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Elő szó 
 

 

„A nagy vá ro si köd be, tramway-csen gős, ro bo gó bér ko csi sos, újságfestékszagú, va -

salt pin cé res, a vá ros bel se je fe lé ko po gón ezer lé pé sű, ál mo san éb re de ző reg ge li 

Bu da pest re úgy ér kez he tett meg min den ki, mint egy re gény hős, aki re nagy dol gok 

vár nak a szellőzködő ab la kú há zak kö zött.” (Krúdy Gyu la) 

Az óbu dai Eser nyős Ga lé ri á ban 2018. ok tó ber 15–16-án a Ma gyar Mű vé sze ti 

Aka dé mia Mű vé szet el mé le ti és Mód szer ta ni Ku ta tó in té ze te ál tal szer ve zett két na -

pos szim pó zi um Krúdy Gyu la élet mű ve men tén a TÁRGY, TÉR, TÁV LAT, MET SZET, 

TEX TÚ RA, KÉP ZET, TO POSZ és ATT RI BÚ TUM szek ci ók ban ol vas ta össze az egy ko ri 

fő vá ro si kul tú rát és az írói élet mű vet. Az ülés szak annyit mu ta tott meg Krúdy 

Gyulá ból, amennyit ő mu ta tott ön ma gá ból bu da pes ti anzikszjaiban. Nagy lép té kű 

mi nia tűr je i ben nem csak egy ál ar co kat vál tó élet út és egy nosz tal gi kus-iro ni kus 

élet mű ér he tő tet ten, ha nem az a kö zeg is, amely kör nye ze tet, ke re tet és gá tat te -

rem tett az író szá má ra. Az 1910 és 1930 kö zöt ti bu da pes ti kul tu rá lis élet spe ci á lis, 

oly kor túl-, más kor alul ér té kelt urbanisztikáját, vá ro si mi li ő jét és mikrotörténetét 

Krúdy nyo mán, men tén mu tat ták be a fel kért elő adók. Az egyes szek ci ók ban az iro -

da lom tu do mány kép vi se lői mel lett meg szó lal tak a kor szak bu da pes ti urbanisz ti ká -

ját, anya gi kul tú rá ját, vá ro si éle tét, komp lex vizualitását és ze ne i sé gét ku ta tó szak -

em be rek is. 

A kö tet el ső két dol go za ta a ko ra be li vá ro si mi li őt és tár gyi kör nye ze tet mu tat ja 

be. Ami kor az iro da lom ban jár tas kö zön ség Krúdy Óbu dá já ra gon dol, ak kor a macs -

ka kö ves, zeg zu gos ut cá kat, kis ven dég lők és kis kocs mák vi lá gát idé ző kép ele ve ne -

dik meg. Va jon így volt ez a va ló ság ban is? – te szi fel a kér dést Visz ket Zol tán dol -

go za tá ban. Ah hoz, hogy élet hű, át fo gó és össze füg gé se i ben vi lá gos ké pet kap junk 

Krúdy ko rá nak Óbu dá já ról, a kö tet in dí tó szö ve ge a fő vá ros lét re ho zá sá nak idő sza -

ká ig te kint vissza. Pest, Bu da, Óbu da 1873-as egye sí té se kö vet kez té ben el in dult fo -

lya ma tok te rem tet ték meg az alap ját azok nak a gaz da sá gi vál to zá sok nak, ame lyek 

je len tős mér ték ben meg vál toz tat ták Óbu da ipar- és fog lal ko zás szer ke ze ti jel le gét, 

va la mint ha tás sal vol tak a tár sa da lom és eb ből fa ka dó an a he lyi kul tu rá lis élet 

amúgy is szí nes ké pé nek to váb bi át ala ku lá sá ra. A fo ko za to san ipa ri köz pont tá vá ló 

Óbu da egy re na gyobb tö me ge ket von zott ma gá hoz, ek ként egy re ra fi nál tabb kí ná -

lat tal je lent ke zett a fő vá ros kul tu rá lis és gaszt ro nó mi ai pa let tá ján, s ez nem vál toz -

ta tott a té nyen, hogy Krúdy ide jé ben is Bu da pest leg sze gé nyebb ke rü le te ma radt 

(Visz ket Zol tán: „Ódon sá gok vá ro sa” – Óbu da a XX. szá zad el ső fe lé ben). 

A Krúdyt öve ző tér elem zé se kor Va das Jó zsef rend kí vül pon to san mu tat rá ar ra 

az el lent mon dás ra, amely a Krúdy-re gé nyek vi lá ga és a szer ző kö rül for má ló dó 

metropolisz kö zött fe szül. Krúdy ha tá ro zott ide gen ke dés sel, le mon dó nosz tal gi á val 

szem lé li Bu da pest Atlantiszának süllye dé sét, meg ha tá roz va ez zel re gé nye i nek me -

lan ko li kus to na li tá sát. Mi köz ben azon ban meg sem em lí ti ko rá nak kulcs fon tos sá gú 

épü le te it, ő ma ga sem tud már tel je sen szót la nul el men ni a tech ni ka vív má nyai mel -

lett. Szin te min den mo dern köz le ke dé si esz köz fel buk kan írá sa i ban, így a Pullman-

ko csi, az au to mo bil, a föld alat ti és a vil la mos is, igaz, job bá ra csak epi zo di kus 
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formá ban. Va das Jó zsef dol go za ta a fej lő dés ívét re konst ru ál ja, nem pe dig a hét -

köz na po kat áb rá zol ja a fo lya ma tos és di na mi kus mo der ni zá ció il lú zi ó ját kelt ve, 

aka rat la nul is tor zít va az ut ca lát vá nyán és kon tú roz va a Krúdy-re gé nyek nosz tal -

gi á ját. Meg le het, hogy ta lán Krúdynak van iga za ak kor, ami kor re gé nye i ben nem 

vesz mind er ről tu do mást, hisz a ko ra be li fény ké pe ken ép pen csak fel tű nik egy-egy 

au tó, vil la mos: az uta kat egye lő re még a lo vas ko csik – sze ke rek, ba tá rok, ta li gák – 

ural ták (Va das Jó zsef: „Zúg és... ki hí vó han got ád” – Krúdy és a mo dern nagy vá ro si 

köz le ke dés). 

A Krúdy-re cep ció leg na gyobb ki hí vá sa ab ban áll, mi képp le het sé ges eze ket a szö -

ve ge ket közelebb hoz ni a mai ol va sók hoz, az Y, ne tán a Z ge ne rá ció tag ja i hoz.  

A kö tet ben két ta nul mány is fel vil lant egy-egy le het sé ges el já rást. Frá ter Zol tán  

a Krúdy-no vel lák böl cses sé gét ele mez ve ál la pít ja meg, hogy „a Krúdy-élet mű va rá -

zsa nem csu pán a múlt ba me ren gő kör mon da tok áb rán dos han gu la tá ban rej lik. A mai 

ol va só szá má ra is von zó a no vel lák ból ára dó élet ta pasz ta lat a sze re lem ben, ven dég -

lá tás ban, élet vi tel ben ma is el iga zí tó, ér vé nye sít he tő tu dás. Kü lö nö sen az 1920-as 

évek el ső fe lé től egy re in kább ter jed Krúdy no vel lá i nak be széd mód já ban az ál ta lá -

nos ság ra tö rek vő, szentenciózus mon dat hasz ná lat, amely – fő leg a Szindbád meg -

té ré se el be szé lé se i nek cí me i ben – rend re va la mely életösszegző, bölcs fel is me rést, 

meg fi gye lést kö zöl az ol va só szá má ra. Ezek a „mon dá sok” több nyi re a Mo nar chia 

szo kás rend jé ből le szűrt élet el vet, ha gyo mány ból ere dő ta nul sá got köz ve tí te nek,  

s leg gyak rab ban a gnóma, a Spruch, az afo risz ti kus köz mon dás for má já ban fo gal ma -

zód nak meg” (Frá ter Zol tán: Élet re szó ló ta ná csok – A Krúdy-no vel lák „böl cses sé ge”). 

Né meth Ta más ar ra pró bál vá laszt ta lál ni, va jon ta nít ha tó-e, il let ve ho gyan ta -

nít ha tó Krúdy, prag ma ti ku sab ban fo gal maz va: mi a Krúdy-ta ní tás ho za dé ka, meg té -

rül-e a pe da gó gi ai be fek te tés. A ta nul mány nem hall gat ja el azt a prob lé ma hal mazt, 

amely Krúdy ok ta tá sá val zu han pe da gó gus és di ák nya ká ba. A Krúdy-szö ve gek elő -

ször is rá ér nek, rit mu suk össze sem vet he tő az ak ció fil mek tem pó já val. A má sik ki -

hí vás az ol vas ha tó ság: Krúdy szö ve ge it nem a di gi tá lis for ra da lom tet te ne héz zé, 

bár a hely zet lát szó lag sú lyos bo dott ál ta la. A har ma dik ok pe dig ma gá tól ér te tő dő: 

Krúdy meg le he tő sen tá vol áll a min den ko ri ta nu ló if jú ság tól. Né meth Ta más ja vas -

la ta ezért egy olyan új ok ta tá si mód szer, amely a Krúdy-szö ve gek ál tal rög zí tett 

érze ti ta pasz ta la tok új ra nyi tá sá val kö ze lí te ne szer zőt a le het sé ges ol va só já hoz 

(Né meth Ta más: Szindbád esé lyei – Krúdy ese te a fi a tal ko rú be fo ga dó val). 

Mórocz Gá bor iro da lom tör té nész dol go za ta azt a Krúdy-mű vet vizs gál ja, amely 

„kis Kos suth” – az az Kos suth La jos fia, Kos suth Fe renc híd épí tő mér nök – pá lya for -

du la tát mu tat ja be. „Krúdy mű ve meg örö kí ti töb bek kö zött Kos suth Fe renc 1894. 

vé gi deb re ce ni lá to ga tá sát, amely so rán nyil ván va ló vá vá lik, hogy a ki vá ló nép szó -

nok ként is mert »nagy Kos suth« fia – a ha zai kö zeg ben – szociokulturális szem pont -

ból a leg ke vés bé sincs elő nyös hely zet ben. Hát rá nyai rész ben nyel vi ter mé sze tű ek, 

rész ben pe dig egy ál ta lá nos kul tu rá lis in kom pe ten cia össze füg gé sé ben ér tel mez he -

tő ek. Nem tud ja de kó dol ni pél dá ul egy Ma gyar or szá gon 1849 után köz is mert nek 

ne vez he tő né pi es mű dal ak tu á lis »üze ne tét«, mert egy ko ri emig ráns ként nem is me ri 

a dal meg ér té sé nek fel té te lét je len tő kul tu rá lis kon tex tust. A kom mu ni ká ci ós za vart 

Krúdy mes te ri en áb rá zol ja A Kos suth-fi úk vagy egy nem ze ti küz de lem re gé nye cí mű 

pró zá já ban, amely ezen a pon ton ala kul át az író do ku men tu mok ra épü lő, sza bály -
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sze rű kró ni ká ja iz gal mas deromantizáló, de zil lú zi ós re génnyé, mo dern eposz pa ró -

di á vá” (Mórocz Gá bor: Pá lya for du lat buk ta tók kal, avagy a „kis Kos suth” Deb re cen ben). 

Sturm Lász ló ér te ke zé se már tá gít ja az ér tel me zé si ke re te ket, és Platonov stí lus -

mű vé sze té vel ál lít ja pár hu zam ba azt az azon nal fel is mer he tő írás mó dot, amely ta -

lán az al fa és óme ga Krúdy meg ér té sé hez. No ha Platonov több főműve csak a XX. 

szá zad nyolc va nas éve i ben lát ha tott nap vi lá got, szá mos ha son ló sá got le het ta lál ni 

a két szer ző el ső pil lan tás ra oly el té rő vi lág lá tá sá ban, mi köz ben lé nye ge sek az el -

té ré sek is. Sturm Lász ló szö ve gé nek erős ál lí tá sa, hogy Krúdy a je len ér ték vesz té -

sé vel szem ben a múlt ra, Platonov pe dig egy utó pi kus jö vő re fi gyel, mi köz ben szin te 

min den más ban pár hu za mos nak te kint he tő a mű vé sze tük (Sturm Lász ló: Krúdy és 

Platonov). 

A ze nei té má jú esszék so rát Zipernovszky Kor nél szö ve ge nyit ja. A ko ra be li 

buda pes ti éj sza ka hang tá ját meg fest ve a szer ző ar ra a kér dés re ke re si a vá laszt, ho -

gyan áb rá zol ták fél múlt ra irá nyu ló né ző pont juk ból Krúdy és kor tár sai an nak je len -

sé gét, hogy a hú szas évek ben a ma gyar nagy vá ro sok ban is meg je lent a jazz band, 

a ci gány ze ne kar pe dig kez dett ki szo rul ni a ká vé há zak ból, a szál lo dák bál ter mei ből, 

sőt a har min cas évek ben már az ét ter mek ből és für dők ből is. Mi lyen tár sa dal mi 

moz gá sok és esz té ti kai ér té kek kö tőd tek – te szi fel a to váb bi kér dé se ket a szer ző 

– a ré gi és az új szó ra koz ta tó ze né hez Krúdyn kí vül Her czeg Fe renc, Szí ni Gyu la, 

Szép Er nő, Kosz to lá nyi De zső és Kellér An dor 1927 és 1932 kö zött meg je lent pró -

zá i ban? Mi lyen „ala kok” tes te sí tik meg a ze ne ál tal köz ve tí tett je len tés ré te ge ket? 

(Ziper novsz ky Kor nél: „Év szá za dos szo ká sai van nak az éj je li ze né nek” – A szó ra koz -

ta tó zene Krúdy és kor tár sai pró zá já ban.) 

Fe hér Ani kó Az arany meg az asszony cí mű szín da rab ból ké szült Kenessey Je nő-

ope rát elem zi. Az ope ra Nádasdy Kál mán, ko rá nak je len tős szín há zi szak em be re, 

Kodály egy ko ri ze ne szer zés sza kos nö ven dé ke fel ké ré sé re ké szült, amely nek az tán 

ren de ző je is Nádasdy lett. A mű szö ve ge és ze né je is kü lön le ges, ugyan is Krúdy 

nem ope ra lib ret tó nak szán ta a szín da ra bot, a ze ne szer ző Kenessey pe dig – aki 

Lajtha és Sik lós Al bert nö ven dé ke volt – el ső sor ban ba let te ket és ope ret tet írt 

(Fehér Ani kó: Az arany meg az asszony – Krúdy Gyu la és Kenessey Je nő ope rá ja). 

A kö tet zá ró dol go za tá ban Windhager Ákos már el tá vo lo dik Krúdytól, és a kor -

ban je len tő sen át ala ku ló női-fér fi pár kap cso la tok áb rá zo lá sát nem Krúdy szépp ró -

zá ja alap ján, ha nem kor tár sa, Ba lázs Bé la (1884–1949) leg is mer tebb, bár kö zel sem 

a leg jobb szö ve ge, A kék sza kál lú her ceg vá ra cí mű misztériumdrámája alap ján 

elem zi. Erős ál lí tá sa sze rint a múlt já val élő Kék sza kál lú her ceg, a leg bol dog ta la nabb 

Szindbád jö vő jü ket haj szo ló ha ja do no kat szök tet el, s a je len ki sik lik sze re lem re vá -

gyó ke ze kö zül (Windhager Ákos: A leg bol dog ta la nabb Szindbád – Glossza A kék sza -

kál lú her ceg vá ra cí mű ope ra ér tel me zői ha gyo má nya i hoz). 

 

Windhager Ákos – Wesselényi-Garay An dor
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Előszó





Visz ket Zol tán 

„Ódon sá gok vá ro sa” 
Óbu da a XX. szá zad el ső fe lé ben1 
 

 

Be ve ze tés – Te le pü lés tör té ne ti, tár sa dal mi, gaz da sá gi előz mé nyek 
 

Az aláb bi ak ban Krúdy mű ve i ben gyak ran fel tű nő, majd utol só há rom évé ben az író 

szá má ra la kó he lyet biz to sí tó te le pü lés, Óbu da tör té ne tét, a XX. szá zad el ső fe lé ben 

jel lem ző is mer te tő je le it, vi szo nya it te kint jük át váz la to san, mint egy le he tő sé get te -

remt ve ar ra, hogy pár hu zam ba le hes sen ál lí ta ni a va ló sá gos és Krúdy írá sa i ban 

meg je le nő Óbu dát. 

Ki in du lás ként Óbu da új ko ri tör té ne tét ér de mes át te kin te ni, hi szen ek kor in dul tak 

meg azok a fo lya ma tok, ame lyek városszerkezeti, gaz da sá gi, tár sa dal mi alap ját ad -

ták „Krúdy Óbu dá já nak”. A várostörténet e – té mánk szem pont já ból re le váns – sza -

ka sza a tö rök ki űzé se után kez dő dött, az azt meg elő ző idő szak ban, a tö rök ura lom 

alatt, a szom szé dos Bu da ost ro mai kö vet kez té ben Óbu da had szín tér jel le get öl tött, 

ezért 1526–1686 kö zött több ször le rom bol ták és fel éget ték.2 A sok pusz tí tás el le -

né re azon ban a te le pü lés – két rö vid idő sza kot le szá mít va – la kott ma radt, ez ál tal 

a la kos ság és a kul tú ra kon ti nu i tá sa is biz to sít va volt.3 

A tö rök ki űzé sét kö ve tő en, 1688-ban köl tö zött vissza Óbu dá ra 40 ma gyar – ko -

ráb ban itt la kó – csa lád, és et től az idő szak tól kezd ve in dul tak meg azok a fo lya ma -

tok – pél dá ul több nem ze ti ség/kul túr kör fo lya ma tos be te le pü lé se, en nek kö vet kez té -

ben a sok szí nű kul tu rá lis/val lá si élet ki ala ku lá sa, il let ve a me ző gaz da ság, el ső sor ban 

sző lő mű ve lés, ál lat tar tás fel len dü lé se stb. –, ame lyek kö vet kez té ben Óbu da előbb 

egy, a Zichy-csa lád ál tal irá nyí tott ba rokk föl des úri, majd 1766-tól ka ma rai me ző -

vá ros ként él te az éle tét. A sok szí nű – ma gyar, né met (sváb), zsi dó és szláv (dél és 

észa ki) la ko sok ból ál ló – tár sa da lom bé kés együtt élé se, el ső sor ban a sző lő mű ve lés -

ből és a hoz zá kap cso ló dó kézművesiparból, ke res ke de lem ből, fu va ro zás ból ál ló 

fog lal ko zás szer ke zet, il le tő leg a fő úri és egy há zi épít ke zés ál tal (Zichy-kas tély, 

Szent Pé ter és Pál-főplébániatemplom, Kiscelli trinitárius ko los tor és temp lom, re -

for má tus temp lom, zsi na gó ga) egy re több im po záns épü let tel bő vü lő, de mind amel -

lett fa lu si as vá ros kép jel le mez te a ko ra be li Óbu dát.4 
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1      KRÚDY: Egy vá ros ana tó mi á ja cí mű mű vész el mé le ti szim pó zi u mon el hang zott elő adás szö ve ge alap ján. 
Eser nyős Ga lé ria, 2018, 10. sz., 15–16. 

 
2      Óbu da, tö rök ne vén Budun-i Atik, 1541 után a Bu dai vi la jet, azon be lül pe dig a Bu dai szan dzsák ré szét 

ké pez te, amely nek élén a bu dai beglerbég állt. 
 
3      Óbu da la kos sá gát el ső al ka lom mal a ti zen öt éves há bo rú alatt, 1596 ja nu ár já ban köl töz tet ték el a csá -

szá ri csa pa tok és csak 1606-ban köl töz tek vissza. A má so dik al ka lom ra Bu da vissza fog la lá sát meg elő -
ző had já ra tok ide jén, 1684-ben ke rült sor és 1688-ban, Szé kes fe hér vár vissza fog la lá sa után mer tek 
vissza köl töz ni a la ko sok. 

 
4      GÁL Éva: Óbu da hely raj za a hó dolt ság vé gé től a XIX. szá zad kö ze pé ig = Ta nul má nyok Bu da pest Múlt já -

ból, 1979, 21. sz., 105–151. 



Az így ki ala kult te le pü lés – ame lyet né me tül Alt Ofennek, jid di sül Ofen Jásánnak 

hív tak – ad ta az alap ját, a gyö ke re it az új- és leg újabb ko ri Óbu dá nak, ame lyet  

a XIX–XX. szá zad fo lya mán újabb je len tős for du la tok, át ala ku lá sok érin tet tek. 

 

 

A XIX. szá zad má so dik fe lé ben be kö vet ke ző vál to zá sok ki vál tó okai 
 

A XIX. szá zad ban egymást kö vet ték azok az ese mé nyek, tör té né sek, ame lyek Óbu -

da át ren de ző dé sét, meg úju lá sát je lez ték és ered mé nyez ték, a szá zad utol só év ti ze -

d e i ben pe dig azok a vál to zá sok men tek vég be, ame lyek a te le pü lés ko ráb bi éle tét 

vissza for dít ha tat la nul át ala kí tot ták. Az aláb bi ak ban egy, a tel jes ség igé nye nél kü li 

(rész ben szub jek tív), fel so ro lás sze rű át te kin tés ál tal ér de mes a je len tő sebb ese mé -

nye ket fel ele ve ní te ni. A fel so ro lás ban meg em lí tett ese mé nye ket két cso port ba 

lehet osz ta ni. Az el ső ben azok a tör té né sek kap nak he lyet, ame lyek – rész ben a na -

gyobb idő be li tá vol ság mi att – köz ve tett sze re pet ját szot tak a két vi lág há bo rú 

közöt ti Óbu da át ala ku lá sá ban, a má so dik cso port ban pe dig azok az ese mé nyek ke -

rül nek be mu ta tás ra, ame lyek köz vet len sze re pet ját szot tak a Krúdy-ko ra be li Óbu da 

lét re jöt té ben. 

 

Ø  A fel so ro lást a re form ko ri tár sa dal mi vál to zá sok kal ér de mes kez de ni, ame -

lyek kö vet kez té ben az or szá gos te kin tet ben is je len tős nek szá mí tó óbu dai 

zsi dó ság egy ré sze át köl tö zött Pest re, meg ala kít va a Pes ti Iz ra e li ta Hit köz sé -

get. Mind ez az óbu dai kö zös ség és így a te le pü lés egész tár sa dal má nak össze -

té te lé re, vi szo nya i ra is nagy ha tás sal volt.5 

Ø  Az 1838-as ár víz ben a te le pü lés la kó há za i nak több sé ge meg sem mi sült vagy 

sú lyos ká ro kat szen ve dett, ami csa lá dok tö me ge it hoz ta ki szol gál ta tott hely -

zet be, mi köz ben a pusz tí tás egy ben át ala kí tot ta a vá ros ar cu la tát is. 

Ø  Az 1848–1849-es sza bad ság harc kö vet kez té ben el in dult – szi go rú/bün te tő – 

in téz ke dé sek kö vet kez té ben a te le pü lés jog ál lá sa több ször vál to zott. Óbu dát 

1850-től Bu dá hoz csa tol ták, amely azt je len tet te, hogy a me ző vá ros el ve szí -

tet te önál ló sá gát. Több mint egy év ti ze d et kö ve tő en, a po li ti kai vi szo nyok 

eny hü lé sé nek je gyé ben, 1861-ben Óbu dát ren de zett ta ná csú me ző vá ros ként 

le vá lasz tot ták Bu dá ról és is mét Pest-Pi lis-Solt vár me gye fenn ha tó sá ga alá 

került. Az 1870-es évek től kezd ve a köz sé gi tör vé nyek6 ha tá sá ra már pol gár -

mes tert is vá laszt ha tott, amely nek ered mé nye ként Harrer Pál 1872. no vem -

ber 10-én lett Óbu da el ső pol gár mes te re és a tiszt sé get 1873 no vem be ré ig, 

a fő vá ros meg ala ku lá sá ig töl töt te be.7 

Ø  A XIX. szá zad má so dik fe lé től a fel sza ba dult job bá gyok az új ipar tör vé nyek -

nek kö szön he tő en sza ba don ér té ke sít het ték bo ra i kat, amennyi ben be fi zet ték 
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a ter més re ki rótt il le té ke ket és adó kat. Az itt élők ha mar rá jöt tek ar ra, hogy 

a sző lő ter mesz tés ből úgy jut hat nak a leg könnyeb ben be vé te li for rás hoz, ha 

bo ra i kat a sa ját há zuk ban ki ala kí tott bor ki mé rés ben ma guk ér té ke sí tik, ame -

lyek a Krúdy ál tal több ször tár gyalt óbu dai ven dég lá tás alap ja it je len tet ték. 

 

Az előb bi fel so ro lást kö ve tő en a má so dik cso port ba azok a XIX. szá zad má so dik 

felé ben vég be me nő je len sé gek tar toz nak, ame lyek köz vet le nül és rend kí vü li mér -

ték ben hoz zá já rul tak Óbu da városszerkezetének/vá ros ké pé nek, tár sa dal má nak, gaz -

da sá gá nak és az itt élő la ko sok élet mód já nak meg vál to zá sá hoz, a múlt és a je len 

ér de kes, egy ben ke se ré des ele gyé nek ki ala ku lá sá hoz. 

 

Ø  Városegyesítés 

    Rö vid át te kin tés ként a há rom te le pü lés (Bu da, Pest és Óbu da), va la mint pol -

gár mes te re ik ál tal kép vi selt, városegyesítéssel kap cso la tos leg fon to sabb elvá -

rá so kat, il let ve fé lel me ket érintjük. 

 

Házmán Fe ren cet 1867-ben vá lasz tot ták meg Bu da pol gár mes te ré vé és ezt a szol -

gá la tot egé szen a fő vá ros egye sí té sé ig vi sel te. Az 1849-et kö ve tő év ti ze d ek ben 

leépült, ela dó so dott hely ze té ből fa ka dó an a vá ros és kép vi se le té ben Házmán tá mo -

gat ta a városegyesítést, mi vel et től vár ták a fel emel ke dést, Pest hez va ló fel zár kó -

zást. En nek ér de ké ben az 1860-as évek vé gé re Bu da vá ro sa és Házmán Fe renc is 

a városegyesítés leg főbb szó szó lói let tek.8 

Pest vá ros fő pol gár mes te re, Szent ki rá lyi Mó ric úgy gon dol ta, hogy te het sé gé nél 

fog va Pest vá ro sa önál ló an is ké pes len ne fő vá ro si rang gal bír ni. A vá ro sok egye -

sí té sé vel kap cso lat ban olyan tör vé nyi sza bá lyo zás szük sé ges sé gét hang sú lyoz ta, 

ami Pest re néz ve egyál ta lán nem hát rá nyos. Ugyan ak kor már ko ráb ban, 1867-ben 

az egye sí tés prob lé má i ra (né met nyelv elő tér be ke rü lé se, Bu da sze gény sé ge, eladó -

so dá sa) is fel hív ta a fi gyel met.9 

Harrer Pál városegyesítéssel kap cso la tos írá sa alap ján meg ál la pít ha tó, hogy az 

egyez te té sek ide jén Óbu dá nak két, a la kos ság anya gi hely ze té hez szo ro san kap cso -

ló dó te rü let volt ki emel ten fon tos. A ház adó, il let ve a ko ro ná hoz tar to zó úgy ne ve -

zett re gá lé jo gok ügye. Ez utób bi val kap cso lat ban lé nye ges meg em lí te ni, hogy Óbu -

da te rü le tén ka ma rai me ző vá ros ként vol tak olyan föld te rü le tek és szol gál ta tá sok, 

jo go sult sá gok, ame lyek kel köz vet le nül a ko ro na irá nyá ba kel lett el szá mol ni. A fő vá -

ros ba va ló be ta go zó dás ese tén vi szont eze ket a tu laj don lá si vi szo nyo kat ren dez ni 

kel lett, hi szen az volt kí vá na tos, hogy a fő vá ros egész te rü le té vel ma ga a fő vá ros 

ren del kez zen. A ház adó kér dé sé nek – az óbudaiak szem pont já ból elő nyös – ren de zé -

se alap ve tő fon tos ság gal bírt, hi szen 1873-at meg elő ző en az óbudaiak ala cso nyabb 

adókategóriába tar toz tak, mint a pes ti vagy bu dai la ko sok, és anya gi hely ze tük ből 

ki in dul va ki fe je zet ten fon tos volt szá muk ra, hogy a városegyesítés ne je lent sen 
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ma ga sabb adó ter he ket szá muk ra. Harrer tö rek vé se it si ker ko ro náz ta, mi vel Óbu da 

ré szé re tör vény ben biz to sí tot ták a II. ház adó osz tály ban va ló ma ra dást, sőt ké sőbb, 

Wekerle pénz ügy mi nisz ter sé ge alatt (1889–1892) lét re jött adó tör vény ben Óbu da 

újabb ked vez mé nye ket ka pott. A ko ro na ré szé re tör té nő kár ta la ní tást il le tő en,  

a tör vény ho zás nagylelkűen, meg vál tás nél kül min den jo got át en ge dett a fő vá ros 

ke zé be.10 Az előb bi ek alap ján ért he tő, hogy mi ért pont ezt a két ügyet te kin tet te 

Harrer el sőd le ges fon tos sá gú nak. A ház adó egy olyan te her volt, ami nem csak a tu -

laj do no so kat, ha nem a bér lő ket is súj tot ta, meg ne he zít ve min den na pi meg él he té sü -

ket. A há rom te le pü lés köz ti va gyo ni kü lönb sé get jól il luszt rál ja egy 1871-es adó -

ki mu ta tás, ami alap ján Óbu dán a leg töb bet adó zó 538 fo rint 82 kraj cárt, Bu dán 

6 061 fo rin tot, Pes ten 19 126 fo rin tot fi ze tett.11 Ha en nek okán a jobb vi szo nyok 

kö zött élő pes ti és bu dai la ko so kat érin tő ma ga sabb adó ter hek il let ték vol na az óbu -

daiakat is, ak kor en nek egye nes kö vet kez mé nye lett vol na az óbu dai la kos ság még 

erő tel je sebb le ma ra dá sa két testvérvárosának la ko sa i val szem ben. To váb bi szem -

pont ból meg kö ze lít ve az is ér de kes kér dés le het, hogy mi lyen má sik te rü le ten tud ta 

vol na Óbu da ilyen mar kán san és si ke re sen ér vé nye sí te ni az ér de ke it. Az egye sí tés -

hez kap cso ló dó sza bály ren de le te ket elő ké szí tő 34-es bi zott ság (Pest: 20, Bu da: 10, 

Óbu da: 4 tag) lét szám el osz lá sá nak is me re té ben ne héz el kép zel ni, hogy Óbu da si ke -

re sen ér vé nye sít het te vol na ér de ke it Pest tel szem ben olyan kér dé sek ben, ami hez 

a fej let tebb te le pü lést fon tos ér de kek fűz ték. 

