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Vitéz Ferenc

A város és a vidék
Adalékok Krúdy Gyula publicisztikájának (újra)olvasásához*

Krúdy gazdagon áramló, az els� világháború éveiben s a következ� id�szakban 

is különleges értéket képez� publicisztikai írásai a történelem és a társadalmi 

élet legfontosabb eseményeire fi gyeltek-fi gyelmeztettek. „Az események és 

következmények láncolatát ontológiai, kauzális és perspektivikus szempont-

ból vizsgálták, de krónikásként – a magyar élet publicistájaként – úgy élte át 

a történelmet Krúdy, hogy annak konfl iktusait, változásait a mindennapi ma-

gyar lét életképeiben s drámáiban mutatta meg rögtön: mint törvényszéki kö-

vetkezményt – írta Czére Béla. – A pesti utcák életéb�l sz�tt lírai história ez, 

expresszív visszaigazolása és dokumentálása a történelem eseményeinek. Bár 

fontos írások szólnak a Nyírségr�l és az ország más tájairól is, a tárcák mégis a 

budapesti létformát és gondolkodást tükrözik els�sorban, hiszen a történelem 

változásai is a f�városban alakították át leghamarább a magyar életet.”

„Fontos írások” szólnak tehát a Nyírségr�l, míg Krúdy a századfordulóra 

már pesti író lett, s az els� világháború idején az egész hátország élmény-s�-

rítménye Budapest volt számára. „Budapest v�legénye” hol imádta, hol sza-

pulta menyasszonyát, s akkor fordult szigorúbbá hangja e város-asszonnyal 

szemben, mikor azt látta: a régi élethez lett h�tlen – tehát magához Krúdyhoz, 

a régi v�legényhez. Megcsömörlött id�szakaiban azonban mindig a szül�vidék 

jelentette a menekvést. Hasonló szépség� vallomást egy vidékr�l, mint amilyet 

Krúdy 1916-ban írt a Nyírségr�l (Nyírség címmel), talán Pet�fi  úti jegyzeteiben 

olvasunk Gömörr�l, vagy Móricz Zsigmond tollából Debrecenr�l.

„A  nyírség Magyarország legszebb tája. Írni róla csak oly gyöngédséggel 

lehet, mint egy halott menyasszonyról. Vagy egy elaggott vitézi életr�l. Régi 

szép kalandokról, regényes h�stettekr�l, amelyek ifjúkorából eszébe juthatná-

nak egy tunya, elcsitult falusi nemesembernek, mid�n méhesében jelenen és 

1 Az újságíró Krúdy monográfi ájához több el�tanulmányom jelent meg a Néz�  Pont cím� szer-

z�i folyóiratomban (Krúdy és Debrecen. Krúdy Gyula publicista pályakezdése. 2008/12–13. 

242–259.; Szindbád hazamegy. Vázlat Márai Sándor Krúdy-képér�l. 2008/14–15. 454–467.; 

„Tudósok naptára”. Vázlat Krúdy Gyula irodalomszemléletéhez – és hozzászólás az Irodalmi 

Kalendáriom néhány felvetéséhez. 2008/16–17. 627–642.; Az újságtárcát az irodalom rang-

jára kell emelni. Krúdy Gyula publicisztikai kiteljesedése. 2009/23–24. 372–393.; A hiányból 

teljesség. Krúdy Gyula szerelemfelfogásáról. 2009/25. 512–522.). Ezúttal is olyan kérdé-

seket érintünk, melyek (a többi, tárgyalt terület mellett) szintén kisebb hangsúlyt kaptak 

publicisztikájának újraolvasásában. Mivel az újságírás és szépirodalom elválaszthatatlan volt 

egymástól az író életében, a publicista Krúdy megismerése, m�faji és gondolati sok-árnyal-

túságának felfedezése ahhoz is szükséges, hogy a szépírói életm� megközelítését is újabb 

