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Arany János – Krúdy szemével

Ha	Arany	és	Krúdy	nevét	a	véletlen	egymás	mellé	sodorja,	a	legtöbben	bizonyára	a	
nagy	 ellentétekre	 gondolnak:	 életútjuk,	 személyiségük	 és	művészetük	 alapvető	 kü-
lönbségeire.	Az	alábbiakban	mégis	éppen	azt	próbálom	meg	vázlatosan	bemutatni,	
hogy	a	különbségek	mellett	számos	szál	összeköti	irodalmunk	e	két	nagy	alakját.
Ezek	a	szálak	részben	életrajzi	jellegűek:	mindketten	viszonylag	hosszú	időt	töltöt-

tek	el	a	Margitszigeten,	a	„találkozások”	egy	része	idekötődik.	Krúdy	több	írásában	
is	említi	Arany	margitszigeti	tartózkodásait.	De	sok	szempontból	fontosabbnak	kell	
tartanunk	azokat	a	Krúdy-írásokat,	-interpretációkat,	amelyekből	az	író	sajátos,	stili-
zált	Arany-képét	ismerhetjük	meg.	Ezekben	az	irodalmi	arcképekben,	életképekben	
Krúdy	részint	Arany	személyiségéről,	részint	művészetéről	alkot	egy	sajátos,	részben	
nagyon	is	hiteles,	realista,	részben	viszont	erősen	stilizált	képet.

Emellett	Krúdy	Aranyról	szóló	írásaiban	felbukkan	néhány	olyan	nyelvi	kép,	mo-
tívum	is,	amely	–	mondhatni,	meglepő	módon	–	Arany	János	lírájának	bizonyos	ké-
peire	 alludál.1	 Dolgozatomban	 röviden	 ezekkel	 a	 nyelvi-stílusbeli	 azonosságokkal,	
hasonlóságokkal	is	foglalkozom.

Arany személyiségének rajza a „margitszigeti életképek”-ben

Arany	János	1877-től	1882-ben	bekövetkezett	haláláig	a	Margitszigeten	töltötte	nya-
rait,	Krúdy	pedig	1918	és	1930	között	 lakott	 a	Margitszigeten.	Szinte	 természetes	
tehát,	hogy	itt	többször	is	„összetalálkozott”	irodalmunk	történetének	e	két	zsenije.
A	margitszigeti	találkozások	kis	túlzással	szinte	személyesnek	nevezhetők.	Arany	

elevenen	élő	margitszigeti	jelenlétéről	Krúdy	például	így	ír	1923-ban:
„Még	itt	hevernek	a	régi	újságok,	amelyek	május	havában	szorgalmasan	bejelen-

tik,	hogy	Arany	János	akadémiai	titoknok	megkezdte	üdülését	a	Szent	Margit	szige-
tén…	még	 találkozunk	ezüstfejű	úriasszonyságokkal,	 akik	kisleány	korukban	kezet	
akartak	csókolni	a	mogorva,	mélázó	költőnek	amott,	a	tölgyek	alatt,	abban	a	széles	
karosszékben...	még	ballagnak	közöttünk	varjúszínű	vénemberek,	akik	a	céhmester-

	 1	 Az	allúzióról	összefoglalóan	lásd	eőry Vilma:	Allúzió	vagy	célzás.	In:	Alakzatlexikon.	Főszerk.	Szathmári	István.	
Budapest,	2008.	Tinta	Könyvkiadó,	74–77.
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léptekkel	haladó	Aranyt	a	fürdőház	körül	várakozni	látták...	még	él	az	öreg	asztalos	a	
szigeten,	aki	látta	a	jómódú	költőt,	amint	ezüsthúszaskáit	aggodalmasan	olvasgatta:	
vajon	kifutja-e	belőlük	egyszerű	ebédje	ára	ott,	a	felső-szigeti	vendéglő	teraszán,	ahol	
Törs	Kálmán,	a	tárcaíró	mindennap	rákot	evett...”	(IK.	115)
„Egy	éjszakát	egyszer	a	margitszigeti	romok	között	töltöttem,	régen,	ifjan	és	lelke-