 

Ø  Fi lo xé ra, pe ro nosz pó ra és liszt har mat 

    Óbu dán a sző lő mű ve lés és bor ké szí tés vi rág ko ra a XVII. szá zad má so dik fe lé -

ben a te rü le tet bir tok ló Zichy csa lád nak kö szön he tő en kez dő dött és 1887-ig, 

a fi lo xé ra pusz tí tá sá ig tar tott (az 1766/1767. évi össze írás sze rint 424 gaz da 

fog lal ko zott Óbu dán sző lő ter mesz tés sel, amely ből 29 020 akó bort ké szí tet -

tek). A sző lő mű ve lés a XIX. szá zad vé gé ig meg ha tá roz ta Óbu da tár sa dal mi, 

gaz da sá gi éle tét, hi szen sok csa lád meg él he té sét biz to sí tot ta. Az óbu dai ven -

dég lá tás alap ját a hely ben ter mesz tett, könnyű asz ta li bo rok ké szí té sé re 

alkal mas sző lő faj ták, pél dá ul Zirfandler, Burgunder, Honigler, Othonell, Mus tos, 

Portugeser, Lammschweif, Din ka, Csó ka sző lő, Ka dar ka je len tet ték.12 

 

A fi lo xé ra, más né ven gyö kér te tű, a sző lő haj tá sán és gyö ke rén meg te le pe dett élős -

kö dő, amely el szív ja a sző lő tő ke ned ves sé gét, ez zel a nö vény el ha lá sát okoz za. 

Óbu dán 1882-ben ész lel ték elő ször a fi lo xé rát, majd az 1890-es évek től a – pe ro -

nosz pó ra és liszt har mat – gom bás fer tő zé se ket. A sző lős gaz dák amel lett, hogy 

szén ké ne ge zés sel igye kez tek meg aka dá lyoz ni az újabb sző lő tö vek ki pusz tu lá sát,  

a fi lo xé ra ter je dé se el len még ká pol nát is emel tek a sző lő ül tet vé nyek kö zött. A sző -
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lő ter més elő ször 1887-ben esett vissza, majd utá na év ről év re csök kent egé szen 

az 1892. évi mély pon tig. Ek kor a ko ráb ban 40 ezer hek to li tert is meg ha la dó óbu -

dai bor ter me lés már a 100 hek to li tert sem ér te el.13 

 

Ø  A gyár ipar meg erő sö dé se 

    A XVIII. szá zad vé gén és a XIX. szá zad el ső év ti ze d e i ben a ma gyar gaz da ság 

meg pró bált ki tör ni fe u dá lis ke re tei kö zül és be kap cso lód ni a vi lág gaz da ság 

vér ke rin gé sé be. An nak el le né re, hogy 1835-ben ala pí tot ták meg az Óbu dai 

Ha jó gyá rat, ami ön ma gá ban nagy mér té kű – gaz da sá gi és tár sa dal mi – vál to -

zást ho zott a te le pü lés éle té be, Óbu dán a gyár te le pek tö me ges meg je le né sé -

ről az 1880-as évek má so dik fe lé től kezd ve be szél he tünk, amely nek ered mé -

nye ként a XX. szá zad el ső év ti ze d e i nek ide jé re kö zel fél száz gyár te lep lé te -

sült a te le pü lé sen. 

 

A te le pü lés át ala ku lá sá nak egyik leg plasz ti ku sabb szim bó lu má nak a Fló ri án té ri 

em ber pi ac meg vál to zá sa te kint he tő. Az em ber pi ac (más né ven kop la ló, köp kö dő)  

a me ző gaz da sá gi bér mun ká sok idő sza kos fog lal koz ta tá sá ból ala kult ki. A nyílt té ri 

em ber pi a cok a XVIII. szá zad vé gé től do ku men tál ha tók, vi rág ko ru kat azon ban a XIX. 

szá zad má so dik fe le és az 1940-es évek kö zöt ti idő szak je len tet te. Óbu dán a Fló -

ri án té ren ta lál ha tó em ber pi a con már éj jel 2-3 órá tól vá ra koz tak azok a nap szá mo -

sok, akik mun ká ju kat áru ba akar ták bo csá ta ni. A ko rai je len lét ma gya rá za ta, hogy 

a szin tén haj na li órák ban ér ke ző – a mun ká so kat bér be ve vő – (sző lős)gaz dák ked -

vük re vá lo gat has sa nak be lő lük. Azok, akik nem kap tak mun kát, a kör nyék kocs mái -

ban foly tat ták nap ju kat, őket ne vez te az óbu dai zsar gon „Fló ri án hu szá rok nak”.  

A fi lo xé ra pusz tí tá sát kö ve tő en azon ban vál to zott a hely zet. A sző lő te lep ki pusz tu -

lá sa után a sző lős gaz dák már nem mint mun ka adók, ha nem sa ját mun ká ju kat áru ba 

bo csá tók je len tek meg. Leg több eset ben a gyá ri nap szám ban vagy az egy re gya ko -

ribb épít ke zé sek nél pró bál tak el he lyez ked ni, a fi a ta lok ál ta lá ban ipa ri mun ká ra, az 

idő seb bek nap szám ba je lent kez tek.14 (A Fló ri án té ri em ber pi ac a má so dik vi lág há -

bo rú alatt, 1940-ben szűnt meg.) 

 

 

Óbu da a két vi lág há bo rú kö zött 
 

Az utol só fe je zet ben a ko ráb bi vál to zá sok nyo mán át ala kult, két vi lág há bo rú kö zötti 

Óbu da jel leg ze tes sé ge i nek több szem pont ból va ló át te kin té sé re ke rül sor. Egy részt 

ar ra a kér dés re ke res sük a vá laszt, hogy az óbudaiak hol él tek, va gyis mi lyen volt 

a vá ros kép. Szin tén fon tos kér dés, hogy kik és mi ből él tek, az az mi lyen lett a te le -

pü lés tár sa dal ma és gaz da sá ga, legvégül pe dig ar ra ke res sük a vá laszt, hogy a la -
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ko sok ho gyan él tek, mi lyen élet mó dot foly tat tak. A vá la szo kat – ha son ló an a ko -

ráb bi ak hoz – a tel jes ség igé nye nél kül, ki ra ga dott, szub jek tív mó don ki vá lasz tott 

pél dá kon ke resz tül pró bál juk meg ér zé kel tet ni. 

 

 

Vá ros kép – Hol él tek? 
 

A XVIII. szá zad tól kezd ve jel lem ző volt a te le pü lés re a sza lag tel kes ut ca há ló zat, 

ahol a beltelkek az ut cá ra me rő le ge sek, a há zak a tel kek ut ca fe lő li ol da lán épül tek, 

így az ut ca ké pet pa raszt há zak szá zai ural ták. A pa raszt há zak épí tő anya ga vá lyog 

és ter més kő, il let ve ál ta lá ban fa zsin dellyel fed ték a nye reg- és félnyeregtetőket. 

1874–1880 kö zött öt ször annyi szo ba-kony hás tol da lék épült, mint új la kó ház. Az 

épít ke zé sek cél ja ugyan az volt, mint az 1860-as évek ben: a be köl tö zé sek kö vet kez -

té ben meg nőtt a la ká sok irán ti ke res let, ami a ház tu laj do no so kat bér la ká sok ki ala -

kí tá sá ra ösz tö nöz te, ame lyet a beltelkek fo ko zott be épí té sé vel, az épü le tek tol dá -

sá val ol dot tak meg. En nek kö vet kez té ben egy re nőtt a hosszú, kes keny ud va rok ra 

nyí ló, sze gé nyes kom for tot biz to sí tó, szo ba-kony hás lak ré szek szá ma.15 

A gyár ipar fej lő dé se és en nek kö vet kez té ben a la kos ság szám drasz ti kus nö ve -

ke dé se mi att azon ban a pa raszt há zak mel lett egy re több új la kó épü letet emeltek  

a ke rü let ben, ame lyek egy részt a gyá rak tiszt vi se lő i nek, mun ká sa i nak biz to sí tot tak 

la kó te ret (pl. Gáz gyá ri la kó te lep Al má si Balogh Ló ránd és Reichl Kál mán ter vei alap -

ján 1910–1914), más részt a ke rü let ben is épül tek úgy ne ve zett vá ro si há zak, ame -

lye ket a fő vá ros tá mo ga tá sá ból épí tet tek. Az utób bi eset ben a Nagy szom bat és Bé csi 

út ke resz te ző dé sé nél meg va ló sí tott épü le tet Hikisch Re zső és ifj. Paulheim Fe renc 

terv raj za alap ján emelték 1926–1928 kö zött. „A la ká sok jobb ki vi tel ben ké szül tek, 

majd nem mind egyik la kás hoz für dő- és cse léd szo ba csat la ko zik, a szo bák parket-

tával, a kony ha, kam ra és WC-k, úgy szin tén a füg gő fo lyo sók már vány mo za ik lap -

bur ko lás sal ké szül tek, s a négyemeletes lép cső há zak ban fel vo nók van nak. Az épü let 

fő fa lai ki vé tel nél kül ége tett agyag tég lá ból ké szül tek, a mennye zet szer ke zet vas -

tar tók kö zöt ti síktéglafödém. A szo bák min de nütt jobb ki vi te le zé sű fes tést kap tak. 

A la ká sok szá ma: mind az öt épü let ben 59 egy szo bás, 178 két szo bás, 124 két szo -

bás für dő szo bá val, 95 há rom szo bás összes mellék he lyi ség gel, 4 négy szo bás összes 

mel lék he lyi sé gek kel és 34 üz let, me lyek az épü let cso port Bé csi-úti ré szén az I-ső 

és II-ik alag so rá ban nyer tek el he lye zést.”16 

A XIX–XX. szá zad for du ló ján a tö meg köz le ke dés fej lő dött a leg je len tő seb ben.  

A la kos ság nak ki fe je zet ten nagy szük sé ge volt a vál to zás ra, hi szen Óbu dát Pest től 

a Du na vá lasz tot ta el, Bu dát pe dig csak egyet len he lyen, az új la ki szű kü le ten ke -

resz tül le he tett arány lag gyor san el ér ni. Mind ez kü lö nös kép pen meg ne he zí tet te az 

óbudaiak köz le ke dé sét. A tö meg köz le ke dés iga zi ki épü lé se 1868-ban kez dő dött, 
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ami kor a Bu dai Köz úti Vas pá lya Tár sa ság ke ze lé sé ben meg nyílt az el ső ló vas út vo -

nal a Lánc híd és a Fő tér kö zött, amit 1895-ben vil la mo sí tot tak, majd a XX. szá zad 

ele jén, 1907-ben a Fő tér től a Vörösvári úton ke resz tül egé szen a Bé csi útig vit ték 

to vább a vil la mos sí ne ket. A Bé csi és Pomázi út sar kán 1910-ben nyílt meg az új 

köz te me tő és et től az év től kezd ve om ni busz (társaskocsi) szál lí tot ta az uta so kat  

a Bé csi és Vörösvári út sar ká ig. Az 1880-as évek vé gé től he lyi ér de kű vas út (HÉV) 

kö töt te össze Szen tend rét és Óbu dát, a to váb bi fej lesz tés ered mé nye ként 1895-től 

pe dig a HÉV-sze rel vé nyek át szál lás nél kül vi het ték uta sa i kat a Lánc hí dig. Az ipa ri 

te her szál lí tás ér de ké ben a MÁV az 1880-as évek vé gén le fek tet te sa ját vá gá nya it 

a mai Bem Jó zsef tér től a Filatorigátig és 1895-ig köz ve tí tet te a szent end rei HÉV 

át me nő for gal mát is. 1895-ben va ló sult meg a vas úti össze köt te tés Óbu da és Esz -

ter gom kö zött. Az 1896-ban meg épült Észa ki (Új pes ti) vas úti össze kö tő híd pe dig 

vég re köz vet len kap cso la tot te rem tett Pest tel.17 

Ami az óbu dai gyár ipart és an nak épü le te it il le ti, a városegyesítést kö ve tő en az 

1890-es éve kig nem lé te sül tek em lí tés re mél tó üze mek, vi szont et től kezd ve – 

amint a ko ráb bi ak ban már el hang zott – egy re több gyár lé te sült Óbu dán, ame lyek 

te le pe i ket sok szor az el pusz tult sző lő ül tet vé nye ken ál lí tot ták fel. 

Év ti ze d ek óta nem lé te sült olyan köz épü let, amely erő sí tet te vol na Óbu da vá ro -

si as ar cu la tát. A Fő té ren ál ló elöl já ró sá gi épü let – ré gi vá ros há za – egy 1894-ben 

meg je lent új ság cikk sze rint igen el avult ál la pot ban volt, s bár a ré gi anyag ból épült 

föld szint re eme le tet húz tak, a ház nem ke rül het te el a le bon tást. 1901-ben fel kér -

ték Barcza Ele ket egy új elöl já ró sá gi épü let meg ter ve zé sé re, ami vel a mér nök már 

a kö vet ke ző év kö ze pén el ké szült. A tény le ges ki vi te le zés re azon ban 1905-ig vár ni 

kel lett, ek kor in dul tak meg a ko ráb bi épü let bon tá si mun ká la tai, majd nem sok kal 

ké sőbb, 1906 no vem be ré ben a kor igé nye i nek meg fe le lő hely re köl töz he tett vissza 

az óbu dai elöl já ró ság. A ma is lát ha tó, új vá ros há za két eme le tes épü le te ma ga sí tott 

föld szint tel és alag sor ral ren del ke zik. Hét ten ge lyes fő hom lok za tát négy oszlopliéna 

dí szí ti. A föld szint fal sík já ban kö zé pen ta lál ha tó ka put em ber ala kos her ma pil lé rek 

fog ják köz re. Az épü le ten be lül – át adá sá nak ide jén – az alag sor ban kap tak he lyet 

az ét ke ző ter mek, a nép kony ha, a könyv tár, a mun kás ka szi nó és a mel lék he lyi sé gek, 

a föld szin ten a pénz tá ri és szám ve vő sé gi iro dák. Az el ső eme le ten he lyez ték el az 

elöl já ró és a jegy ző hi va ta lát, il let ve itt dol goz tak a kü lön bö ző ad mi niszt ra tív mun -

ka tár sak. Az épü let má so dik eme le tén az anya köny vi hi va tal, a ke rü le ti mér nök, az 

or vos és az adó fe lü gye lő ség hi va ta li he lyi sé gei vol tak meg ta lál ha tók.18 

A városegyesítést kö ve tő en a ke rü let la kos ság szá má nak nö ve ke dé se ha laszt ha -

tat lan ná tet te egy kor sze rű kór ház meg nyi tá sát. 1897-ben ad ták át a Szent Mar git 

Kór há zat a Bé csi úton. Kez det ben csak nyolc van ágy állt a gyógy ítás ren del ke zé sé -

re, ho lott Óbu da la kos ság szá ma már az át adás kor hu szon öt ezer volt. A szá zad for -

du ló ra a kór ház szű kös ka pa ci tá sát száz ágyas ra bő ví tet ték, és mel let te szá mos új 

szak ren de lést is el in dí tot tak. Az ak ko ri idő vi lág új don sá gát, a rönt gen vizs gá la to kat 
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már 1903-ban si ke re sen al kal maz ták a városszéli kór ház ban. A kór há zi ápo lást vég -

ző ir gal mas nő vé rek ki vet ték a ré szü ket a szo ci á lis gon do zó mun ká ból is, 1900-ban 

meg ala pí tot ták az Ir ga lom Há za ne vű ott hont, gyógy ít ha tat lan be te gek szá má ra.19 

A városegyesítés előtt a kul tu rá lis élet szin te egyet len meg je le né si for má ja Óbu -

dán a ván dor szín tár su la tok ven dég sze rep lé se volt. 1892-ben Goldberger Im re fá ból 

épült szín há zat épít te tett, ahol az Óbu dai Szín kör tár su la ta lé pett fel, majd 1897-

ben kő szín ház lé te sült a La jos ut cá ban. A Kisfaludy Szín ház hosszabb-rö vi debb 

meg sza kí tá sok kal 1944-ig üze melt.20 

Az óbu dai la kos ság nagy ré sze a városegyesítés előtt né met aj kú volt, il let ve 

egye di nyelv já rást, az óbu dai di a lek tust (a jid dis és a sváb nyelv sa já tos ke ve ré ke) 

be szél te. A városegyesítés egyik kö vet kez mé nyét a ma gya ro sí tás je len tet te, a ko -

ráb ban né met ut ca ne ve ket ma gyar ra cse rél ték (pél dá ul Minutegasse he lyett Perc 

ut ca, Hauptgasse he lyett Fő ut ca). 

A la kos ság szá má nak nö ve ke dé sét kö vet ve a városegyesítés után több ele mi is -

ko la is épült a ke rü let ben: 1876-ban a La jos ut cai, va la mint a Kis ko ro na ut cai is ko la, 

1880-ban a Rak tár ut cai, va la mint a Kór ház ut cai is ko la kezd te meg a mű kö dé sét.21 

A két vi lág há bo rú kö zött sem ma radt a te le pü lés egy há zi épít ke zé sek nél kül, 

ame lyek kö zül min den kép pen ki eme len dő az Óbu dai Evan gé li kus Gyü le ke zet 1935-

ben, Friedrich Ló ránt ter vei alap ján fel épí tett temp lo ma, amely nagy mér ték ben 

befo lyá sol ta a mai Pa csir ta me ző ut ca azon ré szé nek han gu la tát.22 

 

 

Tár sa da lom és gaz da ság – Kik és mi ből él tek? 
 

Tár sa da lom – Kik él tek itt? 

Óbu da éle té nek év szá za do kon át meg ha tá ro zó ele me volt a mun ka erő be áram lá sa, 

a fo lya ma tos né pes ség moz gás. A XVIII. szá za di tu da tos be te le pí té sek után a XIX. 

szá zad el ső fe lé ben a sző lő mű ve lés, a me ző gaz da sá gi mun kák (zöld ség- és gyü -

mölcs ter mesz tés) biz to sí tot ta fo lya ma tos mun ka le he tő ség mi att bér mun ká sok ez rei 

ér kez tek és te le ped tek le Óbu dán. Fő leg szlo vák és né met anya nyel vű ek ér kez tek 

a Fel vi dék ről, ezen be lül is el ső sor ban Nyitráról, Körmöcbányáról, Trencsénből és 

Teplicéről, aki ket a köz nyelv ben a he lyi ek „tó tok nak” és „dájcsprommernek” ne vez -

tek. A kö ze li Pi lis- és Bu dai-hegy ség fal va i ból szin tén sok ma gyar, né met és szlo vák 

bér mun kás, il let ve idény mun kás ér ke zett. Eb ben az idő szak ban ala kult ki a vá ros 

jel leg ze tes sok nem ze ti sé gű vol ta.23 
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Az óbu dai la kos ság szám nö ve ke dé sé nek és tár sa dal mi össze té te lé nek meg vál to -

zá sá ban ko moly sze re pet ját szott a Ha jó gyár meg ala pí tá sa (1835), ami né hány 

évti zed alatt több mint húsz ezer mun kást, el ső sor ban cseh, mor va és oszt rák te rü -

le tek ről ér ke ző szak mun ká so kat fog lal koz ta tott. A XIX. szá zad má so dik fe lé nek tár -

sa dal mi vál to zá sát je len tő sen be fo lyá sol ta az 1870–1900 kö zöt ti gaz da sá gi kon -

junk tú ra, amelynek kö vet kez té ben újabb és újabb gyá ra kat ala pí tot tak Óbu dán. Ezek 

az ipa ri üze mek je len tős szá mú kép zett szak mun kást, va la mint még je len tő sebb 

szá mú se géd mun kást és be ta ní tott mun kást von zot tak ide az or szág leg kü lön bö -

zőbb te rü le te i ről. 

A gyár ipar fej lő dé se, a me ző gaz da ság ha nyat lá sa, il let ve Bu da pest 1873-as meg -

ala ku lá sa együt te sen já rult hoz zá, hogy Óbu da fa lu si as, pa raszt pol gá ri me ző vá ros -

ból a fő vá ros egyik ipa ri ke rü le té vé ala kult át. En nek ered mé nye ként a XX. szá zad 

ele jé re a tár sa da lom jól el kü lö nít he tő nem ze ti sé gi/kul tu rá lis fel osz tá sa – ma gyar, 

né met, zsi dó, tót – és a ko ráb ban jel leg ze tes pa raszt pol gá ri ré teg majd nem tel je sen 

el tűnt. A köz igaz ga tá si ha tá rok szé le se dé sé vel, a gyár ipar el ter je dé sé vel a la kos ság, 

fő leg a mun kás ré teg lét szá ma meg nőtt, a tár sa da lom dif fe ren ci á ló dott, ez zel pár -

hu za mo san az ér té kek és az igé nyek mó do sul tak.24 

 

Gaz da ság – Mi ből él tek? 

A há zi bor ki mé ré sek a fi lo xé ra pusz tí tá sa mi att meg szűn tek, he lyü ket egy re na -

gyobb szám ban a kis kocs mák vet ték át, ame lye ket – a bor ki mé ré sek hez ha son ló an – 

ál ta lá ban a sző lős gaz dák üze mel tet tek és a sa ját la ká suk ból ki ala kí tott he lyi sé -

gekből áll tak. A be já rat után leg több ször rög tön a sön tés kö vet ke zett asz ta lok kal, 

szé kek kel, fo ga sok kal, a kocs ma pult pe dig fá ból ké szült, ami nek te te jén rend sze rint 

bá dog bo rí tást hasz nál tak. Há tul a pult mö gött pol cok so ra koz tak, ahol az ita lo kat és 

a po ha ra kat tá rol ták. A leg több óbu dai kocs má ban volt egy ki sebb, má so dik szo ba 

is, ahol a kü lön bö ző asz tal tár sa sá gok, egy le tek, csa lá dok tar tot ták ren dez vé nye i ket, 

össze jö ve te lü ket. A III. ke rü le ti kocs mák több sé gé hez kert he lyi ség is tar to zott, ami 

gya kor la ti lag a ház le an de res macs ka kö ves ud va rát je len tet te, ahol a ven dé gek ta -

vasz tól őszig fo gyaszt hat ták a könnyű óbu dai bo ro kat. A kert he lyi ség ben ál ta lá ban 

ci te ra- és gi tár ze ne mel lett le he tett kár tyáz ni, be szél get ni.25 

A kis kocs mák mel lett, a tár sa da lom pol gá ro so dó ré te ge i nek igé nyé re re a gál va 

meg je len tek a ven dég lők is. Az 1921. évi XXIII. tör vény cikk ér tel mé ben me leg étel 

áru sí tá sá ra ki zá ró lag az ét ter mek vol tak jo go sul tak.  Az óbu dai ven dég lők „egye di sé -

gét”, a ven dég lá tás esszen ci á ját a hí res „óbu dai han gu lat” je len tet te, ame lyet a ba -

rát sá gos kör nye zet, a szűk, macs ka kö ves ut cák, a csen des há zak ud va rai és a há zi as 

éte lek tet tek egye di vé. A ven dég lők ven dég kö re kez det ben a jobb mó dú, ke res ke -

de lem ben, vál lal ko zá sok ban, hi va ta lok ban dol go zó óbudaiak kö zül ke rült ki, ké sőbb 

a fő vá ros egész te rü le té ről jöt tek meg íz lel ni ezt a han gu la tot. Az újon nan meg nyí ló 

ven dég lők be ren de zé se vi szony lag egy sze rű nek mond ha tó: ét ter mi rész, kony ha, 

rak tár, eset leg borospince. A ven dég lő aj ta ján be lép ve az ét ter mi rész ben a fő pin -
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cér és a te rí tett asz ta lok vár ták a ven dé ge ket. A ki szol gá ló rész és a kony ha gyak -

ran egy lég tér ben volt. A kony há ban tör tént a nyers anya gok elő ké szí té se, va la mint 

a fő zés. Az ita lo kat, bo ro kat, a fris sen csa polt sört, eset leg pá lin kát az ita los fiú szol -

gál ta fel. A leg több óbu dai ven dég lő nek volt kert he lyi sé ge, ahol élő ze ne, ál ta lá ban 

sram li szólt. El ső sor ban könnyű vö rös bo ro kat (fő leg ka dar kát), és az óbu dai nem ze -

ti sé gek re (ma gyar, sváb, tót, zsi dó) jel lem ző éte le ket kí nál tak. Hí res óbu dai ven dég -

lő volt a Kéhli, a Sipos, a Bürgermeister, a Gigler, a Bi va lyos, a Fe nyő gyön gye, az 

Er dei lak, a Berlinger, a Fahn, a Nedeczky és az Ud var ház ét te rem. Óbu dán 1880–

1948 kö zött kö rül be lül 850 ven dég lá tó hely mű kö dött.26 

A sző lő ül tet vé nyek ki pusz tu lá sát kö ve tő en a sző lős gaz dák nak, el ső sor ban azok -

nak, akik nek volt iga vo nó lo vuk (ke vert te nyész té sű muraközi, ame lye ket ál ta lá ban 

vá sá rol tak, nem te nyész tet tek), il let ve sze ke rük („fé de res ko csi”), egy ré sze fu va ro -

zás ból élt. Ők jel lem ző en az Óbu dán egy re in kább tö me ges sé vá ló tég la gyár tás ból 

szár ma zó épí tő anya go kat vit ték a kör nyék te le pü lé se i re, leg in kább az egy re több 

épít ke zés be kez dő új fő vá ros pes ti és bu dai ré szé be, de szál lí tot tak az or szág más 

ré sze i be is tég lá kat, kö ve ket. 

Amint ko ráb ban már szó ba ke rült, a gyár ipar iga zi fel len dü lé sé re a XIX. szá zad 

vé gén ke rült sor, egé szen ad dig a ko ráb ban már em lí tett kéz mű ves-fog lal ko zá sok 

je len tet ték a he lyi ipar alap ját. Et től az idő szak tól kezd ve azon ban sor ra ala kul tak 

a kü lön bö ző gyá rak a ke rü let ben: 1890-ben jött lét re a szer szám gyár, 1892-ben  

a do hány gyár, 1893-ban a Bu da pes ti Tég la- és Mész ége tő Rt., 1894-ben a Szé kes -

fő vá ro si Kesztyűvarrótelep, 1895-ben az Új la ki Tég la- és Mész ége tő Rt. Az 1910-es 

évek vé gé ig az 1913-ban ala pí tott Gáz gyár ban elő ál lí tott gáz zal lát ták el Bu dát és 

a pes ti ol da lon el he lye zett tar tá lyo kat is. A te le pü lé sen amel lett, hogy több te vé -

keny sé gi kör kép vi sel tet te ma gát, két te rü let még is ki emel he tő: a tég la gyá rak so ka -

sá ga, il let ve a tex til ipar hoz kö tő dő ter me lés. Gya kor la ti lag Új lak tól kezd ve a Bé csi 

út majd nem egé szén hú zód tak vé gig a tég la te le pek (pél dá ul Új la ki Tég la és Mész -

ége tő, Kunwald Ja kab tég la gyá ra, „Victoria” tég la gyár, Bu da pes ti Tég la- és Mész ége -

tő Rt., Ro zá lia tég la gyár). A tex til gyá rak so rá ból pe dig min den kép pen ki eme len dő  

a Goldberger tex til gyár, amely eb ben a kor szak ban él te vi rág ko rát és vált vi lág hí -

rű vé. Mind ez együt te sen ered mé nyez te, hogy a ke rü let szép las san egy sző lő mű -

ve lé sen ala pu ló me ző vá ros ból a fő vá ros ipa ri kül vá ro sá vá ala kult át.27 

 

 

Élet mód – Ho gyan él tek? 
 

A XX. szá zad ele jé re Óbu dán mind val lá si, mind kul tu rá lis, mind nem ze ti sé gi szem -

pont ból na gyon he te ro gén tár sa da lom ala kult ki, amely rész ben meg őriz te ré gi 

szoká sa it, ha gyo má nya it, rész ben él ve az együtt élés nyúj tot ta új le he tő sé gek kel, 

élet mód ja újabb ele mek kel bő vült. 
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A leg ál ta lá no sabb nak te kint he tő fa zsin de lyes, vá lyog ból és ter més kő ből épí tett 

pa raszt há zak bú tor za ta ál ta lá ban di ó fá ból ké szült, szí ne kö zép- vagy sö tét bar na volt 

és ha son lí tott a ko ra be li pol gár ság bú to ra i hoz. A szo bá ban ru hás szek rény, tám lás 

ágy, éj je li szek rény, asz tal, szé kek, tü kör, sub lót, kály ha, író asz tal, a kony há ban 

pedig kony ha szek rény, asz tal, szé kek, tűz hely állt. A fa la kon olaj nyo ma to kat, 

szent ké pe ket, fény ké pe ket he lyez tek el, a be já ra ti aj tó fö lé pe dig há zi ál dást tet tek 

(iz ra e li ta la ká sok nál mezüzét).28 

Óbu da tár sa dal má ban a XIX. szá zad má so dik fe lé től meg fi gyel he tő a pol gá ri 

érté kek erő sö dé se. En nek egyik je le, hogy min den fé le szem pon tok – fog lal ko zás, 

val lás, mun ka hely, élet kor, nem ze ti ség stb. – alap ján kü lön bö ző egye sü le te ket, egy -

le te ket, tár sa sá go kat hoz tak lét re. Az egy le tek fe la da ta, je len tő sé ge ket tős volt. 

Egy részt spor to lá si, szó ra ko zá si le he tő sé ge ket biz to sít hat tak a tag ja ik szá má ra, 

más részt ér dek vé del mi szerv ként is mű köd het tek, mint pél dá ul a kü lön bö ző be teg -

se gé lye ző egye sü le tek. Az 1860-as és 1910-es évek kö zött össze sen 83 egye sü let 

jött lét re Óbu dán és kö zü lük jó né hány nak 60–80 éven ke resz tül volt fo lya ma tos 

tag sá ga. 

A kocs mák és a ven dég lők a tár sas össze jö ve te lek szín te rei is vol tak, ahol a kö -

zös sé gi szel lem erő sí té se ér de ké ben a törzs ven dé gek asz tal tár sa sá go kat ala kí tot tak. 

Az asz tal tár sa sá gok nak sa ját ta lál ko zá si rend jük, a kö zös idő töl tést be fo lyá so ló 

szo ká sa ik, ce re mó ni á ik vol tak, ame lyek egye di vé, kü lön le ges sé tet ték az együtt lét 

han gu la tát. 

Óbu dán rend sze rint min den ven dég lő nek kü lön asz tal tár sa sá ga és törzs ven dé ge 

volt. Egyes asz tal tár sa sá gok cél ként tűz ték ki, hogy ta ka ré kos ság ra ne vel jék tag jai -

kat, fő ként azo kat, akik min den nap el jár tak a ven dég lők be. Több he lyen is mű kö dött 

úgy ne ve zett spór egy let, az az ta ka rék tár sa ság. E ta ka rék egy let nek az volt a lé nye ge, 

hogy az asz tal tár sa ság tag jai be fi zet tek 1-2 pen gőt, és egy év ben egy szer, rend sze -

rint ka rá csony kor a ta gok nak a be fi ze tés ará nyá ban egy összeg ben vissza fi zet ték 

a spó rolt pénzt, ha pe dig év köz ben meg szo rul tak, volt hová köl csö nért for dul ni uk. 