szempontokkal egészíthessük ki.
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múlton elt�n�dik. (…) Egy nagy darab nemzeti történelem a Nyírség.” Talán 

az sem véletlen, hogy az író akkor rohan vissza a felnevel� gyerekkor tájaihoz, 

„szerelmes földrajzának” is markáns darabját adva, amikor érzi, hogy valami 

végérvényesen elt�nt. A Nyírséget nemcsak egy orkán pusztította a cikk írása 

el�tt néhány nappal, mintegy „a valóságos magyarság eleven testén ütött se-

bet”, nemcsak a férfi emberek t�ntek el onnan is („mind elmentek a király mel-

lett” a háborúba), de jobban sújtja az egész nemzeti hagyománypusztulás is.

Különösnek t�nhet – ami hajlam és írói karakter alapján amúgy természe-

tes –, hogy Krúdy a Nyírségben azt szerette legjobban, ami ott rejlett egész 

írólétének minden pillanatnyi vagy visszatér�n talmi öröme alján: a szomorú-

ságot, a mély bánatot az elt�nt id�k fölött. „A gyermekkoromban elmúladozó 

kurtanemesség múltakon való elszomorodása volt a bánat, amely e kutyab�-

rös, voksos, választó nyírségi falvakat elborongatta?” – kérdezi; de a választ 

is megadja: „A történelem (amelyet itt mindenki kedve szerint értelmezett), a 

hagyomány (amely természetesen édes volt, mint az apák simogatása), a szo-

kásjog (amelyet e falvakban pogánytiszteletben tartottak): eltünedez�ben volt.” 

Krúdy múlt fölötti sirámainak egyik fontos forrása a kamaszkori tájhaza.

Peth� József idézi Krúdy egyik levelét az író Nyíregyházához való viszo-

nyát vizsgáló tanulmányában: „Ennek a városnak voltam az írója … az én 

olvasóim sohasem kérdezték: hol születtem. Minden írásomból kit�nik, hogy 

nyíregyházi vagyok, aki büszke származására. Harminc esztendeig mindig 

Nyíregyházáról írtam. Könyveim éppúgy jelentik a régi Nyíregyházát, mint 

akár a város múzeumai.”

Az 1910-es évek közepét�l kiteljesed� Krúdy-publicisztika áttekintésekor, 

melynek középpontjába már valóban a f�városi élet mozzanatainak és jelen-

ségeinek rögzítése került, nem hagyható tehát fi gyelmen kívül a tény, hogy 

f�város-szemléletének elidegeníthetetlen része a magyar vidék. Vargha Balázs 

Krúdy-portréjában például az 1913-as A vörös postakocsi budapesti utazásai-

ról állapítja meg, hogy „a modernségét fi togtató f�városban az egykori kisváros 

változatlanul tovább él, s�t új er�sítést kap a felköltöz� vidékiekt�l”.

Felidézi, hogy Adyt is éppen az lelkesítette Krúdy els� vérbeli pesti regényé-

ben, ami nem pesti: „Ez a tegnapi ifjúság Budapesten virágzott el, mert nem is 

lehetett predesztináltabb helyén, mint Budapesten, s szinte csak ennyi a Krúdy 

könyvében Budapest szerepe. Mert például az író vidéki emlékekkel terhessé-

ge, mely olyan szép és csodás e könyvben, mint a Krisztus-anyaság, Budapes-

tet majdnem lefokozza, s�t érdektelenné teszi itt-ott” – olvassuk Vargha Balázs 

kiemelésében Ady sorait.

Krúdy tehát egyszerre volt a vidéki, „falusi” Magyarország és a f�város, a 

nagyvárosi élet írója. Publicisztikájában (még a budapesti témaközpontúsággal 

jelezhet� id�szakokban is) fölelevenedtek a vidéki mozzanatok, az emlékezés 

szintjén túl: konkrét eseményekhez kapcsolódva. A  világháború történéseit 

Krúdy a f�városból követte, bár a hátország színtereként folyton jelen vannak a 

magyar falvak és városok. Beszámol cikkeiben a vidéki utazásairól is.