sen,	hogy	az	éj	valódi	és	képzelt	árnyaival	megismerkedjem”	–	ezzel	a	misztikus	han-
gulatú	mondattal	kezdődik	Krúdy	1928-as,	Toldi éjszakája	című	írása	(IK.	117–122),	
amelyben	aztán	a	kezdés	hangulatával	ellentétben	egy	nagyon	is	hitelesnek	tűnő,	„re-
alista”,	de	mégis	bájosan	idillikus	és	itt-ott	az	iróniát	is	megcsillantó,	remekbe	szabott	
életképben	jeleníti	meg	Arany	(nem	Toldi!)	egy	margitszigeti	éjszakáját.
A	történet	két	főszereplője	az	idős	Arany	és	a	margitszigeti	Kisszálloda	ifjú	tigrise,	

azaz	kisinasa,	Gyuri.	A	felső-szigeti	vendéglőben	Piros	Józsi	nótáira	mulatozók	zaja	
elől	valami	csendes	szigeti	zugba	elmenekülni	akaró	Aranyt	Gyuri	kíséri	el	sétájára,	
mert	nem	hagyja,	hogy	„egyedül	bódorogjon”	az	éjszakában.	Közben	Toldiról	be-
szélgetnek	–	és	persze	Arany	„dehogyis	 árulta	volna	el,	hogy	azt	 a	könyvecskét	ő	
írta”.	A	történet	csattanója,	hogy	a	zene	várva	várt	megszűnte,	a	hosszú	és	kényszerű	
bolyongás-virrasztás	után	visszatérő	költő	éppen	akkor	ér	a	szálloda	közelébe,	ami-
kor	már	„az	ő	földszintes	ablaka	alatt	stimmelt	Piros	Józsi	zenekarával.	A	cigányok	
élén	Törs	Kálmán,	és	pohárköszöntőt	mondott	a	szúnyoghálós	ablaknak”.	A	bosz-
szús	„akadémiai	titoknok”	így,	ahelyett	hogy	végre	nyugovóra	térne,	kénytelen	újra	
menekülőre	fogni	a	dolgot,	de	még	előtte	bosszúsan	maga	elé	dörmögi	kívánságát:	
„Reménylem,	hogy	megfelelő	választ	ád	helyettem	a	szobaasszony”.	
Nem	lehetetlen	egyébként,	hogy	valóban	megtörtént	ez	az	anekdotikus	eset.	Krú-

dy	lányának	emlékezése	szerint2	a	Kisszálló	portása,	„Helyes	Gyuri	bácsi	még	Arany	
János	körül	teljesített	szolgálatot.”	Így	talán	maga	az	egykori	„ifjú	tigris”	mesélte	el	a	
történetet	Krúdynak…

A Toldi szerelme és körülményei	(IK.	122–126)	című	Krúdy-írás	szintén	„Arany	János	
csizmájának	a	nyomai	után”	halad.	Ez	az	életkép	az	egykor	szintén	a	Margitszigeten	
lakó	Palatinus	Jóska,	azaz	József 	főherceg	alakját	is	megidézi,	„,aki	rózsafáinak	télire	
való	eltevéséhez	késő	ősszel	mindig	megérkezett	a	szigetre”.	Erre	az	„ünnepélyre”	
Arany	 is	hivatalos,	mint	 a	 sziget	„hű	 lakója”.	Az	 inkább	a	magányt	 szerető	Arany	
kötelességtudóan,	de	kedvetlenül,	sóhajtozva-morgolódva	tesz	eleget	a	meghívásnak.	
Amiatt	 is	 zsémbel,	hogy	 így	nem	halad	munkájával,	 a	Toldi szerelmével:	 „Pedig	van	
vagy	harminc	esztendeje,	hogy	boldogult	szalontai	jegyző	koromban	írni	kezdtem.”	
De	aztán	csak	nekivág	„régimódi	lábtyűiben	a	szigeti	sárnak”,	azaz	elmegy	az	ünnep-
ségre,	de	végül	„a	szigeten	Toldi szerelmét is	megírta	valahára.”	Érdekes,	hogy	az	utób-
bi	mondathoz	Krúdy	–	tőle	és	általában	a	szépíróktól	szokatlan	módon	–	még	egy	
akkurátus	filológiai	jegyzetet	is	hozzáilleszt:	„Az	irodalomtörténet	(így	Riedl	Frigyes)	
megállapítása	 szerint	 is	 a	harmincegynéhány	esztendeig	készülő	költeményt	Arany	
valóban	a	szigeten	fejezte	be.”