A ta ka ré kos ság cím alatt össze gyűj tött kis tő ke egy ré szét jó té kony cé lok ra for dí -

tot ták. A ta ka rék asz tal tár sa sá gok a ta gok ál tal kö te le ző en el fo ga dott, a jo go kat és 

kö te le zett sé ge ket írás ban rög zí tő alap sza bállyal ren del kez tek, va cso rá kat, bá lo kat, 

ün nep sé ge ket tar tot tak. Óbu dán ilyen tár sa ság nak szá mí tott az El ső Ma gyar Nem -

ze ti Asz tal tár sa ság, a Jó ba rá tok, va la mint a Caritas asz tal tár sa ság.29 

A szá zad for du ló kör nyé kén a III. ke rü let ben is vi rág zás nak in dult a für dő élet. 

1895-től kez dő dött a rómaifürdői vil la te lep ki ala kí tá sa, és ez zel pár hu za mo san épül -

tek fel a part men ti sport- és für dő te le pek. A Ró mai-part a két vi lág há bo rú kö zött 

vált a csó nak sport és az üdü lő kö zön ség Pa ra di cso má vá. 1892-ben meg ala kult az 

Eve ző Szö vet ség, 1896-ban pe dig meg ala pí tot ták a Ró mai Für dő te lep Egye sü le tet, 

amely szi go rú an sza bá lyoz ta, irá nyí tot ta a te rü let éle tét. Ek kor kezd tek épül ni a ké -

sőbb hí res sé vált csó nak há zak, mint Hattyú, Fájt, Weinberger, Magasházy, Spárta, 

Bí bic, Kó csag, Ad ria, Csu ka, Ampére, Bürgermeister. Kö zü lük né hány fenn ma radt 
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csó nak ház mű em lé ki vé dett sé get is ka pott. Leg nép sze rűbb sport esz köz a kielboat 

volt, va gyis az a két pár eve zős, sza bad idős és tú ra cé lo kat is szol gá ló fa ha jó, amely -

ben az eve ző sök a me net irány nak hát tal evez nek a gu ru ló ülé sen. 

Bár mennyi re is meg vál to zott a te le pü lés tár sa dal mi össze té te le, a val lá sos élet 

kö zös sé gi ese mé nyei to vább ra is a te le pü lés köz pon ti tör té né se i nek szá mí tot tak. 

Az év nagy ese mé nye a jú ni us 29-i Pé ter-Pál-na pi bú csú. Óbu dán a Szent Pé ter és 

Pál-fő plé bá nia bú csú ját cse resz nyés bú csú nak is hív ták, amely a fő vá ros egyik leg -

nép sze rűbb bú csú já nak szá mí tott. Elő for dult olyan al ka lom, ami kor több tíz ezer 

láto ga tó ér ke zett Pest ről és Bu dá ról, va la mint a szom szé dos sváb fal vak ból. Ez a bú -

csú az ara tás kez de tét je lez te. A braunhaxler há za kat fris sen ki me szel ték, lent kék, 

vö rö ses bar na vagy zöld csík kal dí szí tet ték. Az ud va ro kat, ut cá kat tisz tá ra sö pör ték, 

a há zat be lül ről is ki ta ka rí tot ták. Az asszo nyok ren ge te get főz tek, li bát, tyú kot, ma -

la cot sü töt tek, pél dá ul „khiritoglevest”, marhahúslevest, cse resz nyés ré test. A bú -

csút ün ne pé lyes kör me net nyi tot ta meg, majd az ebéd kö vet ke zett, ahol a fő fo gást 

a fi a tal li ba je len tet te. A ki je lölt vá ros ré szen az áru sok fel épí tet ték bó dé i kat és ké -

szül tek a lá to ga tók ra.30 A ko ra be li saj tó ban az aláb bi ak ban em lé kez tek meg az 

 óbudai bú csú ról: „Le ír ha tat lan a hang za var, amely egész dél után ural ta a hely ze tet. 

De nem hi á ba, mert csi nált Óbu dá nak leg alább 10 ezer nyi ide gen for gal mat. – En nek 

az ide gen for ga lom nak leg na gyobb hasz nát a ven dég lő sök és ká vé sok lát ták, aho vá 

este fe lé csak úgy tó dult a kö zön ség. Egy-egy ven dég lő ud va ra egy-egy fi ók bú csú 

szín he lye volt. – Kín tor na, he ge dű, dob, trom bi ta, cin tá nyér, réz üst, hár fa, tam bu ra, 

ci te ra, tri an gu lum stb., stb., mel lett a csepürágók, le gye ző- és papírsapkaárusok, 

kucsé be rek, mű sza va lók, recitátorok, gon do lat ol va sók, műordítnokok, kard nye lők, 

»ki le tép te lán cát«, mű ko mi ku sok, ne ve tő, ka ca gó, rö hö gő és díj kö hö gő mű vész gár da 

ost ro mol ta a mu la tó és ve sze ke dő em be rek pénz tár cá ját elannyi ra, hogy min den ki 

el mond hat ta: ez jól si ke rült bú csú volt [...].”31 

 

 

Iro da lom jegy zék 

 
Önál ló ki ad vá nyok, ta nul mány kö te tek, pe ri o di kák: 
•       ALPÁR Ág nes: Az óbu dai szín há zi élet múlt já ból = Óbu da év szá za dai. Szerk. KISS Cson gor, Bp., 

Better, 2000, 523–545. 
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da pest Múlt já ból, 1941, 9. sz., 142–175. 
•       BARCZA Elek: Az óbu dai elöl já ró ság épü le te = Épí tő Ipar, 1908, 3. sz., 21. 
•       BATÓ J. Li pót: Ada lé kok az óbu dai hit köz ség és chevrák tör té ne té hez. Bp., Athenaeum, 1906. 
•       BENOSCHOFSKY Ilo na: Fe je ze tek az óbu dai zsi dó ság múlt já ból = Új Élet – A Ma gyar Iz ra e li ták 

Lap ja, 1976, 16. sz. 
•       BERCZIK And rás: A köz le ke dés tör té ne té nek rö vid át te kin té se = Óbu da év szá za dai. Szerk. KISS 

Cson gor – MOCSY Fe renc, Bp., Kor társ, 1995, 299–321. 
•       BÜCHLER Sán dor: A zsi dók tör té ne te Bu da pes ten. A leg ré geb bi idők től 1867-ig. Bp., Izr. Ma gyar 
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•       SZA BÓ Dá ni el: Or szág gyű lé si vá lasz tá sok az egye sí tés elő es té jén = Az egye sí tett fő vá ros. Pest, 

Bu da, Óbu da. Szerk. GYÁNI Gá bor, Bp., Bu da pest Fő vá ros Ön kor mány za ta, 1988, 31–59. 
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Pest-Bu da-Óbu da Egye sí té si Bi zott ság ira tai. Bu da pest Fő vá ros Le vél tá ra, IV. 1314.
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Va das Jó zsef 

„Zúg és... ki hí vó han got ád” 
Krúdy és a mo dern nagy vá ro si köz le ke dés 
 

 

Krúdy élet mű vé nek ta lán leg jobb is me rő je, Fábri An na sze rint „Krúdy [...] so ha nem 

a je len ről ír. Tör té net mon dó ként szin te min dig az em lé ke ző hely ze té ben nyil vá nul 

meg.”1 Leg je len tő sebb mun kái a tí zes évek ele je (Szinbád if jú sá ga, 1911) és a hú szas 

évek de re ka (Szindbád meg té ré se, 1925) kö zött szü let nek. Mi köz ben azon ban az 

írót „em lé ke ző at ti tűd”-je2 aka rat la nul is haj dan volt if jú sá gá nak („bol do gult úrfiko-

rom”3) vi lá gá ba csa lo gat ja, a kor társ épí té szet és tárgy kul tú ra, amely mun ká i nak 

dísz le te it szol gál tat ja, ép pen ez zel a ha gyo mány köz pon tú fel fo gás sal kí vánt – a jö vő 

ne vé ben – ra di ká li san le szá mol ni. Íme né hány kulcs fon tos sá gú ese mény, amely ezt 

a múlt és je len kö zé met szett ce zú rát má ig ha tó ér vénnyel szem lél te ti. 1907-ben 

ala kul meg épí té szek, ipar mű vé szek és vál lal ko zók rész vé te lé vel a kéz mű ves ség 

elle né ben a nagy ipa ri tárgykultúrát szor gal ma zó Deutscher Werkbund. A szer ve zet 

meg ha tá ro zó egyé ni sé ge a sok ol da lú Peter Behrens,4 1907 és 1910 kö zött az AEG5 

mű vé sze ti ve ze tő je, aki már szin te mai designerként ter ve zi a cég elekt ro mos ké -

szü lé ke it. Iro dá já ban dol go zik 1908 és 1910 kö zött Walter Gropius épí tész;6 1912-

ben ter ve zett Fagus kap ta fa gyá ra az el ső füg göny fa las mo dern épü let. Ek kor lesz 

ő is a Werkbund tag ja, majd 1919-ben ve ze té sé vel ala kul meg a Bauhaus,7 a múlt -

tal gyö ke re sen sza kí tó funkcionalista épí té szet és a for ma ter ve zés leg je len tő sebb 

szel le mi mű he lye. 

De ma rad junk Ma gyar or szá gon, ahol Krúdy hő sei él nek és re gé nyei ját szód nak! 

Ezek hely szí ne – né hány vi dé ki kú ri á tól, ud var ház tól el te kint ve – Bu da és Pest, meg 

per sze Óbu da. (Sok kal in kább a há rom ré gi vá ros rész, s nem az 1873-as egye sü lés 

után metropolisszá vá ló Bu da pest.) Itt – az is mert tör té nel mi okok kö vet kez té ben – 

ba rokk vagy még ré geb bi em lék alig ma radt ránk; XVIII. szá za di is csak el vét ve 

akad. Ilyen az 1743-ban el ké szült Fe ren ce sek temp lo ma. A vá rost több sé gé ben XIX. 

szá za di épü le tek al kot ják, s ezek do mi nál nak Krúdy köny ve i nek lap ja in. Kö zü lük az 

egyik vég le tet a Jó zsef vá ros sze gé nyes – föld szin tes, két- vagy há rom eme le tes – 

há zai al kot ják (a Gyöngy tyúk, a mai Gyu lai Pál ut cá ban la kott fő vá ros ba köl tö ző író 

1897 tá ján), a má si kat az Andrássy út elő ke lő neoreneszánsz bér pa lo tái. Ugyan csak 

két szél ső pó lus az ak kor még majd hogy nem fa lu si mi li őt mu ta tó Tabán (gör be ut -
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1      FÁBRI An na: „Mit le het ír ni Pest ről?” A Krúdy-mű vek Bu da pest jé ről = Bu da pes ti Ne gyed, 2001, 4. sz. 
 
2      Uo. 
 
3      Vö. KRÚDY Gyu la: Bol do gult úrfikoromban (1929). 
 
4      Peter Behrens fes tő, ipar mű vész, épí tész (1868–1940). 
 
5      Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft – 1883-ban ala pí tott, elekt ro mos gé pe ket és ház tar tá si be ren de -

zé se ket elő ál lí tó né met cég. 
 
6      Walter Gropius (1883–1969). 
 
7      Ipar mű vé sze ti is ko la (1919–1933). 



cács ká i ban a Bal kán ra tar tó fi a tal Le Corbusier is él ve ze tét lel te 1911-ben), il let ve 

a Nem ze ti Mú ze um mö gött a palotanegyed, amely nek több ki emel ke dő da rab ja (Ybl 

Mik lós: Ká ro lyi-pa lo ta, Baumgarten Sán dor: Esterházy-pa lo ta, Pucher Jó zsef: Wenck -

heim-pa lo ta) hely re ál lít va ma is Bu da pest ékes sé ge. A re gé nyek leg gya ko ribb szín -

he lye azon ban Pest bel ső kör ze te: a nagy kör út és a Du na köz ti te rü let. Ma ga Krúdy 

a szá zad for du lón már a te réz vá ro si Pekáry-ház ban (Ki rály ut ca 47.) élt. Olyan vá ros- 

és épí té szet tör té ne ti szem pont ból je len tős mű vek ta lál ha tók a szom széd sá gá ban, 

mint a Hat va ni (ma Kos suth La jos) ut cá ban a Nem ze ti Ka szi nó (Hild Jó zsef), a Kál vin 

té ri (Hild Vin ce), a te réz vá ro si (Kasselik Fidél) vagy a Bakáts té ri temp lom (Ybl Mik -

lós), Calderoni üz le te a Vá ci ut ca és a Vö rös marty tér sar kán, a Nagy vá sár csar nok 

(Petz Sa mu), a Neruda-dro gé ria ugyan csak a Hat va ni ut cá ban, hogy csak a mű ve i -

ben em lí tett ne ve ze tes sé gek re hi vat koz zunk. 

Krúdy vi lág lá tá sát azon ban nem el ső sor ban az ál ta la em lí tett épü le tek szem lél -

te tik. Leg alább annyi ra azok, ame lyek nem sze re pel nek a re gé nye i ben, no ha ak kor 

már lé tez tek, sőt meg ha tá ro zó mó don hoz zá já rul tak a vá ros össz ké pé hez. A ma gyar 

épí té szet ugyan is nem ma radt érin tet len a be ve ze tő ben em lí tett, a ha gyo má nyos -

tól me rő ben el té rő gya kor la tot ho zó és a ko ráb bi ak kal el len té tes el vek re ala po zó 

egye te mes ten den ci ák tól. En nek az új for ma vi lág nak és stí lus nak a főbb kép vi se lői 

Lajta Bé la, Mál nai Bé la és a Vá gó fi vé rek vol tak, akik sza kí tot tak mind Ybl nem ze dé -

ké nek historizáló, mind a né pi es sze cesszió (Lechner al ko tá sa i ban ki tel je se dő) fel fo -

gá sá val és egy premodern, akár ku bis tá nak is te kint he tő pu ri tán irány zat hí ve i ként 

egy más után al kot ták je len tős mun ká i kat az el ső vi lág há bo rú előt ti év ti zed ben. Idő -

rend ben a leg is mer teb bek: Vá gó Jó zsef és Lász ló: Gutenberg-ház (1907) a ha son ló 

ne vű té ren, ugyan ők: Ár kád Ba zár (1908) a Do hány ut cá ban, Lajta Bé la: Vas ut cai 

isko la (1909–1910), Mál nai Bé la: Cseh–Ma gyar Ipar bank (1911) a Ná dor ut cá ban, 

Lajta Bé la: Bér ház a Nép szín ház ut cá ban (1911), ugyan ő: Ró zsa völ gyi-ház (1912–

1913) a Szer vi ta-té ren, Tőry Emil – Po gány Mó ric: Ad ria Biz to sí tó (1913) a De ák tér 

és az Er zsé bet tér kö zött. A közelükben élő Krúdynak lát nia kel lett és min den bi -

zonnyal lát ta is őket. Csak ép pen ez a me rő ben XX. szá za di épí té szet nem il lesz ke -

dett pró zá ja nosz tal gi ás vi lá gá ba. Ek la táns pél da rá az a kő szín ház, ame lyet 1908-ban 

emel tek Vá gó Jó zsef és Quittner Zsig mond ter vei alap ján a mai Aj tó si Dürer-sor és 

a Dó zsa György út sar kán a még 1879-ben ala pí tott vá ros li ge ti szín kör he lyén 

(1952-ben a Fel vo nu lá si tér mi att le bon tot ták). De mint ha mi sem tör tént vol na. Az 

1913-as Vö rös pos ta ko csi em lí tés re sem mél tat ja az író szá má ra tör té net mon dó -

ként me rő ben ér dek te len új te át ru mot, no ha tud ró la. Hi szen aka rat la nul is utal rá, 

ami kor a ré git a je len fe lől néz ve ek ként mél tat ja: ez „fá ból volt, s Feld Zsig mond 

sem sze ret te szín ház nak ne vez ni ak ko ri ban, szín kör volt a ne ve a bó dé nak [...]”.8 

Krú dynak a kor társ épí té szet től va ló ide gen ke dé se bi zony sá ga az is, hogy Lech ner -

nek a szín kör közelében ál ló (a ma gyar kul tú ra ál ta la re konst ru ált ősi mo tí vum kin -

csé nek al kal ma zá sá ról ne ve ze tes) Sipeki-vil lá ja9 sem kel ti fel ér dek lő dé sét. 
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8      KRÚDY Gyu la: A vö rös pos ta ko csi (1913). Bp., 1975, 34. 
 
9      Lechner Ödön: Sipeki Balás vil lá ja (1905). Bu da pest, XIV. ke rü let, Hermina út 47. 



Nem csu pán épí té sze tünk újult meg a századelőn. Ma guk a vá ro sok – Bu da pest 

mel lett a vi dé ki köz pon tok (Nagy vá rad és Ko lozs vár, Kas sa és Po zsony, Arad és 

Szabadka) – is je len tős – min den na pi éle tü ket alap ja i ban meg vál toz ta tó – fej lő dé sen 

men tek ke resz tül. Ez a for du lat leg lát vá nyo sab ban a köz le ke dés szin te for ra dal mi 

át ala ku lá sán ér zé kel he tő. Még Krúdy sem tud ja ki von ni ma gát a je len ség át ütő ha -

tá sa alól. Mi köz ben egyet len mo dern épü let re sem hi vat ko zik, szin te min den új 

köz le ke dé si esz köz fel buk kan írá sa i ban: a Pullman-ko csi, az au to mo bil, az Andrássy 

úti föld alat ti és a vil la mos. Más kér dés, hogy szin te csak fu tó lag – mel lé kes vagy 

epizodisztikus for má ban – ke rül nek em lí tés re. „[H]ősei so kat van nak az ut cán” – ál la -

pít ja meg Fábri An na, aki sze rint „Bár szó esik az au to mo bi lok ról, a vil la mo sok ról 

és a föld alat ti ról is, csak a lo vas ko csik vál to za tos faj tá it ér de me sí ti ar ra, hogy ko -

mo lyabb sze rep hez jut tas sa őket”.10 Még a föld alat ti le já ra ti csar no kai sem ra gad ják 

meg kép ze le tét, ho lott a Schickedanz Al bert – Herzog Fü löp-pá ros, il let ve Brügge nann 

György his to ri kus épít mé nyei kor re lál nak az író íz lé sé vel. El fo gult ság nak is te kint -

he tő von zal mát il luszt rál ja a Bol do gult if jú ko rom ban egyik epi zód ja, amely az zal 

kez dő dik, hogy hő sei „Ló vas út tal men tek vé gig a be ha va zott szi ge ten [...] Az al só 

szi ge ten, ahol a sí nek nek nyo muk ve szett, a ló vas út vég le ge sen meg ál lott [...] A szi -

get től ki ér ve te hát da rab idő re vil la mos va sút ra ül tek [...] bár át me ne ti ál la pot nak” 

te kin tet ték, mert Vil ma kis asszony om ni busz ra vá gyott: „Még so ha sem utaz tam 
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om ni bu szon [...] ha bár sok szor ol vas tam az om ni bu szok ról.”11 Hi á ba aján lot ta 

figyel mük be a ka la uz az Andrássy út nál a föld alat tit, ma rad tak. Így ju tot tak „[m]in -

den baj nél kül [...] uta sa ink a hí res Ki rály ut ca sar ká ra, ahol az om ni busz meg áll ni 

szo kott hossza dal mas uta zá sá ban, ame lyet Bu dá ról Pest re vé gez. És a nagy ke re kű, 

ha tal mas sár ga ko csi va ló ban már jött is a for gal mas tér sé gen ke resz tül [...] Uta -

saink he lyet kap tak a bőr ülé se ken, ame lyek ugyan sza kad tak, ko pot tak vol tak, de 

még is ar ról tet tek bi zony sá got, hogy olyan kor ban szál lí tot tak pasasérokat, ami kor 

még szo kás ban volt az uta sok ké nyel mé ről gon dos kod ni.”12 

Vil ma kis asszony he lyé be akár ma gát az írót is kép zel het jük. Krúdy hő sei a leg -

rit kább eset ben – csak jobb hí ján és át me ne ti leg – ül nek vil la mos ra, több nyi re ko csit 

hív nak, ami konf lis vagy fi á ker, s ha már tö meg köz le ke dés, ak kor is a ló von tat ta 

om ni buszt vá laszt ják. Így jut nak ká vé ház ból ven dég lő be, on nan ha za vagy ép pen 

kisasszonylátogatóba. Csa lád já val Krúdy 1918-tól csak nem ha lá lá ig a Mar git szi ge -

ten la kott (a Nagy szál lót szin tén a re gé nye i ben pre fe rált Ybl ter vez te), de ta lán nem 

té ve dünk na gyot, ha ar ra gya nak szunk: vá lasz tá sá ban még va la mi – szá má ra von zó 

kö rül mény – köz re ját szott. Éle te és ve le írói mű kö dé se tör té ne te sen ar ra az idő szak -

ra esett, ami kor az év szá za dok óta ál ta lá nos lo vas hú zó erőt fel vál tot ta az ál ta la 

nem túl sá go san ked velt – re gé nye i nek nosz tal gi kus at mosz fé rá já ba nem il lő – gé pi 

(gőz-, ben zin- és vil lany mo to ros) von ta tás. Bu da pes ten 1898. jú li us 2-án in dult 

útjá ra az utol só ló vas úti já rat, at tól kezd ve kö tött pá lyán fel vált ja a vil la mos. Egy 

ki vé tel volt: a Mar git szi get; mint ha csak re zer vá tum vol na, a Krúdy ked vel te ló vas út 
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ott egé szen 1928-ig me net rend sze rű en köz le ke dik, hogy az tán az 1930-as évek 

ele jén a köz le ke dés ből vég leg el tűn je nek a lo vas fo ga tok. 

A vál tás – a ha gyo má nyos for mák ról a ma is mert járműfajták elő de i re – nem egyik 

nap ról a má sik ra ment vég be. A XVIII–XIX. szá za di rob ba nássze rű városfejlődés 

elő ször ép pen ség gel a lo vas von ta tás ál ta lá nos sá vá lá sát hoz ta ma gá val. A ma gán -

hasz ná la tú esz kö zök mel lett – a sze ke rek től a kor dé kon át a hin tó kig – így je len nek 

meg, il let ve sza po rod nak meg a bér ko csik. 1884-ben ren de le ti leg sza bá lyoz zák az 

ipar ág űzé sé nek fel té te le it. Bu da pes ten, né hány év vel az egye sü lés után, sok száz 

ilyen, job bá ra ha zai ipa ro sok ál tal ké szí tett jár mű köz le ke dik. S ez csak a kez det. 

1905-re a konf li sok szá ma 1875-höz ké pest több mint két sze re sé re (856) emel ke -

dik, ami an nál is je len tő sebb gya ra po dás, mert a fi á ke rek és úgy ne ve zett szá mo -

zat lan (al kal mi fu va ro zás ra hasz nált) tár sa ik szá ma (465, il let ve 539) sem el ha nya -

gol ha tó. Ez a di na miz mus azon ban ha ma ro san meg áll – alig ha füg get le nül a mo dern 

jár mű vek fo ko za tos tér hó dí tá sá tól. A kö vet ke ző év ti zed so rán (1915-ös az újabb 

sta tisz ti ka) mennyi sé gük tí pu son ként és összes sé gé ben már nem vál to zik. Bár 

1911-től pol gár jo got nyer a „gé pe re jű bérkocsiipar” is, a stag ná lás nem az ak kor 

még rit ka ság nak szá mí tó (1910-ben 568) au tó tér hó dí tá sá val ma gya ráz ha tó. A fő -

vá ros ve ze té se majd csak 1925-ben te szi le he tő vé, hogy a bérkocsiiparosok au tó -

ta xi ra vált has sák en ge dé lyü ket. A konf li sok do mi nan ci á ját a gyor san fej lő dő tö meg -

köz le ke dés szo rít ja vissza az el ső vi lág há bo rú előtt. 

Az el ső om ni buszt – alig ha nem kül föl di pél dá ra – egy ven dég lős, Kratochwill 

János in dí tot ta 1832-ben két (Szé che nyi té ri, il let ve vá ros li ge ti) ká vé há za kö zött. 

Bu dán ugyan ek kor a Lánc híd és Zug li get kö zött in dult ilyen já rat. 1880 tá ján már 

mint egy más fél száz tár suk köz le ke dett Bu da pes ten. Az ak kor még min den ér te lem -
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ben rá zós út vi szo nyok mi att ha ma ro san ko moly ver seny tár suk akadt: a sí nen ön -

tött vas ke re ke ken fu tó és ezért sok kal kom for to sabb ló vas út. Ha zánk ban az el ső 

gróf Ká ro lyi Sán dor kez de mé nye zé sé re 1866-ban (Eu ró pá ban a har ma dik ként) 

léte sült, a mai Kál vin tér és Új pest kö zött. A mint egy 10 ki lo mé te res tá vot jó fél óra 

alatt tet te meg. Egy-egy ko csi ban 30–35 em ber utaz ha tott az el ső osz tály vörösbár-

sony-ülé se in, a má so dik osz tály posz tó be vo na tú ka na pé in, il let ve a nyi tott pla tón 

a har ma dik osz tály bőr hu za tú pad ja in. Az új pes ti vég ál lo más (a jó ne vű Wagner 

János épí tész szép ek lek ti kus há za) egyik ol da la in dó ház ként, a má sik ven dég lő ként 

szol gált. Évi négy száz ezer uta sá val olyan nagy for gal mat bo nyo lí tott, hogy 1870-

ben a fo lya ma tos ság ér de ké ben pár hu za mos sínt kel lett le fek tet ni a Vá ci úton. A si -

ke res üz le ti vál lal ko zás nyo mán pe dig gyors egy má su tán ban ha son lók lé te sül tek. 

1873-ban már öt vo nal mű kö dött: az új pes ti mel lett a Rá kó czi út és a Városliget, 

majd a Baross tér és Kő bá nya, a Lánc híd és Óbu da, il let ve a Köz vá gó híd és a Nyu ga ti 

pá lya ud var kö zött. 1888-ban 31 já rat lé te zett ezer ló val, fél száz ki lo mé ter hosszan. 

Meg ked vel te őket a kö zön ség, 1890-ben 18 mil lió utast szál lí tot tak. Sze rel vé nyük 

a pos ta ko csi ra em lé kez te tett, az zal a kü lönb ség gel, hogy hosszab bak vol tak és fent 

a cso ma gok he lyén is uta sok áll tak vagy ül tek. A bér ko csik kal el len tét ben szin te ki -

vé tel nél kül kül föl dön ké szül tek. Az egyik fő szál lí tó a ne ves bé csi cég, a Johann 

Spie ring Wagen- und Straßenbahn-Bauunternehmung volt, ahon nan egyéb ként  

a bu da vá ri sik ló egy ko ri ka bin jai is szár maz nak. Ere de ti pél dány nem ma radt fenn, 

csak ko ra be li fo tók alap ján al kot ha tunk ró luk ké pet. Re konst ruk ci ó ja a Vas út tör té -

ne ti Park ban szin tén ezek nyo mán ké szült. 
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Még fel fu tó ban a ló vas út, már is ve szé lyes kon ku ren se tá mad: a vil la mos. 1881-

ben in dul Ber lin kör nyé kén az el ső, ezt két év vel ké sőbb Bécs kör ze té ben kö ve ti  

a má so dik. Bu da pes ten (ma gá tól ér te tő den egy szer smind Ma gyar or szá gon) csak har -

ma dik ként, 1887. no vem ber 28-án de bü tál a Nyu ga ti pá lya ud var és a Ki rály ut ca 

kö zött, alig ezer mé te ren. Az ad kü lön le ges je len tő sé get ne ki, hogy elő ször egy 

nagy vá ros köz pont já ban. A sí nek mel lett a föl dön fu tó ve ze ték ről kap ta az ára mot, 

a Ba lázs Mór és kül föl di part ne rei kez de mé nyez te vál lal ko zás (BVV)13 még is olyan 

si ke res nek bi zo nyult, hogy 1890-ben nor mál nyom tá vú ra ala kít va meg hosszab bí -

tot ták – elő ször a Rá kó czi, az tán az Ül lői útig. Köz ben egy más után lé te sül tek a főbb 

vo na lak: a Podmaniczky ut ca és a Városliget, az Egye tem tér és a Köz te me tő, az 

Aka dé mia és az Aré na út kö zött, utóbb a Du na-par ton. For gal ma kez det ben messze 

el ma radt a ló vas úté mö gött, alig több mint ne gye dannyi utast szál lí tott. Az el ső 

sze rel vé nyek sem kü lö nö seb ben fi gye lem re mél tók, mint hogy azo no sak a bé csi vel: 

az al váz a grazi Weitzer-gyár ban, az elekt ro mos be ren de zés a Si e mens & Halske 

cég nél ké szült. „A vá ro si tö meg köz le ke dés [...] jár mű ve it alap ve tő en be ho za tal ból 

fe dez ték”14 – ál la pít ja meg még az om ni bu szok kap csán a szak tör té nész, dr. Szent -

péteri Er zsé bet. Alap ve tő en meg vál to zott azon ban a hely zet, ami kor a fő vá ros 

1895-ben hosszú tá vú meg ál la po dást kö tött a ló va su tak fenn tar tó i val (BKVT).15  
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A szer ző dés ér tel mé ben vo na la ik 1898. de cem ber 31-éig tör té nő vil la mo sí tá sa fe -

jé ben öt ven évig Bu da pest ga ran tál ta jo gu kat há ló za tuk üze mel te té sé re. Nem csu -

pán a mennyi sé gi mu ta tók ja vul tak ug rássze rű en: 1910-ben már öt ven nél több já rat 

köz le ke dett, 1918-ban a vo na lak hossza 175,5 km-re, az éves utasszám 300 mil li ó -

ra nőtt. Bő vült a ha zai ipar ré sze se dé se, ve le szo ros össze füg gés ben a mű sza ki in -

no vá ció szin tén a ko ráb bi nál na gyobb sze rep hez ju tott. A nyi tott ve ze tő ál lás zárt 

fül ké vé ala kí tá sá val, majd az utas tér hez kap cso lá sá val fo lya ma to san mó do sí tot tak 

az ere de ti oszt rák va go no kon. A ko csik vé gül önál ló ar cu la tot nyer tek; sza bály ta lan 

sok szög men tén ta golt hom lok front juk nak és ol dalt kes keny, el öl kö zé pen víz szin -

te sen fe le zett ab lak osz tá suk nak kö szön he tő en ala kult ki a bu da pes ti vil la mo sok sa -

ját ka rak te re, amely egy szer re lett ré sze a vá ros kép nek és vív má nya az ak kor még 

önál ló szak ma ként nem lé te ző dizájnnak. A leg főbb nyer tes a Schlick-gyár volt, ott 

ké szül tek a mil len ni u mi föld alat ti kü lön le ges – hattyú nyak – ala kú al vá zai mel lett  

a vil la mo sok azon ko rai tí pu sai, ame lyek mind kom for to sabb ki ala kí tá suk mel lett év -

ti ze d e ken át meg őriz ték fen ti jel leg ze tes sé ge i ket. A zöld szín, amely ről az oszt rák 

sze rel vé nyek kap csán a ko ra be li be szá mo lók szól nak, ek kor mó do sult előbb bar -

nás vö rös re, majd a ma is élő sár gá ra. A cég nél „raj zo ló”-ról vagy ipar mű vész ről 

nincs tu do má sunk, a ku ta tás egye lő re adós an nak ki de rí té sé vel, hogy mér nök ként 

vagy tech ni kus ként sze mély sze rint ki hez vagy kik hez fű ző dik a fen tebb rész le te zett 

imázst ered mé nye ző for ma ter ve zői te vé keny ség. 