1915-b�l például: „Falun jártam, Somogy megyében, tatárok lakták valami-

kor a helyet, a helység neve a kirgizek nyelvén hangzik: Kiliti – mondja szinte 

ázsiai kiejtéssel Grószberger, a falusi fi ákeros, amint elhagytuk a Siót, ahol még 

katolikusok laknak, és útszéli szent vigyáz a Mária fuvarosaira.” (Napszállat után 
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egy magyar faluban). Bécsi utazásait 1915-ben és ’16-ban (Ferenc József teme-

tésekor több id�t töltött Bécsben) szintén számos újságcikkben örökítette meg.

A következ� év izgalmas tárcája a Tavaszi út 1917-ben cím� írás, melyben 

fi zikailag csupán a szállodától a pályaudvarig tartó utat követhetjük nyomon 

(csak a pályaudvaron, immár a megérkezéskor kiáltják el a város, az úti cél 

nevét: Szeged), közben azonban nemcsak a Duna–Tisza közét, illetve az egész 

országot, hanem századokat és földrészeket jár be a képzelet, s�t, az utazás 

mint metafora értelme domborodik ki. Már az els� bekezdésben találunk két 

olyan mondatot, melyek Krúdy f�város-szemléletének megértéséhez, illetve 

életfi lozófi ájához kínálnak adalékot. „De én már nem vagyok kíváncsi a városra, 

nagyon sokszor láttam, többet nem szabad lett volna, hogy továbbra is jókedv� 

polgártárs maradhassak Pesten.” Majd néhány sorral lentebb: „Talán lehetne 

valahol felcsípni egy kis boldogtalanságot is, amely nemegyszer jó orvosságnak 

bizonyult a legbetegebb embereknél.”

A falu szólal meg a Néma Magyarország cím� jegyzetben, itt olvassuk (szin-

tén 1917-b�l), hogy bizony, a régi életet leginkább a falu, a vidéki Magyaror-

szág rejti. „A falusi ember élete nagyjában hasonlít a régiek életéhez, amelyb�l 

gyermekkorában hallgatott az unoka, a szabadságharc utáni magyar élethez.” 

S egyáltalán, ha Krúdy a f�városból nézte is az eseményeket, amikor a magyar 

jelz�t használta újságcikkeinek címében, soha nem Budapest, hanem a vidék 

jelentette számára Magyarországot, s amikor kifejezetten a f�városról kívánt 

írni, ezt a címben vagy a bevezetésben tisztázta.

1918 végén és 1919 elején mozgalmasabb lett az író élete, szinte folyama-

tosan járta az országot, riportokban, tárcákban és kommentárokban számolt 

be tapasztalatairól. És igaz, hogy az 1920-as években a Margitsziget jelen-

tette számára a biztonságot (1918-ban költözött a Margitszigetre, ahonnan 

1930-ban lakoltatták ki a lakbérelmaradások miatt), de olykor kalandként, 

máskor kényszer� feladatként utazgatott tovább. Minden különösebb terv nél-

kül, ötletszer�en látogatott meg vidéki fogadókat. Mikor 1915-ben, írói jubi-

leumára, az Athenaeum életm�-válogatással készült, Krúdynak is el�fi zet�ket 

kellett gy�jtenie. Ehhez vonatra ült – legnagyobb biztonsággal a nyíregyházi 

közönségre és támogatókra számíthatott. Fel-felt�nik Gömör–Borsod, Szolnok, 

Nyíregyháza és a Nyírség, Tiszaeszlár az ötvenedik évforduló távlatából (Krúdy 

külön is megírta a Tiszaeszlári Solymosi Eszter történetét).