	 2	 krúdy zsuzsA: A	második	család.	In:	Krúdy	világa.	Szerk.	Tóbiás	Áron.	Budapest,	1964.	Fővárosi	Szabó	Ervin	
Könyvtár,	44.
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Arany	János	–	Krúdy	szemével

A stilizált Arany: a 19. századi nemzeti ideál 

Arany,	 mint	 számos	 forrásból	 ismeretes,	 mérhetetlenül	 sokat	 szenvedett	 a	 testi	 és	
a	 lelki	 bajoktól,	 számos	 betegségétől3	 (tüdőtágulat,	 epekő,	 szívgyengeség	 stb.),	 az	
őt	Nessus-véreként	égető	örök	kételytől,	Krúdy	mégis	így	látta,	 láttatja	költészetét:	
„Arany	János	költészete	szenvedésektől	mentes,	mint	a	buddhista	vallás	célhoz	ért	
hívőinek	lelkivilága”	(IK.	112).
1917-ben	a	Magyarország	március	4-ei	számában	Krúdy	egy	(rá	jellemzően)	na-

gyon	személyes,	bensőséges	hangú,	ugyanakkor	irodalomkritikusi	értelemben	mégis	
rendkívül	objektív,	 találó	megállapításokat	 tartalmazó	cikket	publikál	Emlék	Arany	
Jánosról	címmel.	A	világháború	idején	keletkezett	és	kontrasztként	a	boldog	béke-
idők	 nyugalmas	 időszakát	 és	 a	 19.	 század	 legnagyobb	 hatású	 alakjait,	 Kossuthot,	
Széchenyit,	Petőfit,	Erzsébet	királynét	visszaidéző	írás	Arany	egyéniségének	rejtélyes	
kettősségét	emeli	ki:	a	hasonlíthatatlan	egyediség	és	a	közösségi,	a	nemzeti	karakter	
teljességének	ötvözetét.	
„Az	első	tekintetre	mindennapinak,	semmitmondónak	látszik	ez	a	gondtól	baráz-

dás,	 nehéz	munkától	megbámult	 és	 galambdúc	 egyszerűségű	homlokzattal	 ellátott	
férfiarc.	A	bajuszát	sokszor	láttam	a	nyíregyházi	csizmadiaszínben,	a	barna,	köznapi	
hajzatát	a	polgári	körben.	A	szeme	a	hatgyerekes	családapák	szeme,	és	nyugalma	a	
kálvinista	végzet.	Némely	részen	a	Deák	Ferenc	dunántúli	kerek	fejéből	tévedt	egy	
vonal	az	Arany	koponyájára;	máshol	a	szegény	sorban	élő,	bicskaheggyel	eszegető	
falusi	nótárius	kicsinyes,	földhözragadt	gondolatai	bukkannak	fel	az	arcon.	Egy	kópia	
az	egész	arc:	a	régi	világbeli	tisztességes,	becsületes	és	szegény	magyar	ember	típusa.	
[…]	Ez	a	férfitípus	volt	az,	amely	Magyarországot	fenntartotta,	téli	sarat	elbíró	csiz-
mában	viselte	el	a	megpróbáltatásokat,	zsoltáros	hittel	bízott	a	jövendőben,	és	halk	
rajongással	gondolt	a	nemzeti	ideálokra.”	(IK.	113–114)
De	ez	a	mindenütt	jelenlévő	arc	mégis	–	lehet,	hogy	éppen	a	nemzet	egységét	kifejező	