A vil la mos, no ha konst ruk ci ó já ban érez he tő en kí sér te nek elő dei – a ló vas út, 

illet ve az om ni busz – for mai meg ol dá sai, me rő ben mo dern jár mű. Hi á ba nyert a hú -

szas évek re – Krúdy pró zá já nak fény ko rá ra – már von zó (má ra ép pen ség gel nosz -

tal gia tár gyát ké pe ző) kül sőt, a tör té net mon dó író sze mé ben bi zarr vá ros ké pi elem 

ma radt. Az au tó val más a hely zet. Prüsz költ mi at ta, mert hogy „zúg és oly ki hí vó 

han got ád, mint akár íz lés te len tu laj do no sa”16 – mi ként az Asszony sá gok dí já ban 

epé sen fo gal maz. Az au to mo bil lel ké nek szá mí tó – a Krúdy lel kü le té nek oly ked ves 

lo va kat fel vál tó – ben zin mo tor ugyan gép, ma gya rán kép ze le té től ide gen ipa ri ter -

mék, de a jár mű össz ké pét az utasteret ma gá ban fog la ló ka ros szé ria ha tá roz za 

meg. Ez pe dig az író szá má ra ün ne pé lyes hin tó ból, il let ve an nak hét köz na pi utó dai -

ból, az egy- és két lo vas bér ko csik ból fej lő dött ki. Már csak azért is, mert a XX. szá -

zad ele jén fa ko csi szek ré nye i ket még kocsigyártó bog ná rok ké szí tet ték. 

A Mer ce des és a Benz, a Re na ult és a Pe u ge ot vagy a Fi at el ső gyárt má nyai kö -

zött (1890 kö rül) nem egy olyan da rab akad, amely in kább lát szik (szin te ész re ve -

he tet le nül az ülés alá rej tett) mo tor ral fel sze relt hin tó nak, mint mai ér te lem ben vett 

au tó nak. A gép jár mű si ke re azon ban ma gá val hoz ta az igé nyek (a se bes ség és a fu -

tó ka pa ci tás) nö ve ke dé sét, a tel je sít mény fo ko zá sá val pe dig óha tat la nul együtt járt 

az önál ló mo tor há zat igény lő haj tó szer ke ze tek meg je le né se. Ma gyar or szá gon ilyen 

ko rai pél dá nyok nem ké szül tek, a ha zai au tó gyár tás csak az új szá zad el ső év ti ze -

d é nek de re kán in dult meg, ami kor a mo tort – je len tős mé re te foly tán – már nem 

lehe tett ál cáz ni. Az egyik leg na gyobb ki hí vást ép pen ség gel a tech ni kai-mű sza ki és 

a ké nyel mi-esz té ti kai szem pon tok össze han go lá sa je len tet te. A hin tó ból vég képp 
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drá ga és egy re rit kább rep re zen tá ci ós esz köz lett, a min den na pi köz le ke dés ben 

már nem je len tett ko moly kon ku ren ci át; a nagy vá ro sok ban azon ban a XX. szá zad 

el ső két év ti ze d é ben még egy más mel lett fu tott az au to mo bil és az ugyan csak gé pi 

haj tá sú (ben zi nes vagy elekt ro mos) om ni busz, il let ve a konf lis és a fi á ker. (A szá zad 

de re ká ig hasz ná la tos, sze net, fát, je get hor dó lo vas te her ko csik ról nem is szól va.)  

A ré gi és az új köz le ke dé si esz kö zök kö zött pe dig, ahogy Krúdy re gé nye i ből ki kö -

vet kez tet he tő, esz té ti kai sí kon is éles ver seny ala kult ki. 

Nye rés re, ná lunk leg alább is, jó da ra big – Krúdy nosz tal gi kus vi lág ké pé vel össz -

hang ban, at tól azon ban tel je sen füg get le nül – a re gé nye i ben szin te ki zá ró la gos ma -

gán szfé rá ban a lo vas fo gat állt. Az au to mo bil ugyan is Ma gyar or szá gon ha szon jár -

mű ként ho no so dott meg és elő ször ek ként ter jedt el. A kez de mé nye ző a Pos ta volt, 

amely élen járt a mo to ri zá ci ó ban: már 1900-ban ver seny tár gya lást hir de tett le vél -

gyűj tő tri cik lik re. Az egyik nyer tes (Ganz ban gyár tott) konst ruk ci ót Cson ka Já nos 

al kot ta, aki 1877-ben, nyu gat-eu ró pai ta nul mány út ját kö ve tő en, hu szon öt éves fia -

tal em ber ként ke rült a Mű egye tem Gépiparműtani Tan szé ke tan mű he lyé nek élé re.  

A le vél gyűj tés mo der ni zá ci ó ja (zöm mel a má sik be fu tó, a Fé nyi Bé la-fé le Velodrom 

Au to mo bil Garage Pe u ge ot-mo tor ral fel sze relt ter mé kei ré vén) olyannyi ra si ke res -

nek bi zo nyult (a tri cik li ket két év ti ze d en át hasz nál ták), hogy a cég 1903-ban újabb 

me rész lé pés re szán ta el ma gát: 12–14 ló erős, két köb mé ter nyi cso mag szál lí tá sá ra 

al kal mas au tók ra írt ki nem zet kö zi ten dert. (Az au tó gyár tás ban Ma gyar or szág ak kor 

még nem szá mí tott té nye ző nek.) Meg le pő mó don a nyolc pá lyá zó kö zött két ha zai 

cég is volt (a győ ri Ma gyar Va gon- és Gép gyár, il let ve a lágy má nyo si Röck-üzem), 

rá adá sul ők nyer tek. Az egye dü li győz tes va ló já ban a nyolc va nas évek től rész ben 

Bánki Do nát tal, majd 1898-tól már egye dül cél zot tan a ben zin mo tor-fej lesz tés sel 
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fog lal ko zó Cson ka Já nos volt, mert mind két vál la lat az ő ter ve i vel je lent ke zett. Az 

el ső jár mű (az önt vé nyek Röck Ist ván mű he lye i ben ké szül tek, a Bosch-fé le gyer tya -

gyúj tás sal el lá tott haj tó szer ke ze tet Cson ka ál lí tot ta össze, a ko csi szek rény Glatt -

felder Ja kab mun ká ja) 1905 má ju sá ra lett ké szen. Tíz na pos pró ba út ja so rán (a Pos ta 

fő mér nö ke, Haltenberger Sa mu ve zet te) hi ba nél kül tel je sí tet te a két ezer ki lo mé te -

res tá vot, úgy hogy a gyár tók egy más után kap ták er re az el ső, majd az újabb vál -

to za tok ra a meg ren de lé se ket. 

Má ra a több tí pus kö zel száz da rab já ból egyet len ilyen cso mag szál lí tó ma radt. 

(Hely re ál lít va a Köz le ke dé si Mú ze um gyűj te mé nyé ben lát ha tó.) Az acél le me zek kel 

bo rí tott fa vá zas konst ruk ció ne gyed szá za don át volt szol gá lat ban, leg főbb ér té ke 

mű sza ki meg bíz ha tó sá ga. Sza bá lyos ha sáb fel épít mé nyé nek egye nes vo na la i val és 

tur csi or rá val nem kép vi sel ki emel ke dő esz té ti kai mi nő sé get. An nál in kább mu tat 

for ma ter ve zői eré nye ket az a fény kép ről is mert sze mély au tó, ame lyet Cson ka 

1908-ban ter ve zett (szin tén a Pos tá nak és ugyan csak a két fent em lí tett cég köz re -

mű kö dé sé vel). A nagy (zöm mel ma is az él vo nal hoz tar to zó) au tó gyár tók ha son ló 

da rab ja i hoz mér he tő – a hin tók ele gan ci á já ra vissza uta ló – kon túr jai és ne mes 

arányai okán mél tán em le get ték a kor tár sak „Bu da pest leg szebb ko csi ja”-ként. Vég -

ze te sen egye di da rab volt és ezért szó ló ban ma radt; ki vé te les sé ge foly tán Krúdy 

alig ha fi gyel he tett fel rá. Nem lett foly ta tá sa sem a Pos tá nál, sem a ha zai ipar szcé -

ná já ban, de Cson ka élet mű vé ben sem: 1909 és 1910 kö zött ké szült kis au tó i nak 

más eré nyei van nak, nem ér nek fel en nek esz té ti kai kva li tá sa i hoz. 

Ma ga Cson ka is mint konst ruk tőr unikális je len ség volt és ma radt. „Ma gyar or szá -

gon ki hal lott még kocsimérnökről, míg Ame ri ká ban már rég van nak ilyen szak mér -
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nö kök” – te szi szó vá a kor társ szak saj tó.17 Nem cá fo lat ként, ha nem a hely zet meg -

erő sí té se ként te het jük hoz zá a bölcs utó kor kró ni ká sa ként: 1905-ben (de cem ber től) 

már Ford üze mé ben dol go zott Ga lamb Jó zsef, a Westingshouse Le Havre-i gyá rá -

ban Böszörményi Im re és Fe jes Je nő. A ko ra be li do ku men tu mok (rek lá mok, terv la pok, 

fo tók) ta nú sá ga sze rint a leg je len tő sebb ha zai kocsigyártók (Glattfelder Ja kab, a Kölber 

test vé rek, Misura Mi hály, Zupka La jos) ki zá ró lag egye di ka ros szé ri á kat kí nál tak és 

gyár tot tak. Igaz, akár kül föl di meg ren de lés re és el ső ran gú mi nő ség ben, mi ként 

ugyan csak a Kocsigyártó Ipar egyik ké sőb bi szá má ban ol vas ha tó: „[h]azánk leg na -

gyobb kocsigyára [...] a Kölber Test vé rek egyik au tó-de rék gyárt má nya el nyer te  

a Herkomer ver seny ben18 a má so dik szép ség dí jat [...] hol nem csak a gé pek gyor sa -

sá ga, de az au to mo bil ko csi-de rék íz lé ses és ki tű nő ki vi te le is mérv adó volt és díjaz -

ta tott.”19 Misura Mi hály, aki a Kölber Test vé rek től 1883-ban ki lép ve ala pí tott sa ját 

cé get, szin tén hi á ba ka pott ran gos ka ros szé ria ter ve i ért el is me rést az 1908. évi  

IV. Nem zet kö zi Bu da pes ti Au to mo bil Ki ál lí tá son. Ró ka fog ta csu ka hely zet állt elő: 

autó gyár tás hí ján a kocsigyártók nem ren dez ked tek be so ro zat gyár tás ra, ezért 
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17     Kocsigyártó Ipar, 1905, 42. sz. 
 
18     Tú ra au tók né met or szá gi ver se nye 1905 és 1907 kö zött. 
 
19     Kocsigyártó Ipar, 1907, 83. sz. 

Csonka János – Röck István – Glattfelder Jakab: Postai személygépkocsi, 1908. 

„Budapest legszebb autója” (archív fotó). Forrás: Postamúzeum, Fotótár



aztán a kül föl di ek hez ké pest drá ga fel épít mé nye ik kel ma guk is gát jai let tek ön nön 

pros pe ri tá suk nak, a ha zai au tó ipar ki bon ta ko zá sá nak. 

Két cég is pró bál ko zott ek ko ri ban au tó gyár tás sal, nem ered mény te le nül, át ütő 

si kert azon ban vé gül egyik vál lal ko zás sem ért el. 1909-ben ala kult meg Ara don  

a Westingshouse Le Havre-i rész le gé nek köz re mű kö dé sé vel az el ső ma gyar au tó -

gyár ként szá montar tott MART20 a fran cia anya vál la lat tól ér ke zett Böszörményi Im re 

és Fe jes Je nő szak mai irá nyí tá sá val. Westingshouse-ter vek alap ján és im por tált 

alkat ré szek kel az üzem ben fő leg bu szok és te her au tók (al vá zak, mo to rok), s el enyé -

sző szám ban sze mély gép ko csik ké szül tek, de két év után ez zel is le áll tak, mi vel 

csődközeli hely zet állt elő. A két ve ze tő he lyé re ek kor új fő nök ke rült: az au tó ügyé -

nek nem ke vés bé el kö te le zett Haltenberger Sa mu. A MAR TA21 né ven új já szer ve ző -

dött rész vény tár sa ság nye re sé ges sé vált (a Pos tá nak ké szí tett bu szok, a had ra fog -

ha tó ság mi att ked vez ménnyel áru sí tott te her au tók és a fő vá ros ál tal ren delt ta xik 

jó vol tá ból). 1913-ban szer zett an gol Daimler-li cenc alap ján biz ta tó jö vő vel ke cseg -

te tő sze mély gép ko csi-gyár tás is kez dő dött. De a tör té ne lem köz be szólt: hi á ba lát szott 

úgy, hogy „a MAR TA au to mo bil-ipa run kat egy csa pás sal (sic!) a ve ze tő au tó ipa ri or -

szá gok niveau-jára emel te”,22 a vi lág há bo rú elő ször meg akasz tot ta, a tri a no ni dön -

tés pe dig vég képp sem mis sé tet te ezt az 1914-ben még jó zan és re á lis nak lát szó 

tényt. Köz vet le nül kap cso ló dik a MART tör té ne té hez a bu da pes ti Podvinecz és 

Heisler sor sa. Arad ról ugyan is 1912-ben ide szer ző dik Fe jes Je nő. Az ere de ti leg 
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20     Ma gyar Au to mo bil Rész vény tár sa ság. 
 
21     Ma gyar Au to mo bil Rész vény tár sa ság, Arad. 
 
22     A Mo tor, 1914, 5. sz. 

MARTA 34–35 HP Dublu-Phaeton autó, 1910 körül. Forrás: www.ro.wikipedia.org



ma lom ipa ri gé pek gyár tá sá ra ala pí tott cég már ko ráb ban – 1905-ben – meg pró bál -

ko zott egy ran gos aacheni vál la lat tól (a Benz és a Daimler mö gött har ma dik nak szá -

mí tó Cudelltől) vá sá rolt li cenc alap ján sze mély gép ko csik gyár tá sá val. A Phoenix ne -

vet vi se lő jár mű rög tön dí jat ka pott a Bu da pes ti Nem zet kö zi Au to mo bil Ki ál lí tá son, 

de 1907-ig mind össze nyol cat ér té ke sí tet tek be lő le. A tí zes évek ele jén már Ma gyar 

Ál ta lá nos Gép gyár ne vet vi se lő vál la lat mű sza ki ve ze tő je ként Fe jes észszerűsítette 

(két fé le mo tor ra és há rom al váz ra re du kál ta) és ez zel nye re sé ges sé tet te a gyár -

tást. No ha az ara di hoz ha son ló an itt sem folyt ka ros szé ria gyár tás, az üzem ered -

mé nyes mű kö dé sé hez hoz zá já rul tak a MÁV te her au tó- és a Pos tá nak a Cson ka-fé le 

1910-es le vél gyűj tő ko csi al vá zá ra szó ló meg ren de lé sei. To váb bá a PR-te vé keny -

ség, amely nek nem csak ka ta ló gu suk volt ré sze (az au tó bu szok, te her- és sze mély -

au tók met sze tes áb rá zo lá sá val); hat ha tós rek lám nak bi zo nyult az or szá gos tú ra -

verse nye ken va ló sze rep lé sük is 1913-ban és 1914-ben. Míg nem az tán az el ső 

világ há bo rú itt is érez tet ni kezd te ne ga tív ha tá sa it, s a nagy am bí ci ó jú Fe jes 1917-

ben el hagy ni kény sze rült a cé get. (Elő ször a Ganz–Fi at re pü lő gép-mo tor gyár igaz ga -

tó ja lesz, majd sza ba dal má ra – a le mez au tó ra – ala poz va önál ló cé get ala pít.) 

Je len írás szer ző jé nek nem tiszte a Krúdy-pró za egye tem le ges ar cha iz mu sá nak-

anak ro niz mu sá nak mi nő sí té se; ez a kor szak kal fog lal ko zó iro da lom tör té né szek fel -

ada ta és az is ma rad. A XX. szá zad ele ji ma gyar épí tő- és ipar mű vé szet, a ko ra be li 

tárgy kul tú ra né ző pont já ból azon ban egy fon tos meg jegy zés min den kép pen ide 

kíván ko zik most, hogy a tör tén tek ről egy faj ta mér le get ké szí tünk. Mi – a jö vő fe lől 

vissza te kint ve – a fej lő dés ívét re konst ru ál tuk, s nem a hét köz na po kat áb rá zol tuk. 
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Mercedes gépkocsi, 1900-as évek eleje. Forrás: Mercedes-Benz Múzeum, Stuttgart



Fo lya ma tos és di na mi kus mo der ni zá ció il lú zi ó ját kelt ve, aka rat la nul is tor zít va az 

ut ca lát vá nyán. Mi köz ben a ko ra be li városfényképeken, akár a re gé nyek ben, ép pen 

csak fel tű nik egy-egy vil la mos vagy au tó, az uta kat to vább ra is vagy in kább egye -

lő re még a lovas kocsik – konf li sok, sze ke rek és ba tá rok – ural ták. 

Fe la da tunk nak a Krúdy szá má ra oly fon tos ut ca ké pet meg ha tá ro zó köz le ke dé si 

esz kö zök kap csán min de nek előtt a dizájn ko rai – még csak nyo mok ban ér zé kel he tő – 

meg nyil vá nu lá sa i nak szem re vé te le zé sét-ér té ke lé sét te kin tet tük, ezért unikális té -

má ja és fő ként a benne fog lal tak mi att egy rö vid, de an nál fon to sabb ko ra be li írásra 

még fel tét le nül ki kell tér nünk. A Magyar Iparművészet közölte. Cí me: Az au to mo bil,23 

szer ző jét nem is mer jük; nem ki zárt, hogy a „gé pi ipar mű vé szet”24 iránt fo gé kony 

Nádai Pál,25 ne tán a la pot szer kesz tő Györ gyi Kál mán26 ír ta, aki cik ke i nek ta nú sá ga 

sze rint szin tén jól is mer te a for ma ter ve zés fe lé ori en tá ló dó kor társ né met ipar mű -

vé sze ti tö rek vé se ket. Még pe dig ar ra a ma már vi tat ha tat lan tény re, de ak kor még 

majd hogy nem utó pisz ti kus né zet re ala poz va, mi sze rint „Az új tech ni kai ta lál má nyok 

for má já nak ar tisz ti kus meg ol dá sa a leg ne ve ze te sebb, leg fon to sabb épí té sze ti fe la -

dat [...], mert a jö vő mű vé sze te, a jö vő stí lu sa és for ma nyel ve ezek nek az új al ko -

tá sok nak a meg ter ve zé sé nél kell, hogy meg ta lál ja a ma ga ka rak te rét”. 

Nem Krúdy volt az egyet len, aki nem tu dott meg bé kél ni az au tó val – bár el ső -

sor ban a kel le met len hang ját te szi szó vá. Mi ként a szó ban for gó írás il luszt rál ja,  

a mű sza ki ha la dás hí ve is elé ge det len a lát vá nyá val: „Azok kö zött a mű sza ki al ko tá -

sok kö zött, ame lyek nek meg ol dá sa ilyen kép pen a jö vő mű vé sze té nek prob lé má ja, 

egyi ke a leg ér de ke seb bek nek s a leg sür ge tőb bek nek is az au to mo bil [...] nép sze rű -

sé ge, el ter jedt vol ta min den két ség fe lül áll s ép pen ezért [...] a mo dern ipar mű vé -

szet egyik leg emi nen sebb fe la da ta az au to mo bil mű vé szi meg ter ve zé se.” A to váb -

bi ak ból az is ki de rül, hogy szak em ber szor gal maz cse lek vést, aki tisz tá ban van az zal, 

hogy „sza kí ta ni kell az ipar mű vé szet [...] dí szí té si te ó ri á i val”. A cikk ugyan is alap ve tő 

konst ruk ci ós kér dé se ket fe sze get. Meg em lí ti, hogy az el ső tí pu sok nál a hosszú kás 

mo tor há zat és a hoz zá ké pest szé les ka ros szé ri át nem si ke rült össze han gol va 

egysé ges konst ruk ci ó vá for mál ni. Nyi tott ko csi nál, foly ta tó dik a fej te ge tés, ez vi -

szony lag könnyen meg old ha tó volt: „a so főr ülés ál tal meg sza kí tott vo nal a hát só 

ka ros szé ri án foly ta tó dik és egy sé ges rit mus ban zár ja kö rül az egész gé pet”. Zárt 

fel épít mény ese té ben már jó val ne he zeb ben ment ugyan ez, de vé gül si ke rült. En nek 

bi zony sá ga képp az tán egy olyan in dok lás kö vet ke zik, ame lyen min den el is me ré -

sünk és egyet ér té sünk mel lett is csak cso dál koz ni le het: „le göm bö lyí tet ték a ku pé 

sar ka it úgy, hogy a ka ros szé ria fe de le egy há tul ról ki in du ló ív ben haj lik a so főr ülés 

mell véd je, il le tő leg a mo tor szek rény fe de lé nek íves szé le fö lé. A két ív kö zöt ti át -

me ne tet az üveg fal ké pe zi, amely a mell véd től fel ha jol va köz ve tí ti a szük sé ges 

érint ke zést a ko csi hát só és elül ső ré sze kö zött”. Nyi tott au tó egy sé ges ka ros szé -

riá já ra sem túl sok meg győ ző pél da akad; ilyen ki vé te les pél dány Fe jes Je nő épp 
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23     Ma gyar Ipar mű vé szet, 1912, 1. sz., 61–62. 
 
24     Vö. NÁDAI Pál: Gé pi ipar mű vé szet = Hu sza dik Szá zad, 1911, 4. sz. 
 
25     Nádai Pál (1881–1944) mű vé sze ti író, az Ipar mű vé sze ti Is ko la ta ná ra. 
 
26     Györ gyi Kál mán mű vé sze ti író (1860–1930). 



ek ko ri ban ter ve zett, len dü le tes vo na lú 25 ló erős MÁG tú ra au tó ja, amely nek még  

a szél vé dő je is – a mai gya kor la tot elő le ge ző mó don – „fel ha jol va”, az az negy ven öt 

fo kos szög ben áll. (A jármű rajzát közli Bálint Sándor tanulmánya. Közlekedési Mú -

ze um Évkönyve 6., 1983, 414.) De a zárt ko csik kö zött ek kor még egyet len egy olyan 

sincs, mint ami lyen re az imén ti le írás il le nék. A szél vé dők ép pen ség gel min dig füg -

gő le ge sen, a mo tor ház te tő re me rő le ge sen áll nak. Majd csak a hú szas évek de re ká -

tól ki bon ta ko zó art deco je gyé ben je len nek meg az el ső27 és a har min ca s években 

vál nak ál ta lá nos sá28 az íves le zá rá sú – Krúdy posz tu musz el is me ré sé re mél tó – 

karos szé ri ák. Össz hang ban a Ma gyar Ipar mű vé szet szer ző jé nek az zal az ugyan csak 

a jö vő re uta ló má sik, szintén időt ál ló nak bi zo nyu ló meg jegy zé sé vel, mi sze rint „az 

au to mo bil gyors tem pó ja leg in kább a fém bur ko la tot in do kol ja, s így a fá ból va ló ka -

ros szé ri ák már nem ki fo gás ta la nok”. 
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A szer ző ez úton mond kö szö ne tet Hidvégi Já nos nak, a Ma gyar Mű sza ki és Köz le ke -

dé si Mú ze um múzeológusának a szak mai se gít sé gé ért.
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Frá ter Zol tán 

Élet re szó ló ta ná csok 
A Krúdy-no vel lák „böl cses sé ge” 
 

 

A Krúdy-élet mű nek min den álom sze rű sé ge mel lett meg van az a sa já tos sá ga, mond -

hat ni föld höz ra gadt sá ga, hogy az el be szé lé sek te re nem rit kán konk rét bu da pes ti 

hely szín, leg gyak rab ban olyan vá ros rész, ame lyet az író sze mé lye sen is mert, sőt, 

ahol rö vi debb-hosszabb ide ig ma ga is la kott. Krúdys han gu la tok, tör té net nél kü li 

tör té ne tek, em lé kek hol más hol szí nez het nék át a tá jat, mint a Jó zsef vá ros ban,  

a Te réz vá ros ban, a ré gi Bel vá ros ban, ki vált a Vá ci ut ca és a Kál vin tér kör nyé kén, 

a Mar git szi ge ten, a Tabánban vagy Óbu dán? Krúdy fő hely szí nei ér zel mi tar ta lom -

mal te lí tőd nek a le írás so rán. A no vel lák ban, re gé nyek ben ki fe je zet ten al ko tó sze -

re pe van a va lós kör nye zet nek, amely nek tény le ges sé ge, referencialitása sok szor 

két sé ges sé te szi a fik tív pró za ál lí tá sa it. Krúdy vi lá gá ban Bu da pest nem csu pán 

épü le tek, ut cák, par kok összes sé ge, nem csu pán for ga lom, fo lyó part és hegy ol dal 

lát vá nya, szob rok és mű em lé kek ele gye. A vá ros la kók élet vi te le, ha gyo mány tisz te -

le te, jel lem ző nyelv hasz ná la ta szer ves ré sze a te le pü lés „lel ké nek”, szel le mi sé gé nek. 

A jó zsef vá ro si kis em be rek a Kő fa ra gó és a Gyöngy tyúk (1912-től Gyu lai Pál) ut cá -

ból, a te réz vá ro si temp lom és lá to ga tói, a ta bá ni kis kocs mák és ven dé gei, a Csá szár 

für dő ki a dó szo bá i nak sze rel me sei, az óbu dai kö ve ze ten bil le gő öre gek és a ro man -

ti ká zó pá rok vá gyai, re mé nyei mind Krúdy tol lá ra va ló sor sok, ese tek. A vá ros  

a nyelv ben is lé te zik, a benne élő em be rek gon do la ta i ban, mon da ta i ban, sza va i ban. 

A Krúdy-élet mű va rá zsa nem csu pán a múlt ba me ren gő kör mon da tok áb rán dos 

han gu la tá ban rej lik. A mai ol va só szá má ra is von zó a no vel lák ból ára dó élet ta pasz -

ta lat, a sze re lem ben, ven dég lá tás ban, na pi dol gok ban ma is el iga zí tó, ér vé nye sít he tő 

tu dás. Kü lö nö sen az 1920-as évek el ső fe lé től ter jed Krúdy no vel lá i nak be széd mód -

já ban az ál ta lá nos ság ra tö rek vő, szentenciózus mon dat hasz ná lat, amely – fő ként  

a Szindbád meg té ré se el be szé lé se i nek cí mé ben – rend re va la mely életösszegző, 

bölcs fel is me rést, el iga zí tást kí nál az ol va só szá má ra. Ezek a „mon dá sok” több nyi re 

év szá za dok alatt ki ala kult szo kás ren det, ha gyo mány ból le szűrt ta nul sá got köz ve tí -

te nek, s leg gyak rab ban a gnóma, a Spruch, az afo risz ti kus köz mon dás for má já ban 

fo gal ma zód nak meg. 

A szó lás mon dá sok be épí té se a Krúdy-élet mű be elő ször a pub li cisz ti ká ban nyert 

te ret 1924 ele jé től, ami kor a jó részt hír lap írás ból élő szer ző a Ma gyar or szág ha sáb -

ja in kö zölt ap ró jegy ze te i ben mon dá so kat kez dett ma gya ráz ni, leg alább is igye ke -

zett azok ho má lyo sabb ér tel mét meg vi lá gí ta ni: „In kább has kó fáj jon, mint leveske 

ma rad jon, Ne he zen hal meg az öreg, úgy hoz zá szo kott az élet hez, Ör dög vi gye  

a ká posz tát, ha a disz nó el dög lött, Likon kí vül jó al kud ni – és más né pi böl cses sé ge -

ket haj lít gat, al kal maz az ak ko ri nyo mo rú sá gos vi szo nyok hoz.”1 Ih le tő, vagy in kább 
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fi gye lem fel hí vó for rá sa, mint ezt ő ma ga vall ja be kis so ro za tá nak A ma gyar nép 

arany pén zei cí mű cik ké ben,2 a Ma gyar köz mon dá sok köny ve volt. Ilyen cím mel 

azon ban két köny vet is is me rünk, az egyik Er dé lyi Já nos mun ká ja 1851-ből, a má -

sik Sirisaka An dor szer kesz té sé ben je lent meg 1890-ben. Ké zen fek vő len ne, hogy 

a ké sőb bi kö te tet vél jük Krúdy ol vas má nyá nak, de a pél dák, ame lye ket az író a sze -

gény ség szó val kap cso la to san idéz, Er dé lyi kö te té nek is me re tét bi zo nyít ják. Nem 

tud juk, Er dé lyi Já nos köny ve ho gyan, mi ért ke rült ép pen ak ko ri ban Krúdy ke zé be. 

Hi szen ha son ló jel le gű gyűj te mény az 1890-es Sirisaka-fé le könyv után a mil len -

nium évé ben is meg je lent dr. Margalits Ede tol lá ból Ma gyar köz mon dá sok és köz -

mon dás sze rű szó lá sok cím mel. Meg koc káz tat hat juk azon ban, hogy Krúdy arany mon -

dá sok irán ti ér dek lő dé sé nek kö ze leb bi ese mény le het a ki vál tó oka. Fi lo ló gi ai adat 

nél kül is ala pos gya nú val fel té te lez het jük, hogy Krúdy szó lás ma gya rá zó, szó lás al -

kal ma zó te vé keny sé gé nek ak tu á lis ösz tön ző je Ker tész Ma nó Szo kás mon dá sok cí mű 

köny ve le he tett, amely a cikk so ro zat előtt jó más fél év vel, 1922 őszén je lent meg. 