Tény, hogy már a Budapesttel való megismerkedésekor fogságába ejtet-

te a f�város, ábrázolásaiban azonban igyekezett nem idealizálni. Fülöp László 

szerint Krúdy városábrázolása nem tekinthet� megszépít�nek vagy eszményí-

t�nek. „Nagyvárosi élményeinek legnagyobb részét romantizáló regényesítés 

és lírai stilizálás nélkül formálja meg.” Látleleteiben megfosztja illúzióitól a 

várost. Eisemann György Krúdy újraolvasásakor más irányból közelít a problé-

mához. A város mint emlék és fi kció cím� tanulmányában abból a metafi kciós 

alaphelyzetb�l indul ki, hogy a város-toposzt alkalmazó poétikának „nemcsak 

kommentált-kommentálandó tárgya, hanem közege (magában foglalója) is a 

város. Tere nemcsak ’néz�tér’, hanem ’színpad’ egyúttal. A színpadra lépés, a 

színrevitel pedig a refl ektált szférába oldja, magába vonja és saját nyelve fi gu-

rájává teremti át a metapozíció alanyát. (…) A város-toposzhoz köt�d� emlé-

kezés tehát kiindulásképpen – f�leg Krúdy m�veit szem el�tt tartva – úgy hatá-
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rozható meg, hogy elbeszélésében a tárgyi-személytelen alakzatok-jelentések 

struktúrálódnak át egy újabb szinten fi kcionálódó, ekként színre kerül�, ekkor 

már ’személyhez’ (archoz) köt�d� jelentésekké. Vagyis az arculat, mely szemé-

lyessé tesz, a múltban ’készült’, a múltból érkez�nek felfogható vonásokból 

nyeri jelenbéli kontúrjait. Ezért már a körvonalazódása sem más, mint emlék-

m�velet, hiszen emlékjelekb�l íródik-konstruálódik.”

E tétel bizonyításához (miként Eisemann ezt meg is teszi az Asszonyságok 

díja és más „pesti regények” újraolvasásával) szükségszer�en a szépíró Krúdy 

m�ve ad kell� alapot. Az újságprózában – eltekintve néhány, a hagyományos 

tárcánál hosszabb terjedelm� novellától – nincs lehet�ség a fi kció fenti érte-

lemben vett pozicionálására, nem lehet kibontani, csupán jelezni, vázolni a 

színteret (emlékteret). Ám az újságcikkekben is egyértelm�vé válik Krúdy ket-

t�s szerepe, amely ugyanúgy megnyilvánul a narrátori beszédhelyzetb�l, mint 

a regényekben. Az író egyrészt elbeszél�, tudósító, krónikás, aki beszámol az 

eseményekr�l, mindarról, amit látott és érzett, elgondolt és elképzelt, ugyan-

akkor „nyomatékosan áthúzza a valamir�l tudósítás küls� beszédhelyzetét, és 

a narrátort magát is az általa elmondottak szerepl�jeként, történetében benne 

állóként tünteti fel”. Ez nem föltétlenül követelménye a szépprózai elbeszél� 

alaphelyzetének, ám természetes jegye a publicista karakternek.

S ehhez még csak nem is kell egyes vagy többes szám els� személyben 

megszólalnia: a harmadik személyben (vagy személytelenül közölt tényekben) 

ott van maga a teljes írói, átél� vagy átképzel� személyiség – ha Krúdy „ténye-

ket” közöl, azt úgy teszi, hogy azokat saját valóságos vagy fi ktív élményköréb�l 

veszi. Tematikailag és közlésformájában, hangjában is ide ill� a Nem élhetek 

Pest nélkül cím�, 1925-ös kommentár. Valóban klasszikus kommentárként in-

dul a cikk, mégis vallomás lesz bel�le, az alapul vett hír már a csillaggal elkülö-

nített „magyarázat” elején személyes élményalappá válik; végül a többes szám 

els� személy („ne beszéljünk … hagyjuk … gyönyörködjünk … szemtanúi le-

hessünk … érdemes elmennünk … betekintenünk … komolyan vettük … elma-

radoztunk” stb.) egyes szám els� személybe vált át: „Nem élhetek Pest nélkül.”