teljessége	miatt?	–	olyan	eszménykép,	olyan	ideál,	amelyet	sehol	nem	lehet	már	fellelni.	
Ezért	is	zárja	Krúdy	így	az	emlékezést:	„Talán	azért	nem	is	találtam	ideált	kereső	korom-
ban	Arany	Jánost	megtestesítő,	hasonlatos	férfiúra,	mert	oly	egyszerű	volt	ez	arc,	mint	a	
felhő	árnya	a	régi,	napsütéses	Magyarország	felett”	(IK.	114).	Érdemes	megjegyezni	itt,	
hogy	a	szép	hasonlat:	oly egyszerű volt ez arc, mint a felhő árnya a régi, napsütéses Magyarország fe-
lett,	mintha	Arany	egyik	legnagyobb	versének,	A lejtőnnek	e	soraira	alludálna,	talán	tudato-
san,	de	valószínűleg	inkább	önkéntelen	imitációval:	Ereszkedik	lelkem	árnya,	/	Elborong	
a	múltakon.	/	Nézek	vissza,	mint	a	felhő	/	Áthaladt	vidékre	néz.	(299)
Érdemes	figyelnünk	arra,	hogy	nem	pusztán	a	motívumok	(felhő,	árny)	visszatéré-

séről	van	szó,	hanem	magának	a	jelentésképzésnek,	a	konceptualizációnak	a	paraleliz-
musáról.	Az	árny4	és	a	Felhő	képi	elem	(fogalom)	ugyanis	ugyanabban	a	jelentéskép-
ző	funkcióban	jelenik	meg,	és	ez	a	funkció	nem	más,	mint	Arany	személyiségének,	
„lelki	arculatának”	metaforikus	 leképezése.	Arany	e	két	képi	elemet	két	alakzatban	

	 3 pál endre:	Arany	János	betegségei.	Irodalomtörténet,	1986.	2.	sz.	316–337.
	 4	 A	kiskapitális	a	kognitív	nyelvészetben	a	fogalom	jelölésére	szolgál,	ezt	betűtípust	(amennyiben	nem	hivatkozás-

ban	szerepel)	itt	is	ilyen	értelemben	használom.
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bontja	ki,	egy	metaforában	és	egy	hasonlatban,	Krúdy	egy	hasonlatba	sűríti	ezeket.	
Fontos	hasonlóság	az	is,	hogy	mindkét	részletben	lényegi	elem	az	idő-	és	(fogalmilag	
szintén	metaforikusan	feldolgozott)	értékszembesítés.	

A képek találkozása: Arany-motívumok Krúdy nyelvi 
képeiben

A	felhő, árny	allúziók	mellett	további	példákat	is	találunk	a	két	alkotót	összekötő	nyelvi	
képekre.	Ezek	közül	most	néhányat	vizsgáljunk	meg	kicsit	közelebbről.	A	következő	
bekezdés	ugyancsak	az	Emlék Arany Jánosról	című	Krúdy-írásban	olvasható:

„Talán	leginkább	a	homlok	galambdúcában	laktak	azok	a	madarak,	amelyek	mes-
sze	évszázadok	felhőiből	repültek	fel	a	szalontai	éjszakákon,	és	meglátogatták	a	nó-
táriust.	 Eljöttek,	midőn	 a	 gyermekek	 és	 asszony	mélyen	 aludt	 a	 szomszédban,	 és	
turbékolni,	tollászkodni,	énekelni,	vijjogni	kezdtek	a	költő	homlokában.	Olykor	egy	
honfoglaló	(sic!)	korabeli	sas	nyújtotta	ki	fejét	a	dúcból,	máskor	a	Korvinok	hollója,	
és	fényes	szemmel	figyelték	a	lúdtoll	percegését.”	(IK.	114)