Et től fog va Krúdy már no vel lá i nak cím adá sá ban is bő sé ge sen fel hasz nál va ló di, 

bár ta lán ke vés sé is mert köz mon dá so kat, alap ve tő ud va ri as sá gi sza bá lyo kat és élet -

mód be li ta ná cso kat. Íme né hány pél da 1923-tól 1929-ig: Pár vi a dal előtt ke rüld a nőt 

(1923), Lágy hó nap ban ke mény a rák (1924), Ne ol vas sunk ide gen le ve le ket (1925), 

Út nak, szó nak, há zas ság ról va ló ta nács ko zás nak nincs vé ge (1925), Toll fosz tás ban 

nem sza kad meg az em ber (1925), Sok bá ba kö zött elv ész a gye rek (1925), Nem ve -

szik a lo vat csu pán a sző ri ért (1925), A leg jobb olyan asszonyt el ven ni, aki nek el ső 

urát fel akasz tot ták (1925), Jobb láb bal megbotlani, mint nyelv vel (1925) és né hány év -

vel ké sőbb ről, 1927-ből pél dá ul A szív nek is meg kell ad ni a ma gá ét, majd 1929-ből 

a Ho gyan kell utaz ni? pél dá za tai lát ják el élet re szó ló ta ná csok kal az okul ni vá gyó 

ol va sót.3 A va ló ban lé te ző szó lá sok, köz mon dá sok mel lett, ame lye ket az író mint egy 

kü lön han gu lat fes tés sel il luszt rált, még iz gal ma sabb nak vél het jük azo kat a ta ná cso -

kat, ame lye ket Krúdy nem a kol lek tív böl cses ség ből emelt át a sa ját vi lá gá ba, ha -

nem ő ma ga ala kí tot ta ki őket a hoz zá il lő el be szé lés sel együtt. Je len leg két ilyen 

mon dás ról tu dunk – Ad dig ér az em ber va la mit, amíg a szüleje él (1924-ből), és az 

1928-ban ke let ke zett Úri em ber nem tér vissza a más vi lág ról – bár meg le het, előbb-

utóbb ki de rül, hogy va la mi lyen for má ban meg vol tak már ezek is a kol lek tív em lé ke -

zet ben. Ta lán fur csá nak tűn het, hogy a leg is mer tebb szó lás, ame lyet Márai Sán dor 

Krúdy stí lu sá nak ra gyo gó pél dá ja ként idéz – A leg jobb olyan asszonyt el ven ni, aki -

nek el ső urát fel akasz tot ták –, nem Krúdy sa ját le le mé nye, mi vel meg ta lál ha tó már 

Er dé lyi Já nos kö te té ben is. Pe dig Márai lel ke sen he lyes li e kü lö nös, bi zarr ta ná csot: 

„Ho gyan is mon dod: leg oko sabb olyan nőt el ven ni, ki nek el ső fér jét fel kö töt ték? De 

hi szen ezt magam is pon to san így gon dol tam; csak nem tud tam ilyen jól meg mon -

da ni.”4 
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A no vel lák szé les ha tó kö rű „ki je len té sei” lát szó lag olyan ma gas lat ra he lye zik az 

el be szé lőt, mint ha an nak a múlt ból ere dő ti tok za tos, biz tos tu dá sa vol na az élet ről. 

És ter mé sze te sen a vá ros ról is, ahol min den egyes tér ség nek, kör zet nek meg van  

a ma ga jel lem ző vo ná sa, és nem mind egy, hogy Bu da pest me lyik ne gyed ében 

tesszük, amit te szünk. Az is az élet mű vé szet ré sze, hogy tud juk, mely ten ni va ló in kat 

in téz het jük az egyes vá ros ré szek ben, leg alább is ek kor já runk jól, meg fe le lve a le -

he tő sé gek nek és az il lem nek is. A Lágy hó nap ban ke mény a rák fő sze rep lő je, Csá -

szár ka bá ti úr jó ked vé ben el ha tá roz za, hogy rá kot fog va cso ráz ni, még pe dig Bu dán, 

a má ju si kert he lyi ség fái alatt, mert az az iga zi, de az tán fél ve a csa ló dás tól, még is 

a ma lac pör költ re gon dol, mi vel – ol vas hat juk meg szív le len dő, min dig ér vé nyes igaz -

ság ként – „a ma lac pör köl tet a leg ha nya gabb szak ács né sem tud ja el ron ta ni”. A sze re -

lem ről szól va az idő sö dő Szindbád a kö vet ke ző ta ná csot ad ja nagy fi á nak az Út nak, 

szó nak, há zas ság ról va ló ta nács ko zás nak nincs vé ge cí mű el be szé lés ben: „Pe dáns 

em ber, aki va la mi re vi szi az élet ben: a sze re lem ben is ren des prog ram sze rint él.  

A hét bi zo nyos nap ján el megy ud va rol ni, és ki be szél ge ti ma gá ból mind azt, amit hét 

na pon át össze gyűj tött (mon dás): Még a menny kő sem vág hat be le olyan em ber be, 

aki csak a hét egy bi zo nyos órá ját szen te li an nak, hogy nő vel fog lal koz zon.” A Szind -

bád meg té ré se cik lus nak ez a da rab ja a Te réz vá ros ban ját szó dik, ott ho nos, kis pol -

gá ri kö zeg ben. Eb ben a no vel lá ban Szindbád szo kat lan mó don nem ebéd után, ha -

nem még ebéd előtt le pi hen, no ha még meg iga zít ja a tü zet a sü tő ben lé vő ka csa 

alatt. „Azu tán le ve tet te a ka bát ját, és ré gi jó ta ná csok sze rint szun di kált a pam la -

gon.” A sze re lem és az ét ke zés össze füg gé se i nek ál ta lá nos ér vé nyű fel is me ré se itt 

a ka csát sü tő asszony szá já ból hang zik el: „Min den fér fi sze rel mes, ha íz lik ne ki az 

étel, amit elébe ad nak.” (Ez per sze nem je len ti azt, ha íz lik va la mely étel, ok vet le nül 

sze rel me sek va gyunk. De azt ta lán igen, hogy szí vünk höl gye bár mit fel tá lal hat, ízleni 

fog, mert ő ad ja, akit imá dunk.) Nők szá má ra is szol gál út mu ta tás sal egy má sik 

Krúdy-no vel la, amely a Bel vá ros ba, a Vá ci ut cá ba ka la u zol. Ki nek higgyen a nő, ki -

nek ne, fő leg, ha ga val lér tér de pel a lá bá nál és gyö nyö rű en ha zu dik? „Mert je gyez zé -

tek meg – ál lít ja A szí nész le ve le me sé lő je, a nagy ma ma (mon dás): –, min den tér dep -

lő fér fi ha zu dik.” A leg jobb olyan asszonyt el ven ni, aki nek el ső urát fel akasz tot ták 

egyik ta ná csa kez dő fi a tal em be rek nek szól, né mi re ménnyel át itat va: „Ál ta lá ban, 

ahol va la mi gyász vagy bá nat mu tat ko zik a ház nál: olyan he lyen ér vé nye sül het  

a ta pasz ta lat lan fi a tal ság is.” A szo mo rú ság ban a kö ze le dést rész vét nek, fáj dal mat 

csök ken tő együtt ér zés nek éli meg a ke ser gő, ilyen kor nem szá mít az ügyet len ség 

sem, jó szív vel ve szi és még há lás is a bús la ko dó, ha akad va la ki, aki be ka pasz kod hat. 

Az ol va só ok kal érez he ti úgy, csak iga zod nia kell az in tel mek hez, és ő is biz to -

san tud majd tá jé ko zód ni az élet ben, no ha ezek a mon dá sok in kább me ta fo ri ku san 

ér ten dők, nem fel tét le nül szó sze rint, és sok szor tar tal maz zák ön ma guk el len té té -

nek le he tő sé gét is. A böl cses sé gek igen sok szor úgy ne ve zett ké pes be széd ben, va la -

mi re uta ló, cél za tos ki je len té sek ben fo gal ma zód nak meg. Ez a mon dat al ko tás az 

immutáció, a he lyet te sí tés és a detrakció, a rö vi dí tés el vén ala pul. A detrakció a he -

lyet te sí tés egyik vál to za ta, amely gya kor ta elő for dul Krúdy gnómaszerű meg ál la pí -

tá sa i ban.  Az élet men tő kék fes tő (1925) cí mű no vel lá ban Szindbád mo gor ván rá szól 

a fi át kör nyé ke ző két kö vér kocs má ros né ra, akik min den fé le virs li ket, tú ró kat, saj -

to kat, kol bá szo kat tuk mál nak az ál ta luk véz ná nak tar tott fi ú ra: „Mit len ge tik itt  
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a ha ris nya kö tő jü ket, amely úgyis el fonnyadt már?” Va ló já ban per sze nem a ha ris -

nya kö tő ál la po tá val van a baj, ha nem az asszony sá gok ko rá val, hi szen jó né hány 

év ti zed alatt bi zony ők is el fonnyad tak. Ugyan ak kor a ha ris nya kö tő mint a comb 

fel ső ré szén vi selt ru ha da rab meg le he tő sen si kam lós kép ze te ket kelt, még a fonnyadt 

tes ten is. Má sik pél da: „Mitskei min dig ir tó zott azok tól az em be rek től, akik lus ták 

vol tak a beretvát min den nap meg fen ni a nad rág szí jon” – ol vas suk a Re gé nye si cí mű 

no vel lá ban. Mit is je lent ez a mon dat? Mi ért ir tó zik a Mitskei ne vű sze rep lő a bo rot -

vát nem min den nap meg fe nő, lus ta em be rek től? Mi fé le ir tóz ta tó an rosszat kö vet el 

az, aki nem fe ni meg a bo rot vát? Re mél he tő leg mást nem, mint azt, hogy nem bo -

rot vál ko zik na pon ta, pe dig Mitskei ide jé ben a nők kö rül va ló for go ló dás nak ez alap -

ele me volt, ezért is ked vel te Mitskei azo kat az em be re ket, akik min dig gon do san 

öltöz köd tek, azon nal in dul tak, ha egy nő tánc ra hív ta őket, nyil vá nos he lye ken ud va -

ri a san csat la koz tak az is me rős höl gyek hez, és egye ne sen ra jon gott azo kért a fér fia -

kért, akik ki tör ték a lá bu kat egy nő szol gá la tá ban, vagy pár vi a dal ban meg se be sül tek 

ér tük. Va gyis, mond ja a cél za tos, he lyet te sí tő be széd del és rö vi dí tés sel meg for mált 

ta nács, úri em ber már csak a höl gyek irán ti ud va ri as ság ból is na pon ta bo rot vál ko zik, 

ha nem akar egész éle té ben a kocs má ban ül ni a „jég csa pos baj szú kán tor, do hos ru -

há za tú di ák, és egyéb al pá ri ven dé gek tár sa sá gá ban”. De ta lán nem is kell fel tét le nül 

ki tör ni a lá bat, már ar ra is ér de mes fi gyel ni, ha ne tán csak meg bot lunk va la mi ben. 

Fel tű nő, hogy Krúdy alak jai mennyit bot la doz nak, bo tor kál nak, buk dá csol nak, sok -

szor bi zony nem csu pán a jár da egye net len sé gei mi att. El sza ba dult ön ké nyes ke dés 

és med dő spe ku lá ció he lyett eb ben a kér dés ben is for dul junk in kább a szer ző höz, 

hát ha ő ma ga ad kul csot a rej té lyes szö ve gek zár já nak fel nyi tá sá hoz. Van is olyan 

no vel la, a Jobb láb bal megbotlani, mint nyelv vel, amely fel fe di és rész le te sen be mu -

tat ja a cél za tos, rej tett be széd kód ját. Kép zel jük el a kö vet ke ző hely ze tet! Az öre ge -

dő Szindbád el vi szi kis sé bár gyú fi a tal em ber ré nö ve ke dett fi át bi zo nyos Ripnéhez, 

aki nem messze tő lük, er ké lyes, ker tes ház ban la kik. Az elő ke lő, vi o la szár lá bú dá -

ma Szindbádnak meg le he tő sen kö ze li is me rő se volt egy kor. Hogy a fiú ne ért hes sen 

meg min den egyes szót, Szindbád – a nar rá tor köz lé se sze rint – „cse les be széd hez” 

fo lya mo dott: 

„– Mos ta ná ban már alig kell meg tal pal tat ni a ci pő i met – mond ta né mi me lan kó -

li á val. (A hölgy, ha akar ta, meg ér tet te a rej té lyes ki je len tés ből, hogy Szindbádnak 

azért nincs gond ja a ci pő je tal pá val, mert ke ve set kop tat ja azt a nők után.) 

– Én pe dig el bo csá tot tam a Mári né nit... Tud ja, azt a te nye res-tal pas, me zít lá bas 

szak ács nét, aki ma gá nak min dig olyan na gyon tet szett, mert nem ijedt meg, akár -

hány ven dég ré szé re is kel lett ebé det vagy va cso rát főz nie – fe lelt az asszony, és 

ha sza va i ból nem is, de kéz le gyin té sé ből, va la mint sze mé nek el bom lá sá ból meg ért -

het te Szindbád, hogy azt akar ja ne ki mon da ni: »mi ó ta te a ház tól el ke rül tél, nem 

fo ga dunk ven dé get«.” Ké sőbb Ripné ér zel me sebb hú ro kat pen dít meg, ami kor a kö -

vet ke ző ket mond ja: 

„– Örü lök, hogy megint lá tom, ked ves Szindbád, mert eszem be jut, hogy a Csá szár 

für dő nél csak a vé let le nen mú lott, hogy egy szer el nem gá zolt a vil la mos. Éle tem 

egyik leg kü lön le ge sebb em lé ke.” A me sé lő eh hez a kö vet ke ző ér tel me zést fű zi: 

„(Szindbádnak az asszony e nyu god tan, szin te kö zöm bös han gon el mon dott sza vai -

ra úgy fel ágas ko dott min den em lé ke, mint ha öreg kost ker get ne fel he ve ré sé ből  
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a ju hász kam pós bot já val... Igen, a Csá szár für dő kör nyé kén volt az a ta lál ko zás, 

amely a po kol ba ju tott Szindbádot megint ar ra ösz tö kél te, hogy a női nem ked vé ért 

megint lá to gas sa a bor bé lyok mű he lye it, va la mint min den fé le új mó di ka la pok vi se -

le té re hagy ja ma gát rá be szél ni a ka lap ke res ke dők ré szé ről.)” Va gyis a vil la mos általi 

el gá zo lás ve szé lye a leg lé nyeg te le nebb moz za nat az em lék fel ele ve ní té se kor, amely 

sok kal in kább a Csá szár für dő nél tör tént egy ko ri ta lál ko zás nak és ér zel mi kö vet -

kez mé nyé nek az óta is ha tó ér vé nyes sé gét kí ván ja je lez ni. Az az, Ripné még min dig 

sze re ti Szindbádot, de leg alább is sze ret né vissza kap ni. Nem más ez, mint tex tus és 

szubtextus össz já té ka, szö veg a szö veg alatt, amely fil mek ben, szín há zi elő adá sok -

ban sem rit ka je len ség, ami kor a szó sze rint ol vas ha tó-hall ha tó szö veg nek ket tős 

je len té se van, a fel szí nen mu tat ko zó szó sze rin ti je len tés, és az alat ta, a mély ben 

áram ló, va ló di, lé nye ges ér te lem. Ami kor a Hyppolit, a la káj cí mű film ben a Kabos 

Gyu la ala kí tot ta Schneider Má tyás fel mon dá si ide je ki töl té sé re kény sze rí ti a tá voz ni 

aka ró ko mor nyi kot, hogy vé gig néz ze az ing ujj ban el köl tött va cso rát – A li ba sült höz 

hagy mát eszem. Min den hez. A hagy má hoz hagy mát eszek –, ab ban nem csak az ét -

ke zés sza bad sá gát ve szi vissza, és nem csak fe le sé ge fo gyó kú rá ját ér vény te le ní ti, 

ha nem az uri zá ló, sznob élet for ma el len til ta koz va, a fe szes nagy ké pű ség el len is 

lá zad a ké nye lem, a ter mé sze tes ség je gyé ben. Szindbád azt mond ja az Út nak, szó -

nak, há zas ság ról va ló ta nács ko zás nak nincs vé ge cí mű el be szé lés ben az ebé det fő ző 

asszony ság nak, aki vel va la ha egé szen bi zal mas dol ga volt, hogy szá má ra a pa ra di -

csom le ves sa va nyú sá ga biz ta tó, mint ha a sa vany kás íz az zal biz tat ná a csüg gedt 

fér fi út: de rül tebb na pok, „iz gal ma sabb per cek” is kö vet kez nek még, jön nek vér he -

ví tő, hú sos, „vér mes szen ve dé lyek” azok nak az ele de lek nek az alak já ban, ame lye ket 

a vé let len föl kí nál: „Ha nem tud nám biz to san, hogy ka csa kö vet ke zik, be csü le tem -

re: kö vér lúd ra is gon dol hat nék a le ves után” – itt egé szen nyil ván va ló, hogy a sze -

rel mi hév fel tá ma dá sá ra és a vi szony fel újí tá sá ra cé loz, sőt nem csak cé loz, ha nem 

– a szen ve dé lyek és a lúd együt te sé vel – jel ké pe sen ugyan, de egy ér tel mű en ar ról 

be szél. Fő leg a kö vér lúd em lí té se erő sí ti ezt, hi szen tud juk, hogy a li ba, a lúd – 

általá ban pe jo ra tív ér te lem ben – nő ket meg bé lyeg ző mi nő sí tés, „os to ba li ba” stb. 

for má já ban. Nem egé szen füg get le nül et től a kép zet tár sí tás tól Szindbád több szö rö -

sen bör tön vi selt em ber nek ad ja ki ma gát eb ben a ház ban, hogy az asszony nak, aki -

nek fér je hu za mo sabb ide je fog ház ban ül, a ked vé ben jár jon. 

Van nak ter mé sze te sen még egy sze rűbb, ön ér tel me ző rész le tek is a szó ban for -

gó no vel lá ban. Szindbád na gyon ro kon szen ves nek tart ja azt az em bert, aki úgy eszi  

a le vest, hogy a tá nyér ból az utol só csöppet ka nál ba csur gat ja. Ez azt je len ti – 

magya ráz za nem túl mé lyen szán tó elem zés sel –, hogy ez az em ber utol só csep pig, 

leg ki sebb por ci ká ig ki tud ja él vez ni az élet örö me it. „Az ilyen ka na las em ber tud 

ezüst meg arany há zas sá gi év for du ló kat tar ta ni, és még min dig ta lál va la mely iz gal -

mas sá got a há zas élet ben: ha egye bet nem, mint egy szö get, ame lyet ne ki kell be -

ver nie a fal ba, amely re a fe le sé ge al só szok nyá ját akaszt ja esténkint. Az ilyen ap ró 

örö mű em ber még azt az ün ne pélyt is meg tart ja, ame lyet el ha lá lo zá sa okoz. Vég ren -

de le tet csi nál, ho lott sem mi je sincs; el bú csú zik macs ká tól, ku tyá tól, ru hás szek rény -

től, szom széd tól és ko má tól. A fe le sé gé nek pe dig azt mond ja, hogy: »Te pe dig ma radj 

itt, és fogd meg a ke zem.« Sok szor el gon dol tam én azt a bör tön ben, ho gyan kel le ne 

él ni és meg hal ni. Egy csöpp le vest sem sza bad hagy ni meg evet le nül.” Az idé zet vé -
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gé re szé pen össze áll a ka na las em ber mo tí vu má ból ki bont ha tó élet böl cses ség, amely 

sze rint hasz nál junk ki min den öröm for rást, so ha se ta gad juk meg ma gunk tól az élet 

ma ra dék ta lan él ve ze tét. Ugyan csak a cse les vagy jel ké pes be széd ter mé sze té hez 

tar to zik a szög be ve rés paj zán ké pe, kü lö nö sen, ha ab ból a cél ból tör té nik, hogy az 

al só szok nya fel akasz tá sá ra szol gál jon. Eh hez ugyan is előbb le kell ven ni az al só -

szok nyát. 

Egyes ta ná csok tö mö ren, ki ha gyás sal jel zik, hogy a konk rét ki je len tés mö gött ér -

zel mi, han gu la ti össze füg gés rend szer, sok min dent fel idé ző kon tex tus hú zó dik. „Fa -

lu si szár ma zá sú bics kát hasz nált a fa ra gás hoz, (mon dás): amint hogy a sza lon nát sem 

le het jó í zű en, csak fa lu si kés sel vág ni” – ál lít ja A tán cos nő és a Lu ca szé ke (1925) 

nar rá to ra. Nyil ván va ló, hogy a hang súly itt a „jó í zű en” szó ra esik, amely nek ki ej té se-

ol va sá sa so rán is mét csak asszo ci á ci ós je len tés ré te gek kép ződ nek a be fo ga dó ban. 

A „jó í zű en” és a „fa lu si kés” egy más mel lé ren de lé se a vi dé ki élet min den ízét, sza -

gát, hang ját, szí nét ér zék le tes mó don fel idé zi, já ték ba hoz va a hol si mo ga tó, hol 

éle sen arc ba vá gó szél, a tű ző vagy bá gyadt nap sü tés, a vé get nem érő, szür kén 

cse pe gő vagy a hir te len le zú du ló eső, a hi deg haj na lok, a rek ke nő hő ség, a lan gyos 

es ték ta pasz ta la tát. Aho gyan Krúdy ír ta 1922-ben a Jó il la tú or szág so ra i ban: „Há -

nyan va gyunk, akik a vá ros mel lé kut cá ján meg ál lunk a jó sza gú szé nás sze kér lát tá ra, 

és a messzi ré tek re gon do lunk, ahol ezt a szé nát le ka szál ták?” (A vá ros ban ha la dó 

szé nás sze kér lát vá nyá nak gyer mek kort vissza idé ző ha tá sá ról szól Arany Já nos 

Vásár ban [1877] és Sza bó Lő rinc Szé nás sze kér [1922] cí mű ver se is.) 

A no vel lák ér tel me zé sé hez je len tő sen hoz zá já rul, ha tisz táz zuk azt a kér dést, 

hogy a nar rá tor nak mi a vi szo nya az ál ta la el mon dott tör té net hez. En nek ered mé -

nye ként de rül het ki, hogy az elő adás intentio recta, az az egye nes, szó sze rint ér ten dő 

be széd, vagy intentio obliqua, az az ke vert, ve gyes esz té ti kai mi nő sé ge ket tar tal ma -

zó be széd, amely ben meg ha tá ro zó elem le het az iró nia. 

Va jon ho gyan vi szo nyul Krúdy el be szé lő je a sa ját ma ga ál tal hir de tett böl cses -

sé gek hez, mennyi re ért he tők-ér ten dők ko mo lyan vagy iro ni ku san az út mu ta tó ki -

je len té sek? Meg vizs gál va négy no vel la be fe je zé sét, ta nul sá gos vá laszt kap ha tunk. 

A Lágy hó nap ban ke mény a rák ki a dós va cso rá ra ké szü lő sze rep lő je, a bu dai 

kert he lyi ség lomb jai alatt ül dö gé lő Csá szár ka bá ti vé gül a biz tos szín vo na lú nak vélt 

ma lac pör köl tet el mu laszt ja, mi vel éh sé gé ben nem tud vár ni, és el vet ve az öt le tet, 

gyors meg ol dás mel lett dönt, egy da rab saj tot ren del, re tek kel. A szak ér tő gyo mor -

ral el kép zelt va cso ra nagy ter vét iro ni ku san ír ja fö lül a sajt vá lasz tá sá nak szo lid sá -

ga. Bi zony, a rég múl ton me ren gő, csen des, ál mo dó Bu dán is fi gye lem be kell ven ni 

időn ként a re a li tá so kat. 

 A leg jobb olyan asszonyt el ven ni, aki nek el ső urát fel akasz tot ták (1925) hét pró -

bás be tyár ja, Sze re ná di úr mond ja: „ha fi am vol na, azt úgy ne vel ném, hogy tar tóz -

kod jon a fi a tal nők től. A fi a tal nők csak rontanak az em be ren... Elő ször azért, mert 

sem mi hasz nos tu do mányt nem le het ta nul ni tő lük, csak ér zé keny sé get, ami re az 

em ber nek nincs szük sé ge az élet ben. Má sod szor a fi a tal nő sze re ti ma gát rá bíz ni  

az el ső fér fi ra, aki vel meg is mer ke dett. A nya ká ba ül, der mesz ti a szí vét, és éj sza ka 

rossz gon do la to kat ter jeszt. A fi a tal nők ne künk, öreg em be rek nek va lók, akik már 

nem egy könnyen kap ha tók bo lond sá gok ra.” En nek szel le mé ben Szindbád fi át a kis sé 

ko ro sabb, öz vegy re gá le bér lő né vel akar ja meg há za sí ta ni, a vő le gény je lölt leg na -
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gyobb meg döb be né sé re. S ami kor a fiú a sze re lem kér dé sét fir tat ja, ak kor vá la szol ja 

a cím mé emelt böl cses sé get: Leg jobb olyan asszonyt el ven ni, aki nek az el ső urát 

fel akasz tot ták. Az iró nia már ott is ér zé kel he tő, hogy az „el mé let” erő sen Sze re ná di 

és Szindbád ér de ké nek fe lel meg: fi a tal nőt az öre ge dő fér fi ak nak. Más részt a meg -

lé vő hely ze tet for dít ja élet böl cses ség gé: az öz vegy bér lő né ál la po tát, ame lyen már 

úgy sem le het vál toz tat ni, kí vá na tos sá te szi. Ab ban a sze ren csés hely zet ben va -

gyunk, hogy a Ma gyar köz mon dá sok köny vé ben Er dé lyi Já nos meg ad ja a szó lás 

jelen té sét. Leg jobb olyan asszonyt el ven ni, ki nek az el ső urát fel akasz tot ták. – „Mert 

so ha sem fog pél dáz gat ni má so dik fér jé nek az el ső fe lől.” Ez is igaz, de a no vel la is -

me re té ben még ér de mes eh hez hoz zá fűz ni né hány gya kor la ti as gon do la tot. Az öz -

vegy ugyan is azért öz vegy, mert az urát fel akasz tot ták, na gyon va ló szí nű, hogy 

gyil kos ság mi att. Ki tud ja, mi ért, ki ért ölt? Ha a fe le sé ge mi att ölt, ak kor csak ugyan 

ér de mes nő ül ven ni, hi szen az olyan asszony, aki ért öl ni ké pe sek a fér fi ak, va la mit 

na gyon tud hat. Va ló ban leg jobb ilyen nőt fe le sé gül ven ni, még ak kor is, ha a hölgy 

nem fel tét le nül ma ku lát lan, de hát ki nem az, kér dez het jük né mi öniróniával. Er dé lyi 

meg ha tá ro zá sa egy sze rűbb ugyan, leg alább is ke vés bé ka nyar gós in dok lá sú, mint 

az előb bi ön ké nyes ma gya ráz ga tás, de az már nem is az ál ta lá nos böl cses ség mi -

ben lé tét fej te get te, ha nem a no vel lá ét, mint Krúdy szó lás ér tel me zé sét. 

A Jobb láb bal megbotlani, mint nyelv vel (1925) Szindbádjának az lesz a vesz te, 

hogy iga zat mond ré gi sze rel mé nek, Ripnének, akit ta lán nem is olyan hir te len öt -

let től ve zér el ve új ra meg hó dí ta ni akar. Lá to ga tá sa so rán be szá mol ar ról a te le fo nos 

kis asszony ról, aki egy szer vá rat la nul meg lá to gat ta an nak ha tá sá ra, hogy a te le fon -

ban fo lya ma to san ha zu do zott más nők nek, és a ha zug sá gok kal si ke re is volt. De 

nem átallotta azt ál lí ta ni a hí vá sok ba min dig be le hall ga tó, kel le mes han gú kis -

asszony nak, hogy mind azo kat az őr jön gő sza va kat, ame lye ket más höl gyek nek 

mond, vol ta kép pen egy től egyig hoz zá, a te le fo nos kis asszony hoz in té zi, és ezt  

a kis asszony el is hit te, hi szen (mon dás): „A nők több nyi re mind azt el hi szik, amit 

kel le mes ne kik el hin ni” – ke re ke dik ki az újabb böl cses ség. Szindbád meg vall ja 

Ripnének, hogy sem mi sem tör tént a hí vat la nul ér ke ző te le fo nos ki sasszonnyal, aki 

unal mas nak bi zo nyult, és Szindbád egyéb ként sem volt sze rel mes be lé. Ripné ezt 

nem hi szi el, és szó sze rint ki rúg ja a ház ból Szindbádot, aki ily mó don sa ját le gen -

dá já nak, nő fa ló hír ne vé nek esik ál do za tul. Ripné egy sze rű en nem tud ja el kép zel ni, 

sőt még csak fel té te lez ni sem, hogy Szindbád nem élt vissza a hely zet tel. Azt sem 

tart ja va ló szí nű nek, hogy Szindbád ez út tal iga zat mond, hi szen a fér fi egé szen ad dig 

a nők nek szó ló ha zug sá gok hasz nát fej te get te. Ripné ok kal vél het te, hogy ez út tal is 

ha zu dik, no ha lo vag ja ki vé te le sen ép pen az iga zat mond ta. Itt a meg szo kott vi sel ke -

dés el vá rá sa, a min de nekfe let ti ki szá mít ha tó ság fel tét len meg kö ve te lé se az iró nia 

for rá sa. Ha za fe lé Szindbád be is lát ja, hogy rossz úton járt. Elő ször mon dott iga zat 

egy nő nek, pe dig to vább kel lett vol na ha zud nia. Jobb láb bal megbotlani, mint 

nyelv vel. Nos, az er ké lyes, ker tes vá ro si há zak fel hőt len biz ton sá gá ban élő, elő ke lő 

höl gyek nem sze re tik, ha egy sze rű, se ma ti kus élet fel fo gá suk ból ki moz dít ják őket – 

pél dá ul ab ból a szent meg győ ző dé sük ből, hogy a fér fi ak ter mé sze té hez tar to zik  

a foly to nos ha zu do zás. 

Az Úri em ber nem tér vissza a más vi lág ról (1928) be fe je zé se is iro ni kus ra han gol -

ja a tör té ne tet. A meg szö kött, leg alább is vá rat la nul el tűnt férj egy év ti zed múl va 
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kí sér tet ként tér vissza a ház ba, s ez né mi képp za var ja az az óta új ra férj hez ment 

fe le sé get. A kí sér tet já rás meg szün te té sé re a férj egy ko ri ba rá tai be csü let bí ró sá got 

hoz nak lét re, szá mít va az el hunyt be csü let ér zé sé re, amely ből na gyon sok volt az 

el tá vo zott ban, úgy is mond ják, a büsz ke sé ge volt az oka el tű né sé nek. Mi u tán a be -

csü let bí ró ság köz meg egye zés sel hely re ál lít ja a holt úri em ber be csü le tét, az egyik 

bí ró be írat ja a jegy ző könyv be azt is, hogy a férj va ló ban úri em ber volt, úri em ber 

pe dig nem tér vissza a más vi lág ról. Ezu tán a kí sér tet vég leg el ma rad, töb bé sen ki 

sem lát ja, nem hall ja a kí sér te tet. A me sé lő iró ni á ja ab ban áll, hogy a ba rá ti tár sa ság 

a ha lot tal szem ben az élők vi lá gá nak ud va ri as sá gi sza bá lyát ér vé nye sí ti, va gyis az 

úri em be ri vi sel ke dés re ala poz za a kí sér tet tá vol tar tá sát a ház tól. Ez zel a for téllyal 

vol ta kép pen a kí sér tet fel szá mo lá sa is meg tör té nik, hi szen a kí sér tet lé te zé sé nek 

ve le já ró ja, hogy kí sért – ha nem kí sért het, nem is lé te zik to vább. És ha már va la ki -

nek jegy ző könyv be ik ta tott iga zo lá sa van ar ról, hogy úri em ber, at tól kezd ve nem 

kell tő le tar ta ni, hi szen úri em ber nem tér vissza a más vi lág ról. 

