerítő l{nyok dalol{sa<”.  

Nyelvünk nyar{t s viszontags{gait jelző felsorol{sok követik egym{st: 

„bazsalikumvir{gainkon, levendul{inkon, vadkörtef{inkon, kis, magyar kertün-

kön”; „Szőlőhegyek borh{zaiban, kollégiumok üres padl{sain, a bedőlt pusztai 

kutak felett sz{rnyaló szél zúg{s{ban élt”; „a salak, a halpénz, a békalencse” ; a 

nyelv bujdosott „a b{nyav{rosokban, a Bükk rengetegében, a kék szemű, {lmo-

dozó regényíró reménységében, az Újépület cell{iban...”  

Van, hogy az ismétlés és nyomatékosít{s a szöveg azonos helyén bukkan fel: 

„a múltunk, a legsaj{tosabb nemzeti múltunk”. S tal{lunk péld{t nyomatékosító 

ismétlésre a szöveg különböző pontjain: „az Ezeregyéjszaka meséinek a nyelvé-

ből”, „mesebeli orsz{g”, „mesebeli {rva gyermek”, „mint a mesében”. Ezt ellenpon-

tozza a valós{gelemek folytonos jelenléte. A kísérletünk sor{n sz{mba vett el-

lenpontoz{sok mellett péld{k m{sfajta ellentétekre: „B{r nem beszélünk manap-

s{g az [rp{dok nyelvén, de megértenénk, megéreznénk egym{st”; „A »Farkas« 

fogadóban búsuló kurtanemest az előv{rosból kegyesen színe elé bocs{tja a ki-

r{lynő, de a szittya egyetlen új szót sem tanult meg Bécsben”.  

  

 

V{ltoztathatatlanul pontos szavak  

 

Krúdynak „minden ír{s{ban minden szó a helyén van, jóízűen, tökéletesen, kife-

jezően, megm{síthatatlanul.” (M{rai, 2002. 35.) Az egyik legmélyebb kort{rs 

értője, a kiv{ló irodalomtörténész és nyelvész, Kovalovszky Miklós, mint min-

dig, ez ügyben is patikamérleg-pontoss{ggal fogalmaz. (Gondolattömbjét egé-
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szében idézzük, húzni lehetetlen belőle): „Nemcsak a művészi l{t{s, {télés és 

{br{zol{s képessége élt benne, hanem a nyelv titkainak valami ösztönös, mély 

tud{sa is, csod{latosan kifinomult érzékenység a szavak rejtett ízei, összecsengé-

se, különös asszoci{ciói, a mondatok elringató zenéje ir{nt. Úgy tudott b{nni a 

nyelvvel, művészete anyag{val, mint egy bűvész. Mindig készen {llt sz{m{ra a 

legpontosabb, legtal{lóbb szó, az egyetlen, amely odaillik; jelzői, képei, hasonla-

tai az élő valós{g szemléletességével, lenyűgözően érzékletes, sőt érzéki erővel 

idézik elénk a vil{got, s a körvonalak mégis l{gyak, a színek pasztellszerűek, a 

hangok f{tyolosak; tal{n csak az ízek és az illatok nem mosódnak el a var{zslat-

ban, amely boszork{nyos muzsik{jú végtelen sóhajként elomló mondataiból 

{rad. Krúdyt olvasva ugyanazt érezzük, mint nagyon eleven {lmunkban: külö-

nös, felfokozott élességgel érzékelünk mindent, s ugyanakkor a mélybe süllyedt 

tudatnak valami titkos jelzése folyt{n mégis érezzük, hogy mindez csak {lom. 

Krúdy műveiben is l{tom{ss{ oldja, var{zsolja a valószínűtlenség kék köde a 

vélt valós{got<” (Kovalovszky, 2003. 210–11.) Néh{ny példa e t{rc{ból a pontos 

jelzőhaszn{latra: „jóindulatú, nagy elméjű kir{ly”, „gyönyörűen zengő nyelvünk”,  

„furuly{zó p{sztornépek”, „harci mének, „andalgó hal{szlegény”, „legtökéletesebb 

magyar mondatok”, „sz{guldó sztambuli lovashadak”, „aranyliliomos kir{lyok”, 

„a cs{bos n{polyi delnő gyümölcsnedves ajka”, „megbízhatatlan népség”, „új hó-

dolts{g{ban, friss téboly{ban a legcsod{latosabb jelzőket és {lmokat foglalja mag{-

ban”, „léhűtő lovagok”, „h{trafont kézzel”, „ízletes és jószívű kir{lynő, „fehér nyakú 

kir{lynő”, „nagyszerű, sz{rnyaló és rajongó magyar irodalmat kezdenek”, „evező-

padhoz l{ncolt prédik{torok bús lelkében”; „kék szemű, {lmodozó regényíró”.  