A	 szempontunk	 szerinti	 interpretáció	 legáltalánosabb	 szintjén	 azt	 állapíthatjuk	
meg,	 hogy	 ennek	 a	 bekezdésnek	 (összetett	 fogalmi	 szerkezetnek)	 a	 szövegszerve-
ző	képe/fogalma	a	MAdár,	pontosabban	szólva	a	bekezdés	fogalmi	struktúrájának,	
koherenciájának	alapja	A GondolAt MAdár	 fogalmi	metafora.	A	kiinduló	szókép	a	
homlok galambdúca	birtokos	jelzői	metafora,	amelyet	stílusérték	szempontjából	a	leg-
szembetűnőbben	a	halmozott	igenévi	metaforák	bontanak	le:	turbékolni,	tollászkod-
ni,	énekelni,	vijjogni	kezdtek	a	költő	homlokában;	majd	további	részletezéssel	még	
újabb	főnévi	metaforák:	honfoglaló	(sic!)	korabeli	sas,	Korvinok	hollója.
Az	allúziók	egy	része	egyértelműen,	közvetlenül	hozzákapcsolható	Arany-szövegek-

hez,	szöveghelyekhez.	Például	a	Korvinok hollója a	Mátyás anyja	című	balladához:	S	ahol	
jön,	/	Ahol	jön	/	Egy	fekete	holló;	/	Hunyadi	/	Paizsán	/	Ül	ahhoz	hasonló.	(236)

A	vijjogni igenévi	metafora	(és	bár	a	Keveháza	nem	honfoglalás	korát,	hanem	a	hun	
időket	idézi	talán	a	sas)	a	Keveháza	híres	kezdetére	játszik	rá:	Mért	vijjog	a	saskeselyű?	
/	Mért	szállong	a	turul	s	ölyű,	/	Hadintéző,	baljós	madár,	/	Széles	Dunának	partinál?	
/	Azér’	vijjog	a	keselyű,	/	Azér’	szállong	turul	s	ölyű,	/	Mert	holnap	ilyenkor,	halott,	
/	Százezrivel	fog	veszni	ott.	(1137)
Amellett,	hogy	több	jól	felismerhető	utalás	is	megjelenik	a	Krúdy-szövegben,	még	

inkább	 érdemes	 arra	 figyelnünk,	 hogy	 a	madár-motívum	 általában	 is	milyen	 nagy	
szerepet	tölt	be	az	Arany-életmű	egészében,	különösen	a	képi	ábrázolásban.	A	példák	
sokaságát	A rab gólyától	kezdve	A madár ha nem dalolhat...-on	át	az	Epilogus	keserű	zár-
latáig,	a	„hogy	szálljon,	/	Bár	kalitja	már	kinyitva,	/	Rab	madár	is,	szegett	szárnyon?”	
kérdésig	 lehetne	 sorolni.	Ennek	alapján	kijelenthető	az	 is,	hogy	nemcsak	az	 egyes	
képi	megfelelések,	egyes,	konkrét	utalások	szempontjából	mutat	az	 idézett	Krúdy-
részlet	párhuzamot	Arany	műveivel,	hanem	az	egyéni	stílus	általánosabb,	átfogóbb	
szintjén	is.	Egy	olyan	szinten,	ahol	már	nemcsak	egyes	képek	megfeleltethetőségéről,	
hanem	egy	fontos,	Arany	János	költészetére	jellemző	konceptualizációs	sajátosságnak	

Pethő	JózsefArany János – 200



��

a	követéséről,	illetve	a	stílusnak	a	hasonlóságáról,	pontosabban:	imitációjáról	beszél-
hetünk.	Természetesen	itt	is	figyelembe	kell	vennünk	a	fokozatiságot5	mint	a	nyelvi	
szerkezetekre,	a	stílusra	általában	vonatkozó	jellemzőt.	Az	imitáció	foka,	jellege	alap-
ján	itt	a	stílusutánzás	egyik	sajátos	formájáról,	a	stílusköziségről	beszélhetünk.	Ennek	
lényege	egy	korábbi	kor,	író	vagy	mű	stílusának	a	megjelenítése	úgy,	hogy	az	az	író	
saját	stílusával	együtt	egységben	észlelhető	és	értelmezhető	az	olvasó	számára.6