A bölcs ta ná csok sú lyát csök ken ti és az iro ni kus ér tel me zést erő sí ti az egyéb -

ként erény ként számontartott tö mör sé gük, gnómaszerű vol tuk, va gyis fel is me rés, 

meg ér zés, íté let, vé le mény ki fe je zé sé re al kal mas nyel vi for má juk, szál ló ige ként ter -

je dő nép sze rű sé gük. Ar ról csak ép pen fu tó lag szól va, hogy mon dás jel le gük erő sen 

em lé kez tet a ma gyar nó ták és a slá ge rek be mon dá sa i ra, a ref rén re, amely nek leg -

főbb cél ja, hogy mi e lőbb meg ra gad jon a hall ga tó fü lé ben. Ta lá ló, bár nem túl mély 

meg ha tá ro zá sok ezek. Olyan kö zös sé gi ta pasz ta la tok dal szö veg be ön té sé ről van 

szó, min a Ki dőlt ke reszt fá nak nem kö szön már sen ki, vagy a Nem sze re tem a ró zsa -

fát, könnyen hull a vi rág ja, és ilyen pél dá ul Zerkovitz Bé la slá ge rei kö zül a Ta nulj 

meg, fi acs kám, ko mé di áz ni, Seress Re zső da la i ból a Nem az a fon tos, az em ber hány 

éves, Az élet egy nagy cso dá la tos sem mi, vagy az Egy szer fent és egy szer lent a ke rék. 

Ezek a nagy igaz sá gok meg le he tő sen nagy köz he lyek, bár két ség te len, hogy a köz -

he lyek ben min dig van va la mi igaz ság. Ol va sa tuk épp ezért óha tat la nul iro ni kus, 

ami egy szer re le lep le ző és ki áb rán dí tó ér tel me zést ered mé nyez. 

Ho gyan is ál lunk te hát Krúdy írói ha gya té ká nak élet re szó ló ta ná csa i val, élet böl -

cses sé ge i vel? Mennyi re hi he tünk a mű vek ből ki ol vas ha tó vi sel ke dé si sza bá lyok nak, 

ét ke zé si re gu lá nak, tár sa sá gi il lem nek? Min de nek előtt szö gez zük le: van mit ta nul -

ni Krúdytól. De nem el ső sor ban a kül ső sé ge ket, a sé ta pál cás, zseb órás meg je le nést, 

a nő ket bá mu ló, ál ma tag te kin te tet, ha nem en nek bel ső tar tal mát: a lé lek ben is fel -

öl tö zött tar tást, a min den ér ték re tel jes oda adás sal időt szá nó, las sú éle tet. Ki me -

rít he tet len meg le pe té se ket tar to ga tó ol vas mány és sú lyos el len érv ez az élet mű 

nap ja ink ér tel met len, ide ges haj szá já val szem ben. A mai em ber foly to nos fé le lem -

ben él, hogy le ma rad va la mi ről. At tól tart, ha át ad ja ma gát a rá vá ró él mény nek, ha 

ki kap cso ló dik, ha időt szen tel ar ra, hogy a tör té né sek nek ön fe ledt ré sze se le gyen, 

köz ben el mu laszt va la mit. A jö vő ben él, új és új fe la da tok, ter vek, te en dők igá já ban, 

és nem a je len ben, a sa ját je le né ben. Így az tán le het, hogy el in téz jó né hány ügyet, 

de köz ben a sa ját éle té ről ma rad le. Krúdy tud ta a las sú élet tit kát, lát ta ér tel mét 

is. Részt vett a sa ját éle té ben, no ha alig vol tak megin gat ha tat lan fo gó dzói. Tud ta, 

hogy az ap ró sá gok ra job ban kell vi gyáz ni, mint a nagy dol gok ra, mert ap ró sá gok ból 

van össze tá kol va az em ber éle te. Tud ta, hogy jó for mán min den azért van a vi lá gon, 

mert a fér fi ak és a nők sze re tik egymást; hitt a sze re lem ben. Tu dott né hány fon tos 
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dol got nők ről, fér fi ak ról, éte lek ről, ita lok ról, volt úgy ne ve zett em ber is me re te, de ha 

a szö veg kör nye zet re is fi gyel ve a szik la szi lárd nak tű nő ál lí tá sok mö gé né zünk, alig -

ha ta lá lunk írá sa i ban meg fel leb bez he tet len íté le tet, meg kér dő je lez he tet len bi zo -

nyos sá got bár mi ről is. 

A no vel lák nak – és ta lán a re gé nyek szö ve gé nek is – a záróképben és a re to ri kai-

sti lisz ti kai re gisz ter mű kö dé sé ben rej lő vá la sza több nyi re az, hogy a lát szó la gos 

hoz zá ér tés, kő be vé sett élet is me ret mö gött csak an nak vá gya van meg. Az élet mű 

egyik ne ve ze tes alak ja, Re ze da Káz mér szin te min den Krúdy-fi gu ra he lyett mél tat -

lan ko dik: „Hát nem ér ti, hogy nem tu dom an nak a tit kát, ho gyan kell vi sel ked ni? Mit 

kell mon da ni? Ho gyan kell bol do gul ni? Rá esz mél tem, hogy annyit se ér tek az élet -

hez, mint egy gye rek. [...] Egy kór ház ban vagy egy kert ben kel le ne ül nöm, mint 

isme rő söm nek, a »be te ges úri em ber nek«, és csak ter vez ni, min dig csak ter vez ni. 

Mert amint cse le ke de tek re ke rül a sor: el hi bá zom a dol got. Mel lé ütök a szeg nek” – 

is me ri be a posz tu musz ki a dá sú Re ze da Káz mér szép éle te val lo má sá ban a cím sze -

rep lő. Krúdy el be szé lői ép pen úgy já rat lan ok és ta nács ta lan ok az élet nagy kér dé -

se i ben, aho gyan ol va sói is. A min den re ki ter je dő, min dent meg ol dó tu dás hi á nyát 

ér zé kel ve ezért vi szo nyul nak iro ni ku san a biz tos tu dást köz ve tí tő ki je len té sek hez. 

 

 

Iro da lom jegy zék 

 
•       KRÚDY Gyu la: De li ká tesz. Vál., szöv. gond. BARTA And rás, Bp., Szé pi ro dal mi, 1982. 
•       KRÚDY Gyu la: Te li hold. Vál., szöv. gond. BARTA And rás, Bp., Szé pi ro dal mi, 1981. 
•       KRÚDY Gyu la: Vad sző lő. Bp., Ma gyar Helikon, 1971. 
•       MÁRAI Sán dor: Ih let és nem ze dék. Bp., Révai, 1946, 130.
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Né meth Ta más 

Szindbád esé lyei 
Krúdy ese te a fi a tal ko rú be fo ga dó val 
 

 

A ha zai iro da lom ta ní tás az utób bi idő szak ban ab ban a nem min den na pi hely zet ben 

ta lál ta ma gát, hogy né mely szak mai prob lé má ja a le he tő leg tá gabb ér te lem ben vett 

köz ér de klő dés re is szá mot tar tó, az az a szak mód szer ta no sok tól és ma gyar ta ná rok -

tól kezd ve a szü lő kön és di á ko kon át az influencerekig és internetes trollokig nagy -

já ból min den kit töb bé vagy ke vés bé épü le tes hoz zá szó lás ra bí ró, mond juk ki: for ró 

köz éle ti té má vá vált. No ha én magam ké sőbb rész le te zen dő okok ból nem va gyok 

tel je sen meg győ ződ ve ró la, hogy épp ez len ne a leg ége tőbb szak tár gyi prob lé ma, 

hoz zá fér he tő sé ge mi att ért he tő mó don el ső sor ban a mit?, va gyis a kö te le zők nek és 

ál ta lá ban az ol vas má nyok nak a tárgy egész is me ret anya gát alap ve tő en meg ha tá ro -

zó kér dé se ke rült az ér dek lő dés kö zép pont já ba. A sok szor meg le he tő sen in du la tos 

vi ták kö ze pet te1 ko moly ér vek is elhangzanak az olvasmánylisták ra di ká lis új ra -

gon do lá sa mel lett,2 ame lyek akár az év ti ze d ek óta az is ko lai ká non alap kö ve i nek 

te kin tett mű vek pe da gó gi ai hasz nát is két ség be von ják. 

Igaz, Krúdyt egye lő re egyik ol dal sem em le ge ti. Bár meg ke rül he tet len nek tű nik, 

és az utób bi más fél év ti zed ből nincs tu do má som olyan, a 11. év fo lya mo so kat cél zó 

tan könyv ről, amely ne fog lal koz na leg alább egy Szindbád-no vel la ere jé ig ve le – jól -

le het a ská la a le he tő sé gek hez ké pest ala pos nak mond ha tó elem zés től a leg fel jebb 

fő haj tás ként ér té kel he tő rö vid is mer te té sig ter jed –, az is ko lai ká non min dig is meg -

le he tős ne héz kes ség gel kö vet te az iro da lom moz gá sa it, és (ta lán ezért is) min dig 

kis sé mos to hán bánt ve le. Ne ve ezért nem kelt kü lö nö seb ben he ves in du la to kat, te -

hát nem al kal mas hívószónak. 

Még is úgy tű nik, nem ke rül het jük el, hogy szá mot ves sünk a Krúdy je len tet te pe -

da gó gi ai ki hí vás sal – már csak azért sem, mert a Krúdy-szö veg, mint lát ni fog juk, 

szin te össze fog la ló igénnyel tár ja elénk a vi ta összes sar ka la tos pont ját. A to váb bi ak -

ban ezért – nem a ku ta tó, ha nem szi go rú an a ta nár sze mé vel – azt a kér dést sze -

ret ném rö vi den kör be jár ni, hogy va jon ta nít ha tó-e, il let ve ho gyan ta nít ha tó Krúdy? 

Vagy prag ma ti ku sab ban fo gal maz va: mi a Krúdy-ta ní tás ho za dé ka? Meg té rül-e  

a pe da gó gi ai be fek te tés? 

Ta lán leg egy sze rűbb, ha rög tön az ele jén le szö ge zem: meg győ ző dé sem, hogy  

a ta nít ha tó ság prob lé má ját ál ta lá no san nem, csak is konk rét is ko la tí pu sok ra, is ko -

lák ra, ta nu ló cso por tok ra vo nat koz tat va van ér tel me fel vet ni. Bár mi fé le bi zo nyí ték 

hí ján kény te len va gyok ugyan is ko moly ta lan nak tar ta ni min den olyan ál lí tást, amely 
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2009, 10. sz., 109.) 

 
2      Lásd pl. ARA TÓ Lász ló: Vé dő be széd a pony va iro da lom mel lett = Könyv és Ne ve lés, 2016, 2. sz., 23–34. 



sze rint lé tez né nek a kö zép is ko lai iro da lom ok ta tás szint jén ál ta lá ban vé ve ta nít ha -

tat lan élet mű vek.3 Fel sem me rül te hát bennem, hogy Krúdyé ilyen len ne, no ha 

könnyen el kép zel he tő, hogy nincs messze a leg ne he zeb ben ta nít ha tók tól. En nek 

oka it jó val ala po sab ban kel le ne szám ba ven ni, de a leg szem be tű nőb be ket ta lán ér -

de mes rö vi den át te kin te nem. 

Elő ször is: Krúdy rá ér. A – leg jobb eset ben is a – kor társ if jú sá gi iro da lom ak ció -

fil mek re em lé kez te tő, vil lám gyors tem pó já hoz szo kott ti zen éve sek szá má ra nem kis 

ki hí vást je lent egy olyan szö veg, amely ben (hogy egy már-már el kop ta tott klasszi -

kust idéz zünk) négy ha sá bon át nem tör té nik sem mi, „csak az, hogy egy em ber 

meg eszik egy ha lat”. Az úgy ne ve zett di gi tá lis benn szü löt tek gon dol ko dá sá nak sa já -

tos sá ga i val fog lal ko zó, im már ma gyar nyel ven is egy re ter je del me sebb szak iro da lom 

szám ta lan szor le szö ge zi, hogy e ge ne rá ció be fo ga dá si stra té gi á it az iro da lom ol va -

sá sá ban is az in for má ció éh ség ha tá roz za meg. Már pe dig az in for má ció fo gal ma eb -

ben a kon tex tus ban a leg szű keb ben ér ten dő, s bár ez ál ta lá ban nem mon da tik ki, 

lé nye gé ben a tör té net szi no ni má ja.4 Ez zel a hely zet tel az iro da lom ta ní tás nak szá -

mot kell vet nie, kü lö nö sen egy olyan szer ző ese tén, aki leg je len tő sebb mű ve i ben 

tu da to san szo rít ja hát tér be a tör té net el vű épít ke zést. Meg kell ugyan ak kor je gyez -

nem: szo mo rú vol na, ha a szám ve tés a pusz ta be le nyug vás ban me rül ne ki. Fel tű nő 

ugyan is, hogy a kér dés sel fog lal ko zó ta nul má nyok né me lyi ke a te kin tet ha tá ro zó kat 

egy idő után el hagy va egy sze rű en át ve szi az internetgeneráció narratíváját, s ez zel 

mint egy relativizálja az ál ta la ki ala kí tott új ol va sá si stra té gi ák prob lé má it (M. Fa ze -

kas Ág nes pél dá ul „lé nye gi in for má ci ók” meg szer zé sé re tö rek vő ge ne rá ci ó ról be szél, 

amely „nem töl ti az ide jét fe les le ges utá na já rás sal”).5 Már pe dig a prob lé ma a di ák ság 

irán ti leg tel je sebb nyi tott sá gunk el le né re na gyon is va lós: Krúdy (il let ve a ma gyar és 

vi lág iro da lom egy né mely to váb bi al ko tá sa) ez zel a stra té gi á val meg kö ze lít he tet len. 

A má so dik ok vol ta kép pen nem áll na gyon tá vol az el ső től, s ez ar ra em lé kez tet 

min ket, hogy Krúdyt nem a di gi tá lis for ra da lom tet te ne héz ol vas mánnyá, még ha 

a hely zet lát szó lag sú lyos bo dott is ál ta la. Ar ról van szó, hogy a tör té ne ti meg ha tá -

ro zott sá gú, kro no ló gia ál tal struk tu rált ma gyar iro da lom ta ní tás ban a 11. év fo lya -

mos di ák könnye dén át éli az író szö veg vi lá gá nak pa ra dig ma vál tó új sze rű sé gét, mi -

vel lé nye gé ben épp úgy a XIX. szá za di epi kán pal lé ro zó dott stra té gi ák bir to ká ban 

ta lál ko zik a mű ve i vel, mint a kor tár sak. Egyik hét ről a má sik ra kell te hát egy óri á si 

gon do la ti lé pést meg ten nie, és ez rit kán megy zök ke nő men te sen. A prob lé mát eny -

hít het né a tan anyag so kak ál tal sür ge tett, leg alább rész le ges átstrukturálása, de 

erre egye lő re ke vés esély lát szik. 

A har ma dik ok ta lán egé szen ma gá tól ér te tő dő, a ta ní tá si fo lya mat meg ter ve zé se 

so rán még sem árt tu da to sí ta ni: vi lág ké pi ér te lem ben Krúdy meg le he tő sen tá vol áll 

a min den ko ri ta nu ló if jú ság tól. Ez per sze ko ránt sem egye di eset; a ka no ni kus mű vek 
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3      Töb bek közt ezért tar tom az ol vas mány prob lé mát is leg alább rész ben álp rob lé má nak. 
 
4      Így van ez pél dá ul M. FA ZE KAS Ág nes A netgeneráció és az is ko lai kö te le ző (há zi) ol vas má nyok cí mű ta -

nul má nyá ban is (Kép zés és Gya kor lat, 2013, 1–4. sz., 58.). Ezt a jel leg ze tes sé get meg fon tol va ki vi lág lik, 
hogy a di gi tá lis benn szü lött fi a ta lok igé nyei nem min den ben kü lön böz nek ra di ká li san az úgy ne ve zett 
di gi tá lis be ván dor ló ké tól. 

 
5      M. FA ZE KAS: i. m. (2013), 58. 



és a di á kok köz ti (nö vek vő) tá vol ság je len tő sé gét fel is mer ve az utób bi évek ben 

töb ben kez de mé nyez tek el moz du lást „a de rűs élet szem lé le tű, hu mo ros, iro ni kus,  

a mai kor em be re élet szem lé le té nek, il let ve a di á kok élet ko ri sa já tos sá ga i nak job ban 

meg fe le lő mű vek tár gya lá sa fe lé”.6 Eszem ben sincs ta gad ni ezen igé nyek meg ala -

po zott sá gát, csu pán jel zem, hogy ezt a magam ré szé ről nem lá tom fun da men tá lis 

prob lé má nak, sőt, bár be tu dom lát ni az el moz du lás sal já ró elő nyö ket, nem tit kolt 

pro vo ka tív cél lal meg koc káz ta tom: az iro da lom ta ní tás nak sok kal in kább bi zo nyos 

ha tá rok át lé pé se, mint kul tu rá lis safe space-ek lé te sí té se len ne a fe la da ta. 

A tan anyag rob ba nás7 után, mint hogy ta lán min den ki szá má ra vi lá gos, hogy az 

is ko lai ká non át te kint he tet len mé re te az iro da lom is me ret tárggyá egy sze rű sö dé sé -

vel fe nye get, min den eset re fel kell ten ni a kér dést, hogy mely klasszi ku so kat nél kü -

löz het jük a ma ga sabb cé lok ér de ké ben, és hogy Krúdy mű vei va jon a fen ti ne héz -

sé gek foly tán ezek kö zé tar toz nak-e. Tu laj don kép pen nem meg le pő, hogy az er ről 

fo lyó pár be széd ben oly kor el sza ba dul nak az in du la tok, hi szen könnyű be lát ni, hogy 

a kanonizáció olyan ha tal mi esz köz, amely biz to sít ja, de egy ben kor lá toz za is a kul -

tú ra hoz zá fér he tő sé gét,8 ahogy azt is, hogy az is ko la ma is a mű velt ség köz ve tí tés 

és íz lés for má lás leg ha té ko nyabb esz kö ze, amely „a leg al ap ve tőbb, a leg meg ter ve zet -

tebb, a leg egy be tar to zóbb és a tár sa dal mi lag le he tő leg egye te me sebb tu dást” nyújt ja, 

va gyis meg te rem ti a tu dás ala pú tár sa da lom tu dás alap ját.9 A vesz te ség te hát – be 

kell lát ni – va lós, de el ke rül he tet len. 

És Krúdy, úgy tű nik, je len leg az is ko lai ká non pe re mén, ve szé lyez te tett hely zet -

ben van. Szá mom ra nem kér dés, hogy az ed dig is vél he tő en szór vá nyo san tár gyalt 

re gé nyek (A vö rös pos ta ko csi és a Bol do gult úrfikoromban) há zi ol vas mány ként va ló 

fel dol go zá sa olyan pe da gó gi ai koc ká zat tal jár, ame lyet csak ki vé te les ta nu ló cso por -

tok ese té ben ér de mes vál lal ni. Egé szen más vi szont a hely zet a no vel lák kal. Nem -

csak szín vo na luk ról, nem is csu pán a kö zép is ko lai tan köny vek ben is hang sú lyo zott 

iro da lom tör té ne ti je len tő sé gük ről van szó, ha nem ar ról, hogy komp lex meg ér té sük 

olyan ol va sói mű ve le te ket igé nyel, ami lye ne ket az is ko lai ká non na gyon ke vés 

egyéb szö ve ge. Ar ról te hát, hogy a Krúdy-no vel lák pe da gó gi ai ér té ke fel be csül he -

tet len. 

Rá adá sul meg le het, hogy az új ol va sá si stra té gi ák né hány jel leg ze tes sé ge még 

ked vez is e szö ve gek be fo ga dá sá nak. Már Fűz fa Ba lázs fel hív ta rá a fi gyel met sa ját 

tan könyv so ro za tát be mu ta tó írá sá ban, hogy a „szö veg- és pa pír kor utá ni gép- és 

kép kor szak [...] il let ve az iro da lom [...] egya ránt egyik leg fon to sabb al ko tó- és szer -

ve ző ele me, a köl tői kép le het sé ges pár hu za ma i ra az ed di gi ek nél sok kal na gyobb 
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6      FŰZ FA Ba lázs: Iro da lom ta ní tás – de med dig? Egy le het sé ges vá lasz: Iro da lom_12_11_10_9, 
       http://folyoiratok.ofi.hu/konyv-es-neveles/irodalomtanitas-de-med dig-egy-lehetseges-valasz-iro da -

lom1211109 (utol só le töl tés: 2018. 10. 15.). 
 
7      A ki fe je zést Csoma Gyu lá tól köl csö nöz tem (CSOMA Gyu la: A kí vá na tos mű velt ség di lem mái a köz ok ta -

tás ban = Educatio, 2004, 2. sz., 254.). 
 
8      Do bos Ist ván és Szegedy-Maszák Mi hály meg ál la pí tá sa it Manxhuka Afrodita fog lal ja össze (MANXHUKA 

Afrodita: Egy tan könyv sze re pe és le he tő sé gei az iro dal mi ká non ala kí tá sá ban: Az Iro da lom 9. cí mű kí -
sér le ti tan könyv iro da lom szem lé le té nek vizs gá la ta = Új Pe da gó gi ai Szem le, 2015, 7–8. sz., 102–103.). 

 
9      CSOMA: i. m. (2004), 247. 



hang súlyt ér de mes” he lyez ni.10 Bár en nek mód szer ta na még fi no mí tás ra vár, az in -

ten zív vizualitású Krúdy-szö ve gek fel dol go zá sa – amely so rán rá adá sul min den 

egyes, ál ta lam is mert tan könyv ben elő ke rül Hu szá rik Zol tán Szindbádja – bi zo nyá ra 

so kat pro fi tál majd be lő le. Azt már én te szem hoz zá, igaz, Fűz fá hoz ha son ló an in -

kább gon do lat éb resz tő jel leg gel, mint ki pró bált me to do ló gi ai fegy ver tár bir to ká ban, 

hogy a hipertextualitás ál tal uralt szö veg vi lág ban szo ci a li zá ló dott internetgenerá-

ció az asszo ci a tív, me ta fo ri kus struk tú rá jú el be szé lést is jó eséllyel más ként fo gad -

ja be, mint elő dei, s ta lán a Krúdy-szö veg so kat em le ge tett ze ne i sé ge is ed dig fel 

nem tárt op ci ó kat rej te get a je len kor tech ni kai fel té te lei kö zött. 

Akár hogy is, egy eh hez ha son ló, pró ba té te lek kel te li írói uni ver zum fel dol go zá -

sá ra fo ko zot tan igaz, hogy a si ke res mun ká hoz má sod sor ban a mű vek – de el ső sor -

ban a di á kok ala pos is me re té re van szük ség. Hogy ere de ti kér dés fel te vé sem re utal -

jak: a be fek te tés csak ak kor té rül meg, ha a ta nár az adott sá go kat le he tő sé gek ként 

ke ze li, és a mun ka fo lya mat ja vá ra for dít ja.11 Min de nek előtt te hát tu do má sul ve szi, 

hogy az internetgeneráció a szö ve gek től a ké pek, han gok és au di o vi zu á lis in for má -

ci ók fe lé for dul, s ezek nek is in kább pár hu za mos, sőt vé let len sze rű fel dol go zá sát 

ré sze sí ti előny ben, ked ve li a kooperatív mun kát, já ték- és fan tá zia ori en tált12 – s en -

nek tu da tá ban épí ti fel meg kö ze lí té sét. 

Ezen a pon ton azon ban, mi vel gya kor ló pe da gó gus ként van fo gal mam ar ról, mi 

az, ami va ló ban el vár ha tó egy ta nár tól, bennem óha tat la nul fel me rül a tan köny vek 

fe le lős sé ge, és ve le a kér dés: va jon a tan anyag fej lesz tés szint jén tör tén tek-e szá -

mot te vő kí sér le tek a Krúdy-szö ve gek kor sze rű meg szó lal ta tá sá ra? Az utób bi két év -

ti zed so rán for ga lom ba ke rült vagy for ga lom ban ma radt is mer tebb tan köny ve ket 

át te kint ve meg le he tő sen ve gyes kép tá rul elénk. 

Saj nos akad nak pe da gó gi ai és iro da lom tu do má nyi szem pont ból egya ránt ki fo gá -

sol ha tó meg kö ze lí té sek. Anél kül, hogy ezek ben a szük sé ges nél job ban el me rül nék, 

áll jon itt két szó sze rin ti idé zet egy több ki a dást meg ért, még a 2000-es évek má -

so dik fe lé ben is az akkreditációs lis tán sze rep lő könyv ből an nak ér zé kel te té sé re, 

mi lyen le he tett ef fé le tan esz köz zel fel vér tez ve Krúdy-szö ve gek kel bir kóz ni. Az el ső 

majd nem köz vet le nül a szál el vesz té ses tech ni ká val meg írt, az az 1919-nél be re -

kesz tett, de a gyer me kek ne vét akkurátusan fel so ro ló élet rajz után, a „Krúdy Gyu la” 

fe li ra tú Csáth Gé za-port ré köz vet len közelében sze re pel: „Uta zás éj jel (»A go nosz 

va rázs ló vagy az ár tat lan ság di a dal ma«) – egy lány szök te tés és »vissza szök te tés« 

– az út, az uta zás ér de ke sebb és em lé ke ze te sebb, mint a vál lalt és szét fosz ló cél;  

a ké pek: a ró kák nyo ma a hó ban, a bak ter, a fel vil la nó öl töz kö dő lá nyok stb.).” A má -

so dik va la mi vel lej jebb egy egész re gényt – nem is akár mi lyet – pró bál egy mon -

dat ba tusz kol ni: „Tör té ne ti szim bo li ka hor do zó ja a Mit lá tott Vak Bé la sze re lem ben 

és bá nat ban cí mű írás.”13 
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10     FŰZ FA: i. m. 
 
11     Még egy szer hang sú lyo zom, hogy ez sem be le nyug vást, sem az iro da lom ta ní tás el sőd le ges cél já ról, az 

ér tő ol va sás ról va ló le mon dást nem je lent; egy sze rű en új utak ke re sé sét fel té te le zi. 
 
12     A di gi tá lis benn szü löt tek ről és di gi tá lis be ván dor lók ról szem lé le tes össze ha son lí tó táb lá za tot kö zöl 

JAKAB György: Írás és ol va sás a di gi tá lis kul tú rá ban = Új Pe da gó gi ai Szem le, 2011, 10. sz., 97. 
 
13     SO MOS Bé la – HÓ DI Gyu lá né: Iro da lom 11. Bp., Nem ze ti Tan könyv ki a dó, 2009, 216–217. 



Ta lá lunk pél dát ko ránt sem színvonaltalan, de a meg vál to zott igé nyek tük ré ben 

kor sze rűt len nek tű nő tan köny vek re. Ilyen Mohácsy Ká roly most is for ga lom ban 

lévő, so kat bí rált Szí nes iro da lom cí mű so ro za ta, amely a je len té sek rög zít he tő sé gét 

imp li ká ló elem zé sei mel lett el ső sor ban fe la dat anya ga mi att tud ja gya nít ha tó an 

kisebb ha té kony ság gal meg szó lí ta ni a di ák sá got. (Egyet len, ám jel lem ző pél da: a Hu -

szá rik film jé ben rej lő le he tő sé ge ket a tan könyv a kö vet ke ző fe la dat tal igyek szik ki -

ak náz ni: „Te kint sük meg a fil met!”)14 Ké szült to váb bá szak ma i lag ab szo lút ki fo gás -

ta lan, messze át la gon fe lü li tu do má nyos igé nyes ség gel írt könyv is, amely azon ban 

nyel ve ze té vel és komp lex szem pont rend sze ré vel in kább az elit gim ná zi u mok ér -

dek lő dő di ák ja it cé loz za, s ta lán épp ezért meg en ged het te ma gá nak, hogy pe da gó -

gi ai szem lé le té ben meg le he tő sen kon zer va tív ma rad jon.15 

A tar ta lom kor sze rű sí té sé ben alig ha nem Fűz fa Ba lázs tan könyv so ro za ta ju tott 

leg messzebb. A Krúdy-lec ke16 rö vid, ám tar tal mas fő szö ve gét ná la a leg kü lön bö zőbb 

mé di u mo kat moz gó sí tó, így a kép anyag pusz ta il luszt rá ció-vol tát is fel szá mo ló,  

a Szindbád-film kap csán pe dig szö veg és moz gó kép vi szo nyát is na gyobb mély ség -

ben érin tő, él mény sze rű fe la da tok egész so ra kö ve ti. Szem be tű nő, hogy a tan könyv 

na gyon – ta lán túl sá go san is – ko mo lyan ve szi ol va só ját, ne héz sza ki ro dal mi szö ve -

ge ket von be, sok elő ze tes tu dás sal és még több önál ló mun ká val szá mol. A rop pant 

ingergazdag la po kon ugyan ak kor mint ha épp a szö veg sik kad na el – a két no vel lá -

hoz (A holt ki rály, A hí don) egyet len, nem kü lö nö seb ben iz gal mas fe la dat tár sul: „Ol -

vasd el és ér tel mezd önál ló an a kö vet ke ző Krúdy-no vel lá kat több szem pont fel ve -

té sé vel! – Írj ró luk egy ol da las (3000 ka rak ter nyi) elem zést!” Jól le het ala po sab ban 

is el iga zít hat ta vol na az ol va sót Krúdy vi lá gá ban, a lec ke így is fi gye lem re mél tó, 

irány mu ta tó kí sér let, amely meg győ ző en vil lant ja fel a fent vá zolt prob lé mák egyik 

le het sé ges meg ol dá sát. An nál in kább saj nál hat juk, hogy a je len kor ki hí vá sa i ra re -

zo ná ló, a ta nu lást fel fe de zés ként el gon do ló könyv már nem sze re pel a tan könyv -

lis tán. 

Sze re pel vi szont Pethőné Nagy Csil la so ro za ta, min den bi zonnyal az utób bi idők 

leg egyen le te seb ben ma gas szín vo na lú iro da lom könyv-csa lád ja. No ha ke vés bé in -

no va tív (ha sza bad így fo gal maz nom: ke vés bé bá tor, ke vés bé di ák ori en tált), mint 

Fűz fáé, sok kal szövegközpontúbb an nál, mi köz ben át gon dolt, problémaérzékeny, 

mo ti vá ló fe la da tok nak sincs hí ján. A hang súly itt a Krúdy-pró za új sze rű sé gén van; 

az élet mű iro da lom tör té ne ti kontextualizálását en nek je gyé ben a le he tő leg szem lé -

le te seb ben vég zi: Joyce, Proust, sőt a Szindbád ha za megy is eb ben a – kis meg szo -

rí tá sok kal – ki vá ló an ta nít ha tó fe je zet ben ka pott he lyet.17 

Ta lán e rö vid váz lat alap ján is nyil ván va ló: szó sincs ró la, hogy a Krúdy-ta ní tás nak 

tel je sen nél kü löz nie kel le ne a hasz nál ha tó, kor sze rű se géd anya go kat. Nem aka rom 

per sze a célbaérkezettség lát sza tát kel te ni; ten ni va ló akad bő ven, elég a szín vo na -
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14     MOHÁCSY Ká roly: Szí nes iro da lom 11. Bp., Kró ni ka Nova, 2015, 201. 
 