A rokon értelmű szavak alkalmaz{sa is „kedvelt és jellemző stíluseszköze”. 

(Kovalovszky, 1965. 76) S az ebből kibontakozó „fogalmi, {rnyalati vagy hangu-

lati többlet”;  „ezt a m{s v{ltozatban megismétlődő kép, motívum vagy kifejezés 

még jobban kiemeli”: (Kovalovszky, 1965. 76) Itt: csúfolódva, megvetéssel nézett 

végig a kerten az ellenség; megértenénk, megéreznénk egym{st; féltő gonddal, rajon-

g{ssal őrködött ősi nyelvére, múltj{ra; nagyszerű, sz{rnyaló és rajongó magyar iro-

dalmat; temérdek új szót, érzést, gondolatot; „növekedett, szélesedett, gyarapodott” a 

nyelvünk; a nyelv mint „{rva gyermek felnövekedett, megerősödött<” 

Az együtt dr{mai hat{st keltő igék a p{rhuzamos szerkesztésre is péld{t ad-

nak: a nyelvünkre „vigy{ztak”, „eldugdost{k”, „meghúzódik” az {rval{nyhaj alatt, 

„bujdosott Caraffa elől”. 
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Az irónia húrjai; anekdota-, karcolat- és paródiaelemek 

 

[ltal{nos t{rcajegy, egyszersmind a Krúdy-t{rca jellemzője a stílus{rnyalatok, a 

hangnemek v{ltozatoss{ga, ellenpontozó alkalmaz{sa. [tlengi ez a t{rca egész 

szövegét az író jellemző hangneme: a (finom) irónia, olykor érzékiséggel fűsze-

rezve, pajz{n, sikamlós, erotikus tartalmú képzett{rsít{sokra is lehetőséget te-

remtve. Érzékelhetők benne az anekdot{ra, a karcolatra jellemző jegyek: a (valós) 

alakok, epizódok kedélyes mulats{goss{ggal, illetve „karcos” iróni{val villannak 

fel. Megjelenik a gunyoros parodisztikuss{g: egy-egy személy „kifigur{z{sa”, 

jellegzetes, karakteresen megragadható, negatívnak érzett von{sainak eltúlz{sa. 

Tal{latos észrevétel, hogy „ez a nagy író – mindenről és mindenkiről – örökké 

parodisztikusan beszélt”, „feltételezte az olvasó cinkoss{g{t, azt, hogy együtt 

röhögnek, író és olvasó, mindazon, amit az író férfiakról és nőkről mond, és azon 

is, ahogy mondja<” (M{rai,1992/b. 295. [1967]) A szövegben a parodisztikus-

s{ggal együtt felbukkan egy-egy – esemény-, alak- és jelenségkicsinyítő – pamf-

letjegy is, előrevetítve Szentkuthy Miklós históriaképét („A történelem: vurstli”).  

(Szentkuthy, 2007. 1135)   

Az „együtt röhögés” kiv{lt{sa tekintetében a szöveg meghat{rozó hangneme 

az irónia. Olyan széles itt a(z intellektu{lis) humor- és gúnyspektrum, annyira 

egyesítve vannak, szételemezhetetlenek a humorjegyek (főleg az iróni{ban szer-

vesülnek), hogy szőrsz{lhasogat{s volna mind a humoross{g összetett esztétikai 

minősége és gazdag műfajis{ga, mind széles hangnemi, stílus{rnyalati sk{l{ja 

tekintetében, illetve ok{n a szétsz{laz{s.   