Az	Arany János emlékezete című	Krúdy-írásban	is	feltűnik	egy	kibontott,	poétikus	
képben	a	madár-motívum:	„Olyan közelről csapongnak a fejünk körül az Arany János-to-
ronynak emlék-madarai,	hogy szinte a kezünkkel megfoghatnánk némelyiket,	mégis	emberöltők	
választanak	már	el	a	nagy	magyar	költőtől…”	A	metaforikus	fogalmi	szerkezet	magja	
az	emlék-madarai metafora	(Az eMlék MAdár),	amely	további,	a	MAdár tudáskeretéhez	
tartozó	 jelentés-összetevőkkel	bővül:	 csapongnak, kezünkkel megfoghatnánk.	Szervesen	
illeszkedik	 ezekhez	 a	 képekhez	 a	 torony-metafora	 is,	 amely	 pedig	 voltaképpen	 egy	
önmagában,	önállóan	is	jól	értelmezhető,	összetett	szóban	megjelenő	teljes	metafora:	
ArAny János (eGy) torony.
Nem	tartom	ugyan	magam	sem	valószínűnek,	ám	ki	sem	zárnám	a	lehetőségét	annak,	

hogy	Krúdy	utóbbi	metaforájának	létrejöttéhez	hozzájárulhatott,	ha	nem	is	tudatosan,	a	
híres	nagyszalontai	torony	közismertsége,	sőt	talán	Arany	Az ó torony	című	verse	is.
A	torony	nemcsak	azért	köthető	Aranyhoz,	mert	a	költő	szülővárosának	közis-

mert	jelképe	volt,	hanem	azért	is,	mert	éppen	az	Aranyhoz	látogató	Petőfi	rajza	tette	
országosan	ismertté:7

A	nagyszalontai	Csonka-torony8

	 5	 A	nyelvi	szerkezetek	leírásakor	a	kognitív	nyelvészet	a	tapasztalati	alapú,	prototípuselvű	kategóriaelméletet	alkal-
mazza,	amely	szerint	a	kategóriába	sorolás	fokozat	kérdése,	azaz	„vannak	középponti,	»jó«	példányok,	és	vannak	
kevésbé	 jók,	amelyek	kevesebb	tulajdonságnak	felelnek	meg”	(tolcsVAi nAGy GáBor:	A	szövegtipológia	meg-
alapozása	kognitív	nyelvészeti	keretben.	In:	Szöveg	és	típus.	Szövegtipológiai	tanulmányok.	Szerk.	Tolcsvai	Nagy	
Gábor.	Budapest,	2006.	Tinta	Könyvkiadó,	71.

	 6	 Bővebben	l.	tolcsVAi nAGy GáBor:	A	magyar	nyelv	stilisztikája.	Budapest,	1996.	Nemzeti	Tankönyvkiadó,	173–
174.

	 7	 Petőfi	rajzának	másolata	először	a	Vasárnapi	Újság	1882.	évi	42.	számában	jelent	meg	(vö.	riedl FriGyes:	Arany	
János.	Budapest,	1887.	Hornyánszky	Viktor	kiadása.	43).