15     EISEMANN György – H. NAGY Pé ter – KUL CSÁR-SZA BÓ Zol tán: Iro da lom: Tan könyv 16–17 éve sek nek. 

Bp., Ko ro na, 1999. 
 
16     FŰZ FA Ba lázs: Iro da lom 11. Bp., Kró ni ka Nova, 2009, 212–223. 
 
17     PETHŐNÉ NAGY Csil la: Iro da lom 11. II, Bp., Nem ze dé kek Tu dá sa Tan könyv ki a dó, 2013, 198–208.



las di gi tá lis tan anya gok nak az egész iro da lom ok ta tást érin tő, szin te tel jes hi á nyá ra 

gon dol ni. De a to vább lé pés alap jai, ahogy én lá tom, ma már adot tak. A ta nár tár sa -

dal mon mú lik, hogy a jócs kán fel gyü lem lett fel is me ré se ket vég re szé le sebb kör ben 

is alá ve ti-e a gya kor lat pró bá já nak. 
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Mórocz Gá bor 

Pá lya for du lat buk ta tók kal, 
avagy a „kis Kos suth” Deb re cen ben 
 

 

Az if jú ko ri füg get len sé gi, sza bad ság har cos il lú zi ó i val 1866–1867-ben ra di ká li san 

sza kí tó, ki egye zés pár ti, kon zer va tív író-pub li cis ta-po li ti kus, Asbóth Já nos (1845–

1911) 1873-ban meg je lent Há rom nem ze dék cí mű nagy ívű po li ti kai-tör té ne ti esszé -

jé ben nem fest túl sá go san elő nyös ké pet a „szel le mi pro le ta ri á tus”1 so ra i ból „va ló -

sá gos fe je del mi hely zet re ver gő dött”2 Kos suth La jos ról. Nem kis rossz in du lat tal 

jegy zi meg töb bek kö zött azt, hogy az emig rá ci ó ban élő, már a het ve ne dik évén is 

túl ju tott ál lam fér fit „az agg kor egyéb gyen gé i vel együtt meg szál lot ták arisz tok ra ti kus 

vel le i tá sok is. [...] Fi a i ba ép pen ség gel hol mi pretendensi ér ze tet ne velt; amed dig  

a Habs burg-ház itt van, ad dig a Kos suth-ház nem jö het ha za: nem csak Kos suth La jos 

nem – amit ért het és mél tá nyol hat min den ki –, ha nem Fe renc sem és Tódor sem...”3 

Az óta tud juk: Kos suth idő sebb fia, Fe renc – aki híd épí tő mér nök ként év ti ze d e ken 

ke resz tül ki vá ló an ér vé nye sült kül föl dön – ap ja 1894-es ha lá la után, Fe renc Jó zsef 

kö zel hat van nyolc esz ten de ig tar tó ural má nak negy ven ha to dik évé ben már nem 

érez te kö te le ző nek ma gá ra néz ve eze ket az „arisz tok ra ti kus vel le i tá so kat”. Nem tu -

dott azo no sul ni a szám űze tés ben síny lő dő, ám mos to ha sor sa el le né re ha tal mas ön -

tu dat tal ren del ke ző „fe je del mi utód” sze re pé vel; nem akart élő ha lott le gen da len ni, 

in kább ha za tért az emig rá ci ó ból, és be le ve tet te ma gát a ki egye zés so kat vi ta tott 

állam jo gi konst ruk ci ó ján ala pu ló bel ter jes ma gyar köz éle tbe. Re pat ri á lá sát kö ve tő en 

azon nal el fo gad ta a du a liz mus rend sze ré nek alap ve tő já ték sza bá lya it, egy szer smind 

el is mer te ap ja ősi el len sé gét, Fe renc Jó zse fet le gi tim ma gyar ural ko dó nak. Így már 

el len zé ki po li ti kus ként al kut kö tött a fenn ál ló val, ami nek a kö vet kez mé nye az lett, 

hogy – a leg el kö te le zet tebb Kos suth-hí vek vá ra ko zá sa i val szem ben – vi szony lag 

ha mar be le is szür kült a ma gyar po li ti kai me zőny be. Po li ti kus tár sa i tól – kü lö nö sen 

köz éle ti sze rep vál la lá sá nak el ső idő sza ká ban – nem ki emel ke dő tel je sít mé nye, in -

kább csak – ko mi kus moz za na to kat sem nél kü lö ző – „elő ke lő ide gen” mi vol ta kü -

lön böz tet te meg. 

Kos suth Fe renc imént fel vá zolt pá lya for du la tát mu tat ja be Krúdy tör té ne ti hi te -

les ség re tö re ked ve, ugyan ak kor ro man ti kus túl zá sok tól és go nosz ko dó iró ni á tól sem 

men te sen egyik ke vés sé is mert pub li cisz ti kus mun ká já ban, amely nek kis sé fél re ve -

ze tő ere de ti cí me így hang zik: A Kos suth-fi úk vagy egy nem ze ti küz de lem re gé nye. 

Az Es ti Ku rír cí mű na pi lap ban, 1931-ben foly ta tá sok ban meg je le nő al ko tás a szé le -

sebb ol va só kö zön ség szá má ra is hoz zá fér he tő – Fábri An na ugyan is mi ni má lis szö -
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veg mó do sí tá sok kal új ra kö zöl te 1976-ban, az ál ta la szer kesz tett Kos suth fia cí mű 

kö tet ben. 

Ne héz vol na el vi tat ni, hogy a Kos suth Fe renc po li ti kai sze rep vál la lá sá nak el ső 

ál lo má sa i ról túl zott pre ci zi tás sal be szá mo ló, nem rit kán kró ni ká hoz vagy ri port hoz 

ha son ló – nem elég gé fe sze sen szer kesz tett, gyak ran von ta tott nak tű nő – mű csúcs -

pont ja, egy ben leg szel le me sebb és esz té ti kai szem pont ból leg si ke rül tebb rész le te  

a „kis Kos suth” deb re ce ni lá to ga tá sát meg örö kí tő né hány ol da las szö veg. 

A benne meg idé zett je le net nek négy főbb sze rep lő je van: Rácz Ká roly, Pichler 

Győ ző, Rudnyánszky Gyu la és Kos suth Fe renc. E sze mé lyek szociokulturális hát te -

rü ket és men ta li tá su kat te kint ve nagy mér ték ben kü lön böz nek egymástól. Ám kö zös 

jel lem ző jük, hogy – va la mi lyen ér te lem ben – mind annyi an periferikus (hát rá nyos) 

hely ze tű ek; „el té rő” lét mód juk ugyan ak kor nem min den na pi becs vággyal pá ro sul. 

Rácz Ká roly, a „sző ke ci gány”,4 a „tör te tő prí más”5 ere de ti leg egy ala csony presz -

tí zsű kö zös ség tag ja, de ze nei ta len tu ma ré vén a tár sa da lom meg be csült pol gá ra le -

het. Pichler Győ ző, Kos suth Fe renc hű sé ges fa mu lu sa ked ve zőt len fizikális adott sá -

gok kal ren del ke zik, ép pen ezért a nyil vá nos ság előtt nem szí ve sen sze re pel. Krúdy 

szin te ka ri ka tú rát raj zol, ami kor meg ele ve ní ti Pichler alak ját: „Vö rös ol dal sza kál las, 

ka pa után ül te tett baj szú, sö ré nyes haj za tú, him lő he lyes ar cú és hir te len sző ke fi a -

tal em ber volt, csám pás lá ba i val, sí po ló tü de jé vel für gén rót ta a pes ti ut cát [...]. Pichler 

Győ zőn ép pen elég ne vet ni va ló volt, bár mely ol dal ról ven né őt szem ügy re a kor -

társ: elő re ál ló al só aj ka, mint egy te nyér nyú lik ki az ar cá ból; iz ga tott, ap ró, szür ke 

sze mei hol vil log nak, hol bo csá na tot kér nek; vö rös sö ré nye resz ket: szá ja hab zik; 

gör be lá bai fu ta mod nak... Olyan csú nya volt, hogy aki egy szer lát ta őt: nem fe lejt -

he ti el.”6 Pichlerről mind ezen túl az egyes szám har ma dik sze mé lyű nar rá tor in -

diszk rét mó don azt is tu dat ja, hogy zsi dó szár ma zá sú (ami szin tén hát rányt je len tett 

ab ban a kor szak ban egy köz éle ti sze rep lő szá má ra). Ugyan ak kor Pichler po li ti kai 

hát tér em ber ként rend kí vü li ak ti vi tást fejt ki – ez út tal a ha za té ré se után az or szá got 

já ró Kos suth Fe renc ér de ké ben – mint ren dez vény szer ve ző, saj tó fe le lős, be széd író, 

sőt: ve zér cikk írás ban köz re mű kö dő szak em ber. (Az utób bi moz za nat ki eme lé se 

azért kelt het fáj dal ma san iro ni kus ha tást, mert köz tu do má sú: a ve zér cikk mű fa ját 

ép pen a „nagy Kos suth” ho no sí tot ta meg az 1840-es évek ben Ma gyar or szá gon. Fél 

év szá zad el tel té vel vi szont a „kis Kos suth” már nem egy eset ben köz vet len mun ka -

tár sá val írat ja meg a ne ve alatt meg je le nő ve zér cik ke ket, ami intergenerációs vo -

nat ko zás ban egy ér tel mű ní vó süllye dés re utal.) 

Pichler Győ ző ádáz el len fe le, a re gény leg iz gal ma sabb, mert leg ér zék le te seb ben 

meg je le ní tett mel lék alak ja Rudnyánszky Gyu la, a sze ren csét len sor sú, meg nem ér -

tett vi dé ki köl tő, új ság író és lap szer kesz tő, aki mel lőz te té sét, sé rel me it pro vo ka tív 

vi sel ke dé sé vel kom pen zál ja. (Egy mon da tot fel tét le nül ér de mes idéz ni Krúdy ró la 

szó ló jel lem raj zá ból: „Rudnyánszky iz zott, forrt, lo bo gott a fel tű nés vá gyá tól, amint 

csak egy te het sé ges em ber szen ved het, akit még a »gyesznós Deb re cen ben« se is -
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mer tek vol na, ha né ha-né ha éles hír la pi vi ták ba nem bo csát ko zik va la Gás pár Im -

ré vel, a kont ra szer kesz tő vel.”7) Kos suth Fe renc pe dig túl öt ve ne dik évén kezd új 

éle tet egy szá má ra egy szer re ré gi és új, is me rős és ide gen or szág ban. Negy ven öt 

esz ten dős kül föl di tar tóz ko dás után, ér de mi po li ti kai ta pasz ta la tok hí ján, né mi leg 

meg gon do lat la nul ar ra tö rek szik, hogy egyik pil la nat ról a má sik ra, sa ját jo gon (is) 

te kin té lyes po zí ci ót vív jon ki ma gá nak a ma gyar (pon to sab ban: oszt rák–ma gyar) 

köz éle tben. 

Azon ban ép pen ha za té ré sét kö ve tő deb re ce ni lá to ga tá sa so rán vá lik nyil ván va -

ló vá, hogy ter ve a várt nál jó val ne he zeb ben va ló sít ha tó meg. Ak kor, ami kor az 

Arany Bi ka fo ga dó ban az őt ven dé gül lá tók tisz te le té re po hár kö szön tőt kell mon -

da nia. Már pe dig – ahogy az el be szé lő iro ni ku san meg jegy zi – „a po hár kö szön tő höz 

szü let ni kell”; ez az egy sze rű nek tű nő orá lis mű faj „olyan szó no ki tel je sít mény, 

hogy még ha ma rabb be le le het sül ni, mint más szó nok la tok ba”.8 A nar rá tor nem ír ja 

le rész le te seb ben, ho gyan hang zott és azu tán ho gyan ha tott a tár sa ság kö ré ben 

Kos suth Fe renc omi nó zus po hár kö szön tő je, de elég gé egy ér tel mű en utal ar ra, hogy 

az Olasz or szág ból ér ke ző bot csi nál ta po li ti kus – fel ké szí tő je és „sú gó ja”, Pichler min -

den erő fe szí té se da cá ra – lé nye gé ben ku dar cot val lott ezen a té ren (bár a Kos suth-

hí vők ezt nem iga zán tet ték szó vá). Nem is tör tén he tett vol na más kép pen, hi szen 

a „kis Kos suth” szó nok ként ele ve hát ránnyal in dult: ma gyar nyelv tu dá sa élet kö rül -

mé nye i ből fa ka dó an sok kí ván ni va lót ha gyott ma ga után; ha be szé dé ben nem is 

vol tak bán tó nyelv he lyes sé gi hi bák, ki ej té se és mon dat fű zé se ide gen sze rű nek tűnt 

a tős gyö ke res ti szán tú li ma gya rok szá má ra. Akik kö zül jó né há nyan – dif fe ren ci ál -

tabb be lá tás hí ján, egy le gen da vagy il lú zió rab ja i ként – ér tet le nül áll tak aze lőtt, 

hogy a Habs bur go kat vi lág ra szó ló ékes kör mon da ta i val ép pen Deb re cen ben det ro -

ni zá ló, a hang zó ma gyar nyelv egye dül álló mű vé sze ként is mert Kos suth La jos kor -

mány zó-el nök fia nem tud ren de sen ma gya rul. 

Az el be szé lő vi lá gos sá te szi, hogy a „kis Kos suth” kor lá tai nem egy sze rű en nyel vi 

ter mé sze tű ek, ha nem egy ál ta lá nos kul tu rá lis in kom pe ten cia össze füg gé sé ben ér -

tel mez he tő ek. Ezt a moz za na tot min de nek előtt a „Rudnyánszky-csíny” Krúdy-fé le 

in terp re tá ci ó ja te szi vi lá gos sá a be fo ga dó szá má ra. A deb re ce ni ek ál tal pi e desz tál -

ra ál lí tott Kos suth Fe renc ide ig le nes si ke re it irigy lő, ra di ká lis el len zé ki köl tő ugyan is 

nem ri ad vissza egy kis ün nep ron tás tól: a fo ga dás vé gén meg ren de li a ci gá nyok tól, 

Rácz Ká roly tól és ban dá já tól a „Jaj, de hun cut a né met” kez de tű, út szé li hang vé te lű 

nó tát, amely nek szö ve ge – imp li cit mó don, a ko ra be li ma gyar em be rek kö zös tör té -

nel mi elő is me re te i ből kö vet ke ző en – Habs burg-, il let ve Fe renc Jó zsef-el le nes po li ti -

kai at ti tű döt köz ve tít: „Jaj, de hun cut a né met, / Hogy a fe ne en né meg, / A tü de jét, 

a má ját, / Meg az ol dal bor dá ját.”9 

Gerő And rás a kö vet ke ző kép pen vá zol ja fel a dal men ta li tás tör té ne ti össze füg -

gé se it: „Ha az urak va la hol jól be rúg tak, min dig akadt egy, aki ar ra biz tat ta a ci -
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gányt: húz za el a »Jaj, de hun cut a né met«-nó tát. [...] Kár szé pí te ni a dol gon: a nó ta 

– név nél kül – Fe renc Jó zsef re vo nat ko zott, s ezt [a kor ban – M. G.] min den ki tud ta. 

Még sem kel lett ko mo lyan ven ni a dal mon dan dó ját. Ha ugyan is egy má sik úr a tár -

sa ság ból el or dí tot ta ma gát, hogy igya nak a ki rály egész sé gé re, ak kor han go san 

zen gett: »Él jen a ki rály!« Eset leg a nó ta után – vagy a nó ta előtt.” 

Ugyan ak kor lát ni kell, hogy a Gerő ál tal le írt kép let a konk rét re gény szi tu á ci ó -

ban né mi képp mó do sul. A szó ban for gó, kis sé pri mi tív nó ta ugyan is – a baj ke ve rő 

köl tő in ten ci ó ja sze rint – nem csak Fe renc Jó zse fet és Bécset, ha nem köz vet ve az 

ural ko dó val „le pak tá ló” ma gyar elit tag ja it is ne ga tív szín ben tün te ti fel. Így azt  

a Kos suth Fe ren cet is, aki min den skru pu lus nél kül fel ad ta az ap ja ne vé vel fém jel -

zett sza bad ság har cos ha gyo mányt, és a Füg get len sé gi Párt mér sé kel tebb, a „hun cut 

né me tek kel” össze ka csin tó, „sza lon el len zé ki” szár nyá hoz csat la ko zott. Rudnyánszky 

odá ig megy, hogy – meg le he tő sen bi zarr lo gi ka men tén, a ke reszt ne vek rész le ges 

azo nos sá ga alap ján – meg fe le lte ti egymásnak a „dru szá kat”, a két Fe ren cet:10 Kos -

suth Fe ren cet és Fe renc Jó zse fet, a „zsar no kot” és a „sza bad ság hős” op por tu nis ta 

gyer me két. Ami kor el szán ja ma gát a rend za va rás ra, ab ban bí zik: a nó ta el hang zá sa 

ké nyel met len hely zet be hoz za majd az in do ko lat la nul kö rül ra jon gott Kos suth-fi út  

a szé le sebb nyil vá nos ság előtt is. E re mé nyé ben nem is kell csa lat koz nia, hi szen  

a po li ti kai saj tó hír- és szenzációérzékeny kép vi se lői nem cse kély szám ban van nak 

je len a fo ga dá son. (Itt kell meg em lí te ni, hogy az író a XIX. szá zad vé gi, min den 

archa i kus vo ná sa el le né re már erő sen mediatizált ma gyar vi lá got él mény sze rű en, 

ugyan ak kor ide a li zá lás tól men te sen mu tat ja be.) 

Krúdy egy ér tel mű vé te szi: mind ezen sok kis vé let len együtt ál lá sa bő sé ge sen ele -

gen dő ah hoz, hogy egy ba ga tell nek mi nő sít he tő pro to koll sér tés ből pil la na tok alatt 

lát vá nyos bot rány ke re ked jen – nem csak he lyi, ha nem or szá gos szin ten is. (Még ha 

a Kos suth Fe ren cet vé dő Pichlernek ha tal mas energiabefektetés árán vé gül si ke rül 

is el ér nie azt, hogy a bu da pes ti la pok csak „alig pár sor ban”11 fog lal koz za nak az af -

fér ral.) 

A deb re ce ni lá to ga tás leg ab szur dabb moz za na ta még sem ma ga a csíny és a kö rü -

löt te tá madt hír ve rés, ha nem a „Jaj, de hun cut...” fo gad ta tá sa az ün ne pelt ré szé ről, 

amely me rő ben ati pi kus. Pichler pél dá ul fel há bo ro dik Rudnyánszky vak me rő sé gén, 

a deb re ce ni ek pe dig „fe szeng ve vagy ká rör ven dez ve”12 te kint get nek szom széd juk -

ra, nem be szél ve az új ság írók ról, akik éber fi gye lem mel kö ve tik az ese mé nyek ala -

ku lá sát. Ve lük szem ben a „kis Kos suth” nem re a gál a pro vo ká ci ó ra; nem ér zé ke li, mi 

zaj lik kö rü löt te. Nem ké pes meg fej te ni a Vi lá gos utá ni sö tét éve ket fel idé ző dal va -

ló di, fel ség sér tés sel fel érő üze ne tét, mert egy ko ri emig ráns ként nem is me ri a meg -

ér tés fel té te lé ül szol gá ló kul tu rá lis kon tex tust; azt az össze füg gés rend szert, amely -

ben e je len ték te len nek tű nő nó ta rej tett tar tal ma az ő szá má ra is de kó dol ha tó vá 

vál hat na. Azt pe dig – a re gény mai ol va só i hoz ha son ló an – vég képp nem ér ti, mi ért 

gon dol hat ják egye sek a je len lé vők kö zül, hogy Fe renc Jó zsef majd azt fog ja hin ni: 
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ő, va gyis a „kis Kos suth” ren del te meg a re bel lis nó tát Rácz Károlyéktól. Ami nek  

a kö vet kez mé nye a rém lá tás ra haj lók sze rint az lesz, hogy az ural ko dó „nyom ban 

el fo gat ja a Kos suth-fi út, vas ra ve re ti Rácz Ká rolyt és ban dá ját, Kufsteinba vagy az 

olmützi vár ba kül di az egész kom pá ni át [...].”13 (Ter mé sze te sen, ahogy az el be szé lő 

is nyug táz za, sem mi ilyes mi nem tör té nik: „Fe renc Jó zsef [...] bölcs fér fiú lé té re nem 

vet te tu do má sul a fel ség sér tést, és Kos suth Fe renc más nap za var ta la nul foly tat ta 

kör út ját.”14) 

Az imént fel vá zolt – több szin tű és egy re áthatolhatatlanabbá vá ló – kom mu ni -

ká ci ós zűr za var me cha niz mu sát Krúdy mes te ri en, nagy meg je le ní tő erő vel mu tat ja 

be. Fi gye lem re mél tó, hogy a szö veg nek ép pen ezen a pont ján ala kul át az író do -

ku men tu mok ra épü lő, sza bály sze rű kró ni ká ja iz gal mas deromantizáló, de zil lú zi ós 

re génnyé, mo dern eposz pa ró di á vá. 

 

* * * 

 

Mint is me re tes: Krúdy – kü lön bö ző kor sza ka i ban – elő sze re tet tel dol goz ta fel új és 

új vál to za tok ban egyes, szá má ra meg ha tá ro zó an fon tos tör té ne te it. A deb re ce ni af -

fért is több ször meg örö kí tet te – már jó val do ku men tum re gé nye meg írá sa előtt.15 

El ső íz ben 1918-ban, ami kor port rét írt egy ko ri men to rá ról, a kor ban jól is mert új -

ság író ról és szer kesz tő ről, Gás pár Im ré ről a Vir ra dat cí mű lap szá má ra. E cikk nek 

csak egyet len egy sé ge fog lal ko zik Kos suth Fe renc deb re ce ni lá to ga tá sá val, na gyon 

rö vid – há rom be kez dés nyi – ter je de lem ben és ki fe je zet ten el na gyol tan. Fel tű nő, 

hogy e szö veg rész el be szé lői po zí ci ó ja je len tős el té rést mu tat a re gény ben meg fi -

gyelt hez ké pest: ere den dő en kül ső, egyes szám har ma dik sze mé lyű nar rá to ra két 

meg jegy zés ere jé ig egyes szám el ső sze mé lyű vé vál to zik át. Egy zá ró jel be tett 

mon dat ból ki de rül,16 hogy az el be szé lő (le egy sze rű sít ve: ma ga Krúdy) sze mé lye sen 

is is mer te Kos suth Fe ren cet. De nem azt ál lít ja, hogy Deb re cen ből, ha nem azt, hogy 

Nyír egy há zá ról (Kos suth Fe renc ugyan is meg lá to gat ta Nyír egy há zán élő na gyap ját, 

a „leg idő sebb” Krúdy Gyu lát, és ak kor ő is ta lál ko zott Kos suth fi á val). 

Egy má sik mon dat ban pe dig az sze re pel, hogy „em lé ke ze tem sze rint”17 (va gyis 

az el be szé lő em lé ke ze te sze rint) Rácznak hív ták azt a ci gány prí mást, aki az Arany 

Bi ká ban mu zsi kált. Te hát csak fel té te le zi, hogy ez volt a prí más ve ze ték ne ve; nem 

tel je sen biz tos ab ban, hogy va ló ban így hív ták.18 (Míg a re gény nar rá to ra pon to san, 

ke reszt név vel együtt meg ne vez te a ci gány prí mást, Rácz Ká rolyt.) 
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13     Uo. 
 
14     Uo., 191. 
 
15     Lásd: FÁBRI An na: Jegy ze tek = KRÚDY: i. m. (1976), 398. 
 
16     KRÚDY Gyu la: Gás pár Im re = Uő: Írói arc ké pek Kármán Jó zsef től Kiss Jó zse fig I. Bp., Mag ve tő, 1957, 

368.  
 
17     Uo.  
 
18     Mind ez azért is kü lö nös, mert egy 1895 ok tó be ré ben, a Deb re ce ni El len őr cí mű lap ban meg je lent szín -

há zi té má jú cik ké ben már az if jú Krúdy is név sze rint em lí ti Rácz Ká rolyt mint ki vá ló mu zsi kust. Lásd: 
A pi ros bu gyel lá ris = KRÚDY Gyu la össze gyűj tött mű vei (7.) Pub li cisz ti kai írá sok 1. Szerk. BEZECKY Gá -
bor – HRADECZKY Mó ni, Po zsony, Kalligram, 2007, 361.        



Más össze füg gés ben is meg fi gyel he tő, hogy a port ré vo nat ko zó ré szé nek el be -

szé lő je meg le he tő sen cse kély tu dás sal ren del ke zik a Deb re cen ben tör tén tek ről  

(a re gény egyes szám har ma dik sze mé lyű el be szé lő jé hez ké pest, aki gya kor la ti lag 

„min den tu dó nak” te kint he tő). A kö vet ke ző szö veg egy ség, amely nek az elő ző be -

kez dés ben sza ba don idé zett mon dat is ré sze, ezt jól meg vi lá gít ja: „Deb re cen ben az 

tör tént, hogy va la ki fel kö szön tőt mon dott a ki rály ra. Deb re cen ben Csor ba pol gár -

mes ter óta min dig akad tak lo já lis ha za fi ak. Kos suth Fe renc és tár sa sá ga szót la nul 

hall gat ta a po hár kö szön tőt – mint ha a trón kö ve te lő nek ma gasz tal nák az ural ko dó 

fe je del met. De nem úgy a ci gány, akit em lé ke ze tem sze rint Rácznak hív tak. Va la -

mely ki rí vó öt let, deb re ce ni vir tus vagy egy tit kos pa rancs a ban da hang sze re in azt 

a nó tát szó lal tat ta meg tussként a fel kö szön tő re, amely így kez dő dik: »Jaj, de hun cut 

a né met«. No, volt er re ka va ro dás.”19 A Gás pár Im re-port ré rész le té ben te hát nem 

Kos suth Fe renc mond ja a po hár kö szön tőt, ha nem „va la ki” (aki rá adá sul a ki rályt kö -

szön ti fel). A szö veg ből emel lett az sem de rül ki, hogy ki ké szí tet te elő a csínyt. (Az 

el be szé lő er re nem tud vagy nem akar ér dem ben vá la szol ni.) A „ka va ro dást” azon nal 

a ma ga ja vá ra for dí tó Rudnyánszky ez út tal „csak” a saj tó bot rány ki rob ban tá sá ért 

fe le lős: ahe lyett, hogy el tus sol ná az ügyet (mint ádáz el len sé ge, a Deb re ce ni Ellen őr 

cí mű na pi lap szer kesz tő je, Gás pár Im re), tu dat ja a pes ti hír la pok kal a tör tén te ket, 

il let ve meg ír ja az ese tet a sa ját új ság já ban is. Ám ar ról szó sincs, hogy ko ráb ban  

ő ren del te vol na meg a ci gá nyok tól a nó tát. 

A deb re ce ni lá to ga tást az író – a ’18-as Gás pár Im re-port ré után – Kos suth fia 

című tár ca el be szé lé sé ben hosszab ban is meg idéz te (e mű 1925-ben, a Vi lág cí mű 

lap ban je lent meg, és ré sze Krúdy A teg na pok köd lo vag jai cí mű, az újabb ko ri ma -

gyar tör té ne lem meg ha tá ro zó alak ja i ról, így Fe renc Jó zsef ről, Ti sza Ist ván ról, Ká ro lyi 

Mi hály ról vagy ép pen Kun Bé lá ról szó ló port ré so ro za tá nak). Ez az el be szé lés is más 

né ző pont ból kö ze lí ti meg az ese mé nye ket, mint a né hány év vel ké sőbb írt do ku -

men tum re gény vo nat ko zó fe je ze te. Az el té rő pers pek tí va (itt is) szo ros össze füg gést 

mu tat a narráció kér dé sé vel. Már em lí tet tük, hogy az 1931-es re gény deb re ce ni fe -

je ze té nek el be szé lés mód ja egyes szám har ma dik sze mé lyű; a nar rá tor po zí ci ó ja 

kül ső, a cse lek mé nyen kí vü li, szak szó val: heterodiegetikus. (A re gény más szö veg -

ré sze i nek narrációja et től el té rő is le het – aho gyan ar ra Sturm Lász ló is rá mu ta -

tott20 –, de ez most nem tar to zik szo ro san a té mánk hoz.) A tár ca el be szé lés ese té -

ben vi szont egyes szám el ső sze mé lyű narrációról (is) be szél he tünk. Az el be szé lő 

ugyan – ma gá tól ér te tő dő en – nem fő sze rep lő je, még csak nem is ak tív mel lék sze -

rep lő je az ál ta la el mon dott tör té net nek, de ta nú ja an nak. A re gény ből nem de rül ki 

(ahogy a Gás pár Im re-port ré ból sem) egy dön tő je len tő sé gű kö rül mény, amit az 

1925-ös el be szé lés vi szont egy ér tel mű vé tesz: az, hogy a Kos suth-mí tosz bű vö le -
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19     KRÚDY: i. m. (1957), 368–369.  
 