Egy szerkezeti megoldás és az alaptéma kifejtése eredményezi azt a fe-

szültséget, amely tulajdonképpen Krúdy egész, Budapesthez köt�, egyúttal 

vidékvágyó habitusát jellemzi. Az alaphír ugyanis így szól: „Az elmúlt héten 

agyonl�tte magát egy úriember Pesten, akinek lakását a f�városból vidékre 

kellett volna áttennie (egy püspöki uradalomban lett volna jószágigazgató), és 

a vége felé körülbelül azt mondta a vendégl�i asztaltársaságnak: Nem élhetek 

Pest nélkül.” Ugyanez a mondat nemcsak a kommentár címe, hanem megis-

métl�dik az írás végén – az úriember öngyilkosság el�tti búcsúszavaiból Krúdy 

vallomásmondata formálódott meg.

S vajon mi az, amit nem hagyhat el Pestb�l, ami olyan fontos, hogy inkább 

f�be lövi magát? Nos, ez az ellentét maga a boldogtalan állapotok és a vágyak, 

a kellemetlen emlékek és szívmelenget� ideák között. Mert mit is jelentett Pest 

Krúdy számára? A kilakoltatás rémét és a vesztes szerencsejátékos szomorú-

ságát; a kellemetlen és pénzsóvár házmestert; a feljelentéseket és a politikai 

okokból való mell�zöttséget; a családi perpatvarokat. Jelentette ugyanakkor a 

hajnalban ébred� város gyönyörködtetését; a sarki hordár közvetlenségét és 

a részletfi zetést felkínáló keresked�t; a régi jó vendégl�ket és a sarokasztal 
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magányát; a bolti kirakatokat; az éjszakai merengéseket a régi ablakok alatt. 

Mindaz, ami kellemetlen: egzisztenciális jelleg�, sorsba vágó. Minden, ami 

miatt ragaszkodik a városhoz az író: csupa hétköznapi apróság, s még az sem 

biztos, hogy kizárólag Pest nyújthatja számára mindezeket az „örömöket”. Ám 

az világosan kitetszik a fölvázolt ellentétsorból (melyek önmagukban is kiváló 

pillanatképek), hogy Krúdy számára sokkal fontosabbak voltak e „semmisé-

gek”, a fi kcióban létezés garanciái, mint a mindennapi élet anyagi keretei.

Az örömök és bánatok egyszerre, egy id�ben jelentik számára a vonzást és 

taszítást, de nem arról van szó, hogy az egyik kioltaná a másikat, hanem arról, 

hogy Krúdyt a fájdalom is vonzza, ragaszkodása tehát kett�s: mindegy, hogy 

öröm vagy szomorúság éri-e, az öröm vagy a szomorúság forrásához köt�dik. 

„Még a pesti temet� is más, mint a vidéki – hogy ne beszéljünk egyéb örö-

meinkr�l, amelyek e városhoz f�znek… hogy ne beszéljünk egyéb bánataink-

ról, amelyek miatt halálunk napjáig (mint akár az öreg Podmaniczky báró) nem 

tudunk elszakadni ett�l a sokszor szidott, gúnyolt, megvetett, h�telen várostól.”

Boldogság- és bánatforrás természetesen bármelyik város vagy bármelyik 

vidék lehetett volna számára, ám a vidéki élet „biztonsága” inkább menekülést 

jelenthetett. Miként nem az úti cél, hanem maga az utazás a fontos (érdekes 

a párhuzam Krúdy és Márai szimbolikája között, amennyiben már az elutazás 

gondolata is örömforrás lehet, a gondolat maga, a készül�dés állapota helyet-

tesítheti a megvalósított cselekedetet), úgy Krúdy sem a vidéki élethez, hanem 

az elvágyódás érzéséhez vonzódik.