	 8	 Forrás:	 OSZK	MEK,	 http://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=031696.	 A	 letöltés	 ideje:	 2017.	
11.	06.
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A	tornyot	Petőfi	még	1847-ben,	látogatása	idején,	majd	1850-ben	Arany	is	meg-
verselte.	Arany	Az ó torony	címe	költeménye	szempontunkból	legalább	két	vonatko-
zásban	is	érdekes:	mind	az	 idővel	való	dacolás	motívuma,	mind	a	madár-motívum	
miatt.	Áll	a	torony,	mint	valami	Bábel,	/	Rajt’	az	idő	nyomtalanul	jár	el.	//	Rajta	pihen	
a	féllábu	gólya,	/	Vércse,	bagoly	örökös	lakója,	/	Velök	együtt	a	galamb	is	elfér,	/	
Összeszokik,	utoljára	nem	fél.	(140)
Krúdy	prózájának	egyik	fontos	sajátossága	az	ún.	„naturális	szemlélet”,	amelyet	

általánosságban	a	szakirodalom9	úgy	jellemez,	hogy	az	a	19.	és	20.	század	forduló-
jának	„békebeli”	világában	egy	bizonyos	vidéki	rétegnek	volt	a	sajátja,	és	amelynek	
lényege	a	természethez,	az	évszakok	váltakozásához	igazodó	világlátás.	Magam	spe-
cifikusabban	 inkább	olyan	szemléletmódot	értek	naturális	szemléleten,	amely	szer-
vesen	összeköti,	„egybelátja”	a	világértelmezésben	a	természetit	(a	naturálist)	és	az	
emberit	(a	humánt).	Ennek	az	egységben	látásnak	számos	példája	jelenik	meg	Krúdy	
nyelvi	képeiben.10	Semmiképpen	sem	állítanám	azt,	hogy	ez	a	szemléletmód,	illetve	
a	képalkotásnak	ez	a	módja	Krúdy	Arany-imitációjaként	fogható	fel,	azt	viszont	az	
alábbi	példák	is	mutatják,	hogy	a	naturális	szemlélet	Arany	műveiben	is	–	nemegyszer	
szövegszervező	sajátosságként	–	jelen	van,	így	ennek	alapján	is	párhuzamról,	szemlé-
letmódbeli	rokonságról	beszélhetünk.	E	párhuzamra	most	csak	néhány,	de	szemléle-
tes	példát	mutatok	be.	A	Napraforgó	című	regény	egyik	híres	jelenetében	Maszkerádi	
egy	vén	fűzfával	szerelmeskedik,	ugyanis	„évek	óta	szerelmes	volt”	ebbe	a	fűzbe.	Az	
alábbi	rövid	részletben	úgy	jelenik	meg	a	fűz,	hogy	a	megszemélyesítő	metaforák	és	
hasonlatok	által	szintetizálódik	naturális	és	humán:		
„…egy	törpe	fűzfa	volt	egy	kiszáradt	patak	felett,	és	nagy	komolyan,	elhatározot-

tan	ácsorgott	helyén,	mint	egy	bakter.	Gallyai	már	régen	elrepültek	a	széllel,	mint	a	
hűtlen	asszonyok	az	öregember	mellől.	De	a	vén	fa	megőrizte	férfiasságát,	nyugal-
mát,	patriarkális	egykedvűségét.	Ez	egy	komor	férfi	volt,	aki	sohasem	mutatta,	hogy	
fáj	valami,	viszont	nem	örvendezett	sem	a	húsvétnak,	sem	a	körülötte	vándorolgató,	
eltünedező	életnek.”	(N.	69)
A	motívum	más	Krúdy-szövegekben,	például	a	Szindbád-novellákban	is	felbuk-

kan	hasonló	jellegű	képekben:	
„törpe,	régen	halott	füzek	hevertek	egymásra	borulva,	mintha	elmúlott	életüket	

siratnák”	(SZ.	151);	„a	szívünk	rothadó	fűzfatuskó”	(SZ.	84)
Arany	naturális	szemléletére	két	példát	idézek.	Az	első	A pusztai fűz	című	vers	egy	

részlete.	Az	allegorikus	monológban	a	képi	síkon	a	természeti:	a	környezetében	ide-
genként	senyvedő	fűz	jelenik	meg,	a	fogalmi,	humán	síkon	ennek	megfelelője	a	lírai	
én	szenvedése,	fájdalmakkal	teli	önsorsa:	
Ki	ültetett	engem	sivatag	pusztába	/	Örökös	botrányul	a	csavargó	szélnek?	/	Ki	