Egy blokkban emlegetve teh{t e péld{kat: a régi ellenség „a sövény mellől re{nk 

öltötte nyelvét”; „a garabonci{s néha egy jóindulatú, nagy elméjű kir{ly kalapj{t, m{skor 

egy professzorból lett miniszter sz{rnyas kab{tj{t ölti fel”; egy „cikkecskében” a [ma-

gyar] kultuszminiszter „szerelmet vallott a német nyelvnek”; Toldi pajt{sai „olyan 

szavakat is hoztak magukkal, amelyeket a cs{bos n{polyi delnő gyümölcsnedves ajk{-

ról tanultak”; Lajos kir{ly kobzosai, e „megbízhatatlan népség”, „sűrűn v{ltoztatja 

szívének kir{lynőit”, és „új hódolts{g{ban, friss téboly{ban a legcsod{latosabb jelzőket és 

{lmokat foglalja mag{ban”; „a visegr{di és budai úrnők m{r akkor is [az Anjouk ide-

jében+ azt p{rtfogolt{k, aki a legszebben hazudott nekik. Tudom, mert egy rokonom 

katona volt itt, és életét abból tengette, hogy a békében a nők ruh{j{t dicsérte.)”; a Jagel-

lók „a krakkói harangtorony al{ im{dkozni vagy kock{zni” j{rtak; „a lengyel nők 

mindig tanított{k valamire a budai leventéket; itt m{r nyugati pipere j{rta akkoriban 

is, léhűtő lovagok hoztak új szerelmet, új dalt, új vil{gnézetet”; „a fejedelmek csak az 
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ebédelésükkel törődtek, a nyelvújító fant{zi{k a szak{cskod{s és a konyha körül lebegtek”; 

„a szerelmes testőrök, akik mind szívesen ontott{k volna életük vérét a fehér nyakú 

kir{lynőért, nagyszerű, sz{rnyaló és rajongó magyar irodalmat kezdenek, ahelyett hogy 

elnémetesednének. A történelem legjobb gazdasszonya, M{ria Terézia hi{ba gondoskodik 

személyesen hű testőrei kosztj{ról, ell{t{s{ról és orvoss{g{ról, Bessenyei meg t{rsai 

titkon magyar könyveket írnak”; Tompa „hallgatja a folyón mosó menyecskék felgyűrt 

ruh{ja felől a nép dalait”. 

Az ellenpontoz{s rejtelmeit jól ismerő Krúdy a téma ok{n ünnepélyes, szen-

vedélyes, patetikus hangot is megüt a szövegben, stílus{rnyalatbeli, hangnemi 

v{ltozatoss{got eredményezve. Emelkedett hangvételű a bevezető ut{ni nyit{ny 

(„Semmink sincs – csak múltunk van, és múltunkban gyönyörűen zengő nyel-

vünk”) és az inton{cióval összefüggő befejezés: a nyelvünket „m{r senki se ve-

heti el tőlünk. Amint a múltunk, a legsaj{tosabb nemzeti múltunk is a miénk 

marad, b{rmi történjék.” Nemcsak formai értelemben keretes szerkezetű teh{t e 

t{rca (anafora fogja {t), hanem tartalmilag is (e cit{lt gondolatok magasztoss{ga 

szintén {töleli a szöveget); ünnepélyessége – kiemelt helye révén – teh{t szinte 

egyensúlyba jut iróni{j{val. 

 

    

Vallom{sos esszéisztikuss{g 

 

L{ttuk: a Felhő is péld{ja „az »értekező« mondandó és a szépprózai kifejezés 

saj{tos összefonód{s{nak”. (Koczk{s, 1981. II. 560) „Értekező líra – mondhatjuk 

tal{n, az esszéről {ltal{ban.” (Szil{gyi, 2003.) „Én részletezés helyett gondolkozni 

szoktam a t{rgyról” (Ady, 1990. 13.) E t{rca- (és esszé-)jegyet megragadó, ars 

poeticus megjegyzés Krúdy e t{rc{j{ra is igaz.  

Az esszépróza „kísérlet egy adott téma mint életprobléma megfogalmaz{s{-

ra, teh{t egy rejtetten konfesszion{lis magatart{s nyelvi form{ja”. (Balassa, 1987. 