A vonzás és taszítás e kett�sségét érzékelte Fülöp László, amikor arról írt, 

hogy az elhagyott vidéki élet alapélményeit Krúdy utólag is és folyamatosan fel-

dolgozza, avagy újrafogalmazza. „A nagyváros a benne él�t olyan élményekben 

és b�ségesen részelteti, amelyek távolító erej�ek, többféle ellenérzést is kel-

tenek, fölébresztik és felfokozzák az elkívánkozást, táplálják az elvágyódás ér-

zését. Krúdy epikájában a nagyváros-élmény létrehívja saját ellentétét is, kiala-

kítja azokat a nosztalgiákat, amelyek egy másfajta életet tesznek kívánatossá. 

Vágyképek alakjában t�nnek fel olyan életminták és életmódváltozatok, tájak 

és közegek, helyzetek és mili�k, amelyek hiányoznak a modern urbanizált élet 

szerkezetéb�l, s hiányuk a városi h�sökkel – így jelzi az ábrázolás – ismételten 

megkívántatja az életformaváltást. (…) Az emlékképekben és a képzeletben, 

a régi élményekben és a friss ábrándokban fel-felréml� ellenvilág – sugallja 

a teremtményeit megmintázó epikus – olyan életmin�ségek ígéretét rejti és 

hordozza, mint az egyszer�ség, bens�ség, tisztaság, természetesség, áttekint-

het�ség, megelégültség, igénytelenség, rendezettség, harmónia, nyugalom.”

Mindez hiányzik az író életéb�l, mégis ragaszkodik a hiányhoz, ragaszkodik 

a nosztalgiához. S mindezt nemcsak a regényíró, az epikus, de az újságíró, a 

publicista is folyton sugallja. A rossz közérzet, az örömtelenség, a kielégület-

lenség és a kiábrándultság – paradox módon – éltet� alapélménnyé válik, de 

ez nem értelmezhet� és nem érzékelhet�, csak úgy, ha az író ismételten és 

visszatér�en fölvillantja az ellenpólusokat is.

S hogy mégsem történik meg a változás, hogy hiányzik az életmódváltás 

– jellemz�, hogy Krúdy orvosi és szanatóriumi kezeléseinek idején függesztette 

csak föl önpusztító életmódját, és fogadalmai is rövid élet�ek voltak –, a passzív 

elfogadásra utal. Krúdy, akárcsak h�sei, nem tesznek semmit, hogy megvál-
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toztassák az életüket, inkább beleéli magát az éppen adott helyzetbe, a maga 

mélységében éli át a hiányt, és ez lesz számára boldogságforrás. Pontosan az 

élmény mélysége. S az, végs� soron, már mindegy, hogy valós élményr�l vagy 

elképzelt aktusról van-e szó.

A valós vagy fi ktív, a megélt vagy elképzelt élmény mind mélyebb rétegei-

nek felfejtésére törekv� szándék egyúttal Krúdy stílusát is magyarázza. Az id�t-

lenben való „elid�zés” formai és narratív keretei képekben gazdag, érzéki, oly-

kor a végtelenségig variált és modulált mondatai, leírásai, melyekben nemcsak 

a tárgyát (alakját és helyzetét), hanem önmagát, az élmény útját, az élmény 

visszaidézését, életre keltését is analizálja.

S  nemcsak azt mondhatjuk itt el, hogy Krúdy életének és írásainak har-

monikus feszültségét nem lehet megérteni pusztán a regényekb�l és elbe-

szélésekb�l, hanem szükség van ahhoz publicisztikájának olvasására is, de 

nyilvánvaló, hogy Krúdy életm�vét nem lehet pusztán a szépírói tevékenységre 

korlátozni. Igaz, hogy újságcikkei szépirodalmi termése nélkül nem értelmez-

het�k teljes mélységükben, de ugyanez a helyzet fordítva is tanulságokat rejt 

magában: a prózaíró Krúdyt nem lehet megérteni az újságíró „vázlatai” nélkül.