ásta	gyökerim’	égető	buckába,	/	Hogy	ne	virulhassak,	hanem	mégis	éljek?	/	Oh,	le-
gyen	átkozott	/	A	kegyetlen	kéz,	mely	engem	ide	hozott!	(187)

	 9	 Vö.	orosz sándor:	Krúdy	Gyula	szimbólumairól.	Magyar	Nyelvőr,	1961.	4.	sz.	421–435.;	keMény GáBor:	Szind-
bád	nyomában.	Krúdy	a	kortársak	között.	Budapest,	1991.	MTA	Nyelvtudományi	Intézet,	60.	

10	 Vö.	pl.	Pethő JózseF:	Krúdy	Nyírség-képei.	A	fogalmi	integráció	stílus-	és	jelentésképző	szerepe.	Magyar	Nyelv,	
2011.	1.	sz.	39–50.
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A	másik	példa	Arany	Juliskához	című	költeménye.	Ebben	az	allegóriában	is	a	ter-
mészeti:	a	növények	életének	rendje,	az	évszakok	körforgása	kerül	párhuzamba,	pon-
tosabban	szólva	egységbe	az	emberivel,	és	ez	a	feltételezett	párhuzamosság	az,	amely	
a	remény	és	a	biztatás	alapját	adja:	A	gyümölcs	hull	–	semmi:	érett!	/	Hallgat	a	lomb		
–	semmi:	szólt!	/	Öltsön	a	mező	fehéret	–	/	Semmi:	oly	dús	zöldje	volt!	//	Csak,	ha	
bimbó	fővel	asznak	/	A	virágok:	oh,	ez	fáj;	/	Ha	reménye	új	tavasznak,	/	Most	szü-
letve,	sírba	száll.	//	Óh,	derülj	hát,	ifju	lélek,	/	Légy	a	vídám	hajdani;	/	Gyönge	vagy	
még	a	zord	télnek	/	Koszorúját	hordani!	(306)

Krúdy	az	Arany János emlékezete	című	írásában	„a	legtiszteletreméltóbb	költői	alak”-
nak	nevezi	a	költőt.	A	tisztelet	mellett,	 láthattuk,	őszinte	érdeklődéssel,	a	megértés	
vágyával	és	az	igazi	művész	utánozhatatlan	fogékonyságával-érzékenységével	közele-
dett	a	nagy	előd	személyiségéhez	és	életművéhez.
A	visszaemlékező,	a	személyiséget	felidéző	írások	mellett,	a	fenti	néhány	példa	is	

igazolja,	feltűnnek	olyan	nyelvi-stílusbeli	sajátosságok	is,	amelyek	lényeges	párhuzam-
ként	értelmezhetők:	a	közös	motívumok,	a	képalkotás	egyezései	mellett	ilyen	például	
a	„naturális	szemlélet”.	Mindezeknek	a	teljesebb	leírása,	rendszerezése	természetesen	
további	kutatásokat	 igényel.	Az	 így	megszülető	eredmények	azonban	kétségtelenül	
hozzájárulhatnak	Krúdy	és	talán	Arany	életművének	teljesebb	megértéséhez	is.

A Krúdy-idézetek forrása
Krúdy	Gyula:	Irodalmi	kalendáriom.	Budapest,	1989.	Szépirodalmi	Könyvkiadó.	=	IK.
Krúdy	Gyula:	Napraforgó.	=	In:	K.	Gy.:	Pesti	nőrabló.	Budapest,	1978.	Szépirodalmi	Könyvkiadó.	=	N.
Krúdy	Gyula:	Szindbád.	Budapest,	1975.	Szépirodalmi	Könyvkiadó.	=	SZ.

Az Arany-idézetek forrása
Arany	János	költeményei.	Budapest,	1983.	Helikon	Kiadó.
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