42) Ilyen értelemben is esszéisztikus t{rca ez; szépírói eszközökkel tesz kísérletet 

nyelvünk eredetének és óv{s{nak egyéni értelmezésére, egyben nagy – közvetett – 

vallom{s, tanús{gtétel az anyanyelv rajongó szeretetéről. Egyik legnagyobb nyelv-

művészünk toll{ból. Vannak benne lelki vil{g{t, gondolatait kendőzetlen őszin-

teséggel felt{ró mondatok, mondatrészletek, jelzők, de összességében nem köz-

vetlen, nem direkt vallom{s. [m az iróni{tól {titatott szöveg, az ellenpontoz{s 

ok{n is, telítve van Krúdy hatalmas lelke, egyetemes szeretete, együttérzése szava-

ival. (Sajnos, ez érzelmének műveiben való kiapadhatatlan jelenlétéről – szem-
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ben iróni{j{val – kevés szó esik.) A Felhő szövegének sz{mos pontj{t idézhetnénk 

ennek tanúsít{s{ra. De épp csak néh{ny ilyen, T{rcaíró „v{llalt érzelmi {llapo-

t{t” s „értelmi {ll{spontj{t” (Németh G., 1995. 200) közvetlenül kinyilv{nító val-

lom{sgyöngyöt szemelünk: „kis, magyar kertünk”-ben, „napsug{ros halmainkon” 

„gyönyörűen zengő nyelvünk”-nek „gyönyörű tartom{nyai vannak”, „kir{lyfiv{ növe-

kedett”, „dr{ga” nyelvünknek „a legszebb ruh{ja van”< 

Végeredményben történelmi tényeket és mitikus elemeket egyar{nt felvonul-

tató, anekdota-, karcolat- és paródiaelemeket is tartalmazó, vallom{sos, esszéisztikus, lírai 

t{rca(levél) – hat{rozhatjuk meg még közelebbről a Felhő c. ír{s műfaj{t. T{rca, 

amely legal{bb hat tov{bbi műfaj (anekdota, karcolat, paródia, vallom{s, esszé, 

levél) jegyeit szervesíti. M{r a kort{rs is utalt arra: „Ír{saiban felesleges a tiszta 

műfajt keresnünk, a szó iskol{s értelmében. Regényei eszerint nem regények, 

novell{i nem novell{k, valami végtelen »monologue interiure« egy-egy foszl{-

nya minden műve. Nem az a fajta ír{s, mely jó iskola írók sz{m{ra, mert titka 

elleshetetlen. Különös műfajuk és egyszersmind sorsuk van, melyet m{sként 

úgysem tudunk elnevezni, mint Krúdy-műfaj.” (Gönczy, 1943) 

Erre az ír{sra is igaz jegyét ragadja meg az esszének Németh G. Béla, midőn 

egy lényeges gondolat körülj{r{s{t hangsúlyozza.14 Krúdy is rendkívüli alapos-

s{ggal, lírai nyelven j{r itt körül egy lényeges gondolatot: nyelvünk keletkezését, 

létrehívóit a lehető legszélesebb tér- és időh{ttér felv{zol{s{val sz{mba vétve, e 

szellemi kincs őrzésének, {pol{s{nak mindenkori igényére int. „Őt m{r senki se 

veheti el tőlünk” – hangzik hangsúlyos helyen, a t{rca poentírozott z{rlat{ban a 

fókuszmondat.  

Identit{sunk nagy lehetősége teh{t a nyelv. A hatalmas tér és idő ölelése pe-

dig arra utal: ez az igény, anyanyelvünk védelmének kív{nalma: időtlen, örök. 

Idéztük: az irodalomtörténész időj{téknak mondta Krúdy nagy tal{lm{ny{t. Mi-

képp az egyik Szindb{d-novell{ban „valami olyan időt mutattak az ór{k, ami-

lyen tal{n soha sincs” (Krúdy, 1957. 64), {lló, örök időt jelez a nyelvünk létének, 

óv{s{nak napt{ra is. 

  

 

 

 

                                                           
14 R{kosi Jenő értekező munk{iról szólva defini{lja így az esszét: „Egy gondolatot j{rt körül. 

Majd közeli, majd t{voli el{gaz{sait bontogatta, de mindenünnen visszajutott hozz{. S a gon-

dolat lényeges gondolat volt.” (Németh G., 1970. 523) 
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