20     Az iro da lom tör té nész összegző meg ál la pí tá sa sze rint a re gény ben „a szer zői el be szé lés, va la mint  

a szer zői és sze mé lyes el be szé lés össze mo só dá sa az ural ko dó”. Ugyan ak kor: „Az én-el be szé lés re is sok 
pél da van, ez az el be szé lő hely zet azon ban leg több ször csak egy-egy mon dat ra ter jed ki.” To váb bá: „Az 
el be szé lő gyak ran hasz nál – leg több ször szin tén csak egy-egy mon dat nyi rész ben – töb bes szám el ső 
sze mélyt, amely az »én mint ta nú« po zí ci ó ját a kö zös ség ér ték rend jé nek, kol lek tív em lé ke ze té nek fel -
idé zé sé vel bő ví ti ki.” – STURM Lász ló: Ha gyo má nyok met szés pont ján: for rá sok, mű fa ji kli sék és el be szé -
lés mó dok Krúdy Gyu la egy re gény cso port já ban. Bp., Anonymus, 2000, 127–128.  



té ben élő fi a tal, ti zen hat éves Krúdy21 – már nem tel je sen pá lya kez dő új ság író ként, 

gya nít ha tó an Gás pár Im re Deb re ce ni Ellenőrjének kül ső mun ka tár sa ként – je len volt 

az Arany Bi ká ban Kos suth Fe renc kö szön té se kor. A bot rány re konst ruk ci ó ja te hát 

nem (vagy nem csak) külsődleges for rá sok ból tör té nik, ha nem Krúdy sa ját em lé ke in 

ala pul. A kö vet ke ző idé ze tek jól meg vi lá gít ják ezt az össze füg gést: „Hall ga tom őt  

[ti. Kos suth Fe ren cet] Deb re cen ben, az Arany Bi ká ban...”;22 „– Ta lán szív ba jos? – kér -

de zem magamban K. F.-et szemlélgetvén ott a deb re ce ni fo ga dó ban, mi u tán ész re -

ve szem, hogy a még nem min den na pi ün ne pel te tés hez szo kott ütő e re ott a nya kán 

fel tű nő en meg duz zad.”23 (Egy sti lá ris vo nat ko zá sú ész re vé tel: a rend kí vül gyor san 

dol go zó és írá sai nyel vi mi nő sé gé re oly kor a szük sé ges nél ke ve sebb gon dot for dí tó 

Krúdy itt pon tat la nul fo gal maz; nyil ván va ló an nem azt akar ta ír ni, hogy „a még nem 

min den na pi ün ne pel te tés hez szo kott ütő e re”, ha nem fel te he tő en azt, hogy „a nem 

min den na pi ün ne pel te tés hez még [hoz zá] nem szo kott ütő e re”.) „Va jon mi lyen nyel -

ven gon dol ko zik? – ve tem fel magamban, amint be szél ni hal lom.”24 – Az utób bi két, 

tisz te let tel jes nek alig ha mi nő sít he tő meg jegy zés alap ján ar ra kö vet kez tet he tünk, 

hogy a fi a tal Krúdy – leg alább is a kö zép ko rú író (el be szé lő) em lé ke ze te sze rint – új 

ta pasz ta la tai fé nyé ben már kez di va rázs ta la ní ta ni ma gá ban a Kos suth-mí toszt, 

amely hez ko ráb ban fenn tar tá sok nél kü li igen lés sel vi szo nyult. 

Az ön élet raj zi vo nat ko zá so kat is tar tal ma zó tár ca el be szé lés je len tős rész ben más 

tör té ne tet ad elő, mint a do ku men tum re gény-fe je zet (te hát nem csak az el be szé lés 

mód ja mu tat lé nye gi el té rést, ha nem az is, amit a szub jek tív vá vá ló el be szé lő el -

mond). A leg fon to sabb kü lönb ség, hogy a tár ca el be szé lés ben a „Jaj, de hun cut...” 

de kó do lá sá ra va ló kép te len ség nem csak Kos suth Fe renc sa ját ja, ha nem az Arany 

Bi ká ban je len lé vők több sé géé, köz tük az if jú Krúdyé is: „Nagy do log tör tént az 

Aranybikában (sic!): Kos suth Fe renc lo já lis po hár kö szön tő je után a ma gyar Him nusz 

he lyett ama Kufsteinokra, Olmützökre, gyöt rel mes rab sá gok ra em lé kez te tő nó tát 

ját szik a ci gány ban da. Ho lott mi, vi dé ki ma gya rok (az egy fő is pá non kí vül) egyál ta -

lán nem gon dol tunk eb ben az ebéd utá ni han gu lat ban ar ra, hogy a pes ti lap szer -

kesz tő sé gek ben ül dö gé lő, öreg, éberlasztingcipős re dak to rok majd eu ró pai bot -

ránnyá fúj ják föl azt a kö rül ményt, hogy a »Jaj, de hun cut«-ot Rácz Ká roly el von ta 

a Kos suth-ban ket ten. Hi szen szo kás volt ezt a nó tát ját sza ni még a leg sze lí debb 

mu lat sá gok al kal má val is, ami kor sen ki nek se ver ték be a fe jét. [...] Az Arany bi ka 

ét ter mé ben [...] meg szok ták [...], hogy a ci gá nyok (pél dá ul nagy vá sár kor) na po kig 

egy hu zam ban mu zsi kál ja nak, és ez alatt min den fé le bo lond nó tá kat sor ra ve gye nek 

az egy be gyü le ke zett haj dú sá gi, nyír sé gi urak tisz te le té re [...].25 
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21     Ka to na Bé la ku ta tá sai alap ján tud juk, hogy a kö zép is ko lás Krúdy 1894 áp ri li sá ban – mint egy fél év vel 
Kos suth Fe renc deb re ce ni lá to ga tá sa előtt – az öreg Kos suth ha lá lá ról, majd te me té sé ről is írt egy-egy 
cik ket a ke vés sé is mert Orsova cí mű lap szá má ra. KA TO NA Bé la: Krúdy Gyu la pá lya kez dé se. Bp., Aka -
dé mi ai, 1971, 75. A két írás ([Szo mo rú idők ben]; [Kos suth ha za jö ve te le...]) az élet mű ki a dás ban a kö vet -
ke ző he lyen ta lál ha tó: KRÚDY: i. m. (2007), 9–11.; 12–15.        

 
22     KRÚDY Gyu la: Kos suth fia = Uő: A teg na pok köd lo vag jai. Bp., Eri, 2004, 72. 
 
23     Uo., 76.  
 
24     Uo. 
 
25     Uo., 73. Ér de mes fel hív ni a fi gyel met ar ra, hogy a ki emelt szö veg rész utol só két mon da ta lé nye gé ben 

össze cseng Gerő And rás ko ráb ban idé zett meg ál la pí tá sa i val. 



Mind ez azt is je len ti, hogy Krúdy (il let ve az el be szé lő) a tár ca el be szé lés ben 

nem csak a kül ső tör té né se ket igyek szik re konst ru ál ni. Min den tu dó vagy leg alább is 

so kat tu dó el be szé lő ként el mé lyül ten ref lek tál az Arany Bi ká ban egy be gyűlt kö zön -

ség – és benne egy ko ri ön ma ga – kor lá to zott tu dá sá ra is, s így több, egymásra vo -

nat koz ta tott né ző pon tot ké pes meg je le ní te ni. 

A narrációnak ez a sa já tos sá ga tar tal mi ér te lem ben is szá mot te vő hang súly el to -

ló dást ered mé nyez. A do ku men tum re gény az ide ha za élő ma gya rok és Kos suth Fe -

renc kö zött lé vő kul tu rá lis kü lönb ség nek tu laj do nít ki tün te tett je len tő sé get. A tár ca -

el be szé lés vi szont – emel lett – a vi dé ki és a fő vá ro si ma gya rok kö zöt ti el len tét tel 

is ki emel ten fog lal ko zik. Hi szen a fő is pá non és a deb re ce ni új ság író kon, szer kesz -

tő kön kí vül fő ként a fő vá ros ból jött hír lap írók tart ják bot rá nyos nak, hogy el han -

goz ha tott a „Jaj, de hun cut...” a fo ga dá son. A deb re ce ni ek, il let ve a vi dé ki ek több -

sé gé ben (köz tük a fi a tal Krúdyban) csak hosszabb idő el tel té vel tu da to sul, hogy 

pro vo ká ció tör tént. Va gyis e te kin tet ben nincs is olyan nagy kü lönb ség a na iv, las sú 

ref le xű „vi dé ki ma gya rok” és Kos suth Fe renc gon dol ko dá sa kö zött – aki per sze még 

ne héz ke seb ben re a gál a fej le mé nyek re, mint ven dég lá tói. 

Össze gez ve: a há rom, egymásnak több lé nye gi pon ton el lent mon dó tör té net vál -

to zat kö zül az el ső (az 1918-as) sze mé lyes vo nat ko zást csak uta lássze rű en tar tal maz; 

a má so dik (az 1925-ös) ki fe je zet ten szub jek tív hang vé te lű: olyan, mint egy me moár 

rész le te; míg a har ma dik ban (az 1931-esben) tisz tán „ob jek tív nek” mi nő sít he tő 

néző pont ér vé nye sül. A meg írt ság szem pont já ból: az el ső még erő sen váz lat sze rű, 

a má so dik már jó val meg for mál tabb, ám az ne he zen vi tat ha tó, hogy a har ma dik  

a leg ki dol go zot tabb szö veg. A deb re ce ni lá to ga tás be mu ta tá sa a do ku men tum re -

gény ben szí ne sebb, ele ve nebb, mint a ko ráb bi írá sok ban; a mi li őt ár nyal tab ban,  

a mel lék sze rep lő ket plasz ti ku sab ban áb rá zol ja az el be szé lő. Ta lán nem túl zás azt 

ál lí ta ni, hogy az író az utób bi szö ve gé ben haj lik el a leg in kább a fik ció fe lé. A tu -

da ti fo lya ma tok le írá sa kor vi szont a tár ca el be szé lés nem csak a port ré nál, ha nem  

a re gény nél is dif fe ren ci ál tabb szem lé le tet köz ve tít – eb ből fa ka dó an mind két mű -

nél kor sze rűbb nek hat. 

 

* * * 

 

Krúdy azu tán Kos suth Fe renc tör té ne té nek foly ta tá sát is meg ír ta A Kos suth-fi úk 

Ferenc Jó zsef ár nyé ká ban cí mű, éle té ben kéz irat ban ma radt ké sei do ku men tum re -

gé nyé ben (ame lyet A Kos suth-fi úk vagy egy nem ze ti küz de lem re gé nyé hez ha son ló an 

a Fábri An na ál tal szer kesz tett Kos suth fia cí mű kö tet ben ol vas ha tunk), il let ve 

Kossuth Fe renc el ső ta lál ko zá sa Fe renc Jó zsef fel cí mű, 1932-es tár ca no vel lá já ban. 

Zá rás ként az utób bi szö ve gé ből eme lünk ki né hány olyan rész le tet, ame lyek új 

meg vi lá gí tás ba he lyez he tik a deb re ce ni lá to ga tás tör té ne tét. 

Kos suth Fe renc – Krúdy is hang sú lyoz za – ha za té ré se után több mint egy év ti zed -

del már ko ránt sem az a na iv, csetlő-bot ló fi gu ra a ma gyar köz éle tben, aki kez det -

ben volt. Be szé de it, ve zér cik ke it ma ga ír ja; meg ta nul tá jé ko zód ni a ma gyar po li ti ka 

vi lá gá ban. 1905-ben pe dig a Füg get len sé gi Párt el nö ke ként vá lasz tást nyer a meg -

elő ző har minc év ben meg sza kí tás nél kül kor mány zó Sza bad el vű Párt ve zé ré vel, 

Tisza Ist ván nal szem ben. Csak hogy Fe renc Jó zsef so ká ig nem akar ja el is mer ni a vá -
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lasz tá si ered ményt; en nek kö vet kez té ben al kot má nyos vál ság bon ta ko zik ki. Eb ben 

az 1906-ig tar tó át me ne ti idő szak ban Kos suth Fe renc nem éle zi a fe szült sé get, in -

kább a meg egye zés párt ján áll. Több ször is lá to ga tást tesz Bécs ben a ne héz tár gya -

ló part ner nek bi zo nyu ló Fe renc Jó zsef nél. A tár ca no vel la az el ső, jó han gu la tú nak 

ko ránt sem ne vez he tő au di en ci á ról szá mol be. E lá to ga tás re konst ruk ci ó ja a no vel -

lá ban – rész ben – szub jek tív el be szé lői né ző pont ból tör té nik (míg a do ku men tum -

re gény vo nat ko zó fe je ze té ből ez a szub jek ti vi tás már hi ány zik). Ki de rül, hogy  

a pub li cis ta ként szám ta lan he lyen meg for du ló fi a tal Krúdy nem csak a ko ráb ban 

tár gyalt 1894-es deb re ce ni (il let ve nyír egy há zi), ha nem en nek az 1905-ös, bé csi lá -

to ga tás nak is ta nú ja volt. (Leg alább is közelről lát ta a Bécs be ér ke ző Kos suth Fe ren -

cet.) A do ku men tum no vel la el be szé lő je így idé zi fel, mi lyen be nyo má so kat szer zett 

egy ko ri ön ma ga a Fe renc Jó zsef hez ér ke ző Kos suth Fe renc ről: „Na gyot vál to zott, 

mi ó ta utol já ra lát tam őt, kö rül be lül tíz esz ten dő előtt, a ha za té ré se el ső esz ten de -

jé ben, mi kor Ma gyar or szág vi dé ke it [...] meg lá to gat ta, hogy Kos suth La jos né pé vel, 

aty ja fi a i val szem től szem be meg is mer ked jen. / Ak kor még volt ma ga tar tá sá ban va -

la mi a kor te sé ből, az igaz sá got ke re ső, mél tat la nul szám űzöt té ből, a ked ves em be -

ré ből, aki oly nyá ja san igye ke zett ke zet fog ni min den ki vel, aki vel ta lál ko zá sa volt, 

mint ha min den ki nek egyet len kéz szo rí tás sal meg nyer ni akar ná a szí vét is. / Itt, a 

bé csi pá lya ud va ron úgy tűnt fel meg je le né se el ső per cé ben, mint aki már fé lig-

med dig ki áb rán dult vagy meg csö mör lött a kon ven ci o ná lis, né pi es si ke rek től. Nyil -

ván va ló, hogy töb bé nem a deb re ce ni cí vi se ket vagy nyír egy há zi talyigásokat akar ta 

meg hó dí ta ni, ha nem az elő ke lőbb la kos sá got. Így vé let le nül I. Fe renc Jó zse fet is, 

aki nek meg hí vá sá ra Bécs be ér ke zett.”26 

Az idő sö dő Kos suth Fe renc te hát – jól le het még ép pen el len zék ben volt – már 

nem is annyi ra a ma gyar nép nek, in kább Fe renc Jó zsef nek akart meg fe le lni, s ez – 

ha fe le más mó don is – hosszabb tá von si ke rült ne ki (aho gyan ar ról a Kos suth-fi úk 

Fe renc Jó zsef ár nyé ká ban cí mű do ku men tum re gény rész le te sen be szá mol). Ám az 

el ső né hány lé pés e te kin tet ben nem volt ered mé nyes. Míg ko ráb ban a ma gyar 

vidé ki vá ro sok ban, most Bécs ben vi sel ke dik kü lö nös, „ide gen sze rű”, té to va fi gu ra -

ként Kos suth Fe renc. Az új, oszt rák kö zeg ben is mét meg ha tá ro zó vá vá lik a nyel vi 

kom pe ten cia kér dé se, ám egé szen más vo nat ko zás ban, mint aze lőtt, Ma gyar or szá -

gon. Ez út tal már nem az a fő prob lé ma, hogy a „kis Kos suth” nem tud elég jól 

magya rul, ha nem az, hogy na gyon cse kély a né met nyelv tu dá sa – ami megint csak 

ab ból kö vet ke zik, hogy éle te dön tő ré szét emig rá ci ó ban töl töt te. Azok a ve ze tő ma -

gyar po li ti ku sok, akik a meg elő ző év ti ze d ek ben itt hon él tek, ve le el len tét ben több -

nyi re ma ga sabb szin tű né met nyelv is me ret tel ren del kez tek (igaz, e sza bály alól akadt 

ki vé tel még a mi nisz ter el nö kök kö zött is; ele gen dő csak Bánffy De zső pél dá já ra 

gon dol ni27). Most min den eset re egy olyan po li ti kus kép vi se li Bécs ben a ma gyar sá -
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26     KRÚDY Gyu la: Kos suth Fe renc el ső ta lál ko zá sa Fe renc Jó zsef fel = Fe renc Jó zsef ren det csi nál. Bp., Uni -
kum – K. u. K., 2000, 152–153. 

 
27     Gerő And rás sze rint a ki hall ga tá so kon „a ma gyar po li ti ku sok kal is in kább a né met be széd jár ta”, ám  

„a né met nem min den ma gyar ha tal mas ság nak volt erős ol da la. Bánffy De zső nek a ki rály fel is aján -
lot ta: nem kell né me tül szól nia, be szél jen ma gya rul. Bánffy azon ban – azt hit te, ud va ri a san – csak 
ennyit vá la szolt: Hagy ja, fel ség, jó gya kor lás lesz ne kem.” GERŐ: i. m. (2016), 272–273.  



got, aki gyen gén be szél né me tül. Ez már ele ve hát rányt je lent pél dá ul ak kor, ami kor 

a bé csi saj tó nak nyi lat ko zik, és az zal kelt fel tű nést, hogy „hol ma gya rul, hol fran -

ciá ul, hol an go lul”28 vá la szol az új ság írók kér dé se i re, ami a Mo nar chia tör té ne té ben 

egye dül álló nak ne vez he tő. (Fe renc Jó zsef fel ké sőbb ma gya rul, il let ve fran ci á ul 

beszél.) 

A tár ca no vel la a kö vet ke ző szö veg he lyen mint ha vissza utal na a do ku men tum re -

gény deb re ce ni je le ne té re, il let ve Rudnyánszkynak Kos suth Fe renc re tett meg jegy -

zé sé re: „Kos suth La jos fia Fe renc Jó zsef elé in dul.”29 E mon dat két fé le kép pen ta gol -

ha tó és ér tel mez he tő. Kér dé ses ugyan is, hogy az ural ko dó ne vén túl Kos suth La jos 

fi á nak ke reszt ne vét is ma gá ban fog lal ja-e. Ez a nyel vi bi zony ta lan ság jel zi: az új 

tör té nel mi hely zet ben kezd össze mo sód ni, egymástól meg kü lön böz tet he tet len né 

vál ni Kos suth Fe renc és Fe renc Jó zsef alak ja. Mint ha Rudnyánszkyból a pró fé ta szólt 

vol na, ami kor már 1894-ben együtt em lí tet te a „dru szá kat”, a két Fe ren cet. Jól le -

het eb ben a szi tu á ci ó ban Kos suth Fe renc ki zá ró lag alá ren delt po zí ci ó ba ke rül het  

a Mo nar chia el ső em be ré vel szem ben. Fe renc Jó zsef el ső ta lál ko zá suk so rán nyíl tan 

meg aláz za; mind össze két per cig be szél ve le – meg ve tő en és kö zö nyö sen. Az au di en -

ci át kö ve tő en Kos suth hosszabb idő re a mel lék he lyi ség be vo nul, és csak utá na 

megy ki a csá szá ri pa lo ta elé. Óva tos sá ga már a ta pasz talt po li ti kus ra vall: tisz tá -

ban van az zal, hogy az épü let előtt les ben áll nak a saj tó kép vi se lői, és ő ter mé sze -

te sen nem akar ja a tu do má suk ra hoz ni, mi lyen rö vid ide ig tar tott a ki hall ga tás.  

(A tör tén tek be mu ta tá sa so rán Krúdy írás mű vé sze té nek is mét a de he ro i zá ló vo nu -

la ta ke rül elő tér be. Aho gyan a szö veg saj tó kri ti kus meg kö ze lí té se is is me rős le het 

– pél dá ul ép pen a Rudnyánszky-csínyt meg örö kí tő ko ráb bi írá sok ból.) Igaz, az ural -

ko dó a ké sőb bi ek ben már em be ribb mó don bá nik a Bécs és Bu da pest kö zöt ti pak -

tu mot elő ké szí tő, majd ha zá já ban ha tal mi po zí ci ót is szer ző – az új, ko a lí ci ós kor -

mány ke res ke del mi mi nisz te re ként te vé keny ke dő – „kis Kos suth tal”; meg is ked ve li 

a ma ga mód ján, de to vább ra is érez tet ni fog ja fel sőbb ren dű sé gét ve le szem ben. 

(Er re utal a tár ca no vel la egy iro ni kus szö veg he lye: Kos suth Fe renc „szür ke se lyem -

mel lényt hor dott, amely nek szár nya it, ha majd ba rát sá go sabb ra for dul nak az idők, 

Fe renc Jó zsef a ke zé vel meg hú zo gat ja, mint ha még so se lá tott vol na ilyen rit ka ru -

ha da ra bot”30). 

Ám a parodisztikus jel le gű rész le tek el le né re, ame lyek ben nem csak az imént idé -

zett tár ca el be szé lés, ha nem a má so dik do ku men tum re gény is bő vel ke dik, az ap ja 

„nyo masz tó” örök sé gét vég ér vé nye sen fel szá mo ló, Fe renc Jó zsef fel egyez ke dő és 

vé gül ki egye ző, érett po li ti kus 1905–1906-ban ját szó dó tör té ne te vég ső so ron 

vissza fo gott Kos suth Fe renc-apo ló gi á vá lé nye gül át. Krúdy nyil ván va ló an be csü li 

Kos suth Fe ren cet jó zan sá gá ért, hig gadt sá gá ért, be csü le tes sé gé ért; ér té ke li azt, hogy 

hő se köz éle ti em ber ként nem tar to zik sem a hi deg, ci ni kus ha ta lom tech ni ku sok, sem 
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28     KRÚDY: i. m. (2000), 154. 
 
29     Uo., 159. Ke le men Zol tán, aki Két atya-kép kö zött cí mű ta nul má nyá ban rész le te sen be mu tat ja a Kos -

suth Fe renc és Fe renc Jó zsef kö zött ki ala ku ló bo nyo lult kap cso la tot, e mon da tot – igen mér ték tar tó an 
– „Krúdy egyik – nem biz to san szán dé kos – szó já té ká nak” ne ve zi. KE LE MEN Zol tán: Tör té ne ti em lé ke -
zet és mi ti kus tör té net Krúdy Gyu la mű ve i ben. Bp., Ar gu men tum, 2005, 283. 

 
30     KRÚDY Gyu la: i. m. (2000), 158.



a for ró fe jű nép szó no kok nagy szá mú cso port já hoz. Ha kva li tá sa it il le tő en ap já hoz 

nem is mér he tő, ha nem is lesz be lő le a nem zet „meg vál tó ja” – su gall ja az író –, 

hosszabb tá von iga zi re ál po li ti kus sá vá lik. Te vé keny sé ge – a kö zös ség szem pont já -

ból – összes sé gé ben po zi tí van ér té kel he tő. 

Min dezt mű faj el mé le ti sí kon to vább gon dol va ki je lent he tő: A Kos suth-fi úk vagy 

egy nem ze ti küz de lem re gé nye és A Kos suth-fi úk Fe renc Jó zsef ár nyé ká ban cí mű szö -

ve gek ből össze ál lí tott Kos suth fia – leg alább annyi ra a kö tet szer kesz tő, Fábri An na, 

mint a szer ző, Krúdy Gyu la jó vol tá ból – nem csak kró ni ka ként vagy pró zai for má jú 

víg eposz ként, ha nem két ré szes fej lő dé si re gény ként is le gi tim mó don ér tel mez he tő. 

 

 

Iro da lom jegy zék 

 
•       KRÚDY Gyu la: A pi ros bu gyel lá ris = KRÚDY Gyu la össze gyűj tött mű vei (7.) Pub li cisz ti kai írá sok 1. 

Szerk. BEZECKY Gá bor – HRADECZKY Mó ni, Po zsony, Kalligram, 2007, 361–362. 
•       ASBÓTH Já nos: Há rom nem ze dék = Asbóth Já nos vá lo ga tott mű vei. Szerk. KICZENKO Ju dit, 

Piliscsaba, PPKE BTK, 2002, 29–49. 
•       FÁBRI An na: Jegy ze tek = KRÚDY: Kos suth fia. Szerk., FÁBRI An na, Bp., Mag ve tő, 1976. 
•       GERŐ And rás: Fe renc Jó zsef és a ma gya rok. Bp., Kö zép- és Ke let-Eu ró pai Tör té ne lem és Tár sa -

da lom Ku ta tá sá ért Köz ala pít vány, 2016. 
•       KA TO NA Bé la: Krúdy Gyu la pá lya kez dé se. Bp., Aka dé mi ai, 1971. 
•       KE LE MEN Zol tán: Tör té ne ti em lé ke zet és mi ti kus tör té net Krúdy Gyu la mű ve i ben. Bp., Ar gu men -

tum, 2005, 283. 
•       KRÚDY Gyu la: Gás pár Im re = Uő: Írói arc ké pek Kármán Jó zsef től Kiss Jó zse fig I. Bp., Mag ve tő, 

1957, 367–369. 
•       KRÚDY Gyu la: Kos suth fia. Szerk., FÁBRI An na, Bp., Mag ve tő, 1976. 
•       KRÚDY Gyu la: Kos suth fia = Uő: A teg na pok köd lo vag jai. Bp., Eri, 2004, 70–81. 
•       KRÚDY Gyu la: Kos suth Fe renc el ső ta lál ko zá sa Fe renc Jó zsef fel = Fe renc Jó zsef ren det csi nál. 

Bp., Uni kum – K. u. K., 2000, 148–164. 
•       STURM Lász ló: Ha gyo má nyok met szés pont ján: for rá sok, mű fa ji kli sék és el be szé lés mó dok Krúdy 

Gyu la egy re gény cso port já ban. Bp., Anonymus, 2000.
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Mórocz Gábor: Pályafordulat buktatókkal





Sturm Lász ló 

Krúdy és Platonov 
 

 

Az orosz iro da lom ból, ha már Krúdyt egy be akar juk vet ni va la ki vel, más ne vek ötle -

nek föl. Akik től ma ga is kedv vel ol va sott: Gogol, Turgenyev. Vagy a kor tár sak, pél -

dá ul Bunyin. A gro teszk be haj ló vi lág lá tás, a holt lel kek té má ja Gogollal, a ré gi és 

az új vi lág nosz tal gi kus szám ba vé te le Turgenyevvel és Bunyinnal ro ko nít ja. Andrej 

Platonov (1899–1951) egy em ber öl tő vel fi a ta labb ná la, mun kás ként kezd te, fi a ta lon 

a for ra da lom hí ve. A for ra da lom tól vár ta a koz mosz ott ho nos sá té te lét, hogy meg -

va ló sul akár Nyikolaj Fjodorovnak a ha lot tak fel tá masz tá sát is meg cél zó utó pi kus 

fi lo zó fi á ja. (Fjodorov már Tolsz toj ra is ha tott, és a XX. szá zad ele jén sok más ki ma -

gas ló mű vész re.) A hú szas évek ele jé től egy év ti zed nyi idő re föl erő sö dik Pla to nov nál 

a sza ti ri kus hang. Az év ti zed vé gé től alig en ge dik pub li kál ni, sú lyos sze gény ség ben 

él. Őt sze mély sze rint meg kí mé li a sztálini ter ror, de kö zép is ko lás fi át le tar tóz tat -

ják és ha ma ro san meg hal. Leg je len tő sebb mű vei kö zül a Dzsan a hat va nas évek ben 

je lent csak meg (ak kor is cson kít va), a Csevengur, a Mun ka gö dör és Az if jú ság ten ge -

re pe dig a gor ba cso vi idő szak ban (a Csevengurnak volt egy ko ráb bi, pá ri zsi ki a dá sa). 

Az elő ször ön ké nyes nek tű nő össze ve tés mel lett szól még is, hogy leg in kább 

Platonovban ta lál hat juk fel a Krúdyval nagy já ból kor társ orosz iro da lom ban azt az 

al ko tót, aki hoz zá ha son lít ha tó an azon nal fel is mer he tő, csak rá jel lem ző stí lust ala -

kí tott ki, il let ve aki nek a vi lá ga ha son ló an za var ba ej tő. 

Krúdy nosz tal gi á ja, tud juk, so ká ig el fed he ti az ol va só elől sok ér tel mű iró ni á ját, 

vi lá ga ab szurd vo ná sa it. Platonovnál ha son ló a ta pasz ta la tunk. Az ol va só elő ször 

hü le de zik, va jon mi itt a ko moly, va jon szo ci a lis ta re a liz mus-e ez, vagy an nak a pa -

ró di á ja, vagy va la mi egé szen más? Egy for dí tó ja tö mör jel lem zé sé ben: „Andrej 

Platonov a XX. szá za di orosz iro da lom nak alig ha nem egyik, ha nem a leg na gyobb 

ha tá sú író ja. Túl azon a hát bor zon ga tó, a hét köz na pi szov jet va ló ság re du kált élet -

vi te lét, az ar cha i kus né pek mi to lo gi kus szem lé let mód ját, va la mint a ne ga tív utó pi -

ák ha szon el vű sé gé nek és tech ni kai újí tá sa i nak fe ti si zá lá sát fel mu ta tó vi lág ké pen, 

amely mű ve i nek egyik jel leg ze tes sé gét ad ja, az élet mű ből a leg ma ra dan dóbb nak  

a Platonov-mű vek nyel vi meg for mált sá ga bi zo nyult. Platonov nar rá to rá nak nyel ve 

a szov jet pro pa gan da, a hú szas-har min cas évek új ság nyel ve, a mű sza ki-tech ni kai 

szak ki fe je zé sek és az orosz fi lo zó fia tör té net utó pi kus gon dol ko dó i ra jel lem ző hang -

vé tel egymást ta szí tó-ki zá ró ele me i ből van össze gyúr va úgy, hogy a bot la do zó 

nyel vű el be szé lő ver bá lis meg nyil vá nu lá sa i ban még is szer ves egy ség nek tű nik fel.”1 
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1      GORETITY Jó zsef: Utó szó = PLATONOV, Andrej: Dzsan. Ford. GORETITY Jó zsef, Bp., Nagy vi lág, 2004, 
207. Ta lán egy ol da lú ság a tar tal mi vo nat ko zá sok hát tér be szo rí tá sa, de a stí lus ér tel me zést el fo gad hat -
juk. Igaz, Hetényi Zsu zsa ha son ló jel lem zés után szin tén meg győ ző en ál lít ja, hogy épp a nyel vi egy ség 
hi á nya a platonovi stí lus sa já tos sá ga. Vég ered mény ben alig ha nem ugyan ar ról be szél nek: „Platonov hir -
te len vál tá sok kal al kal maz szim bó lu mo kat és pa ró di át, ma gasz tos esz mé ket és ér tel met le nül pusz tí tó 
os to ba sá got, üres jel sza va kat és fi lo zó fi ai na i vi tást. Szö ve gé ben nincs sem szer zői narráció, sem tisz -
tán sze rep lői dik ció. Platonov egye dül álló nyel ve, amely nek vi lág szer te je les ku ta tók szen tel tek már 
hosszú ta nul má nyo kat, szin tén egymást ta szí tó ele mek ből van össze gyúr va: a fi lo zó fia és az agi tá ció, 
a köl té szet és a gram ma ti kai primitivitás ele me i ből, de úgy, hogy nem ala kul ki egy sé ges be széd fo -



Platonov ma ga így ír egy el be szé lé se kap csán a hú szas évek kö ze pén fe le sé gé nek: 

„Itt van a Jepifanyi zsi li pek. Szo kat lan stí lus ban ír tam, rész ben ószlávosan – nyú lós 

ne héz kes ség gel. Le het, hogy ez so kak nak nem fog tet sze ni. Ne kem se tet szik – így 

ala kult...”2 

Ter mé sze te sen mind ez csak ak kor ér de kes, ha Krúdyhoz fog ha tó je len tő sé gű 

író ról van szó. Platonovnak, akár csak a ma gyar al ko tó nak, kez det ben kis kör re ter -

jedt a kul tu sza, az utób bi év ti ze d ek ben vi szont egy re nyil ván va lóbb nak lát szik írói 

nagy sá ga. 

Platonov ki emel ke dő mű ve i nek irá lya ter mé sze te sen jócs kán el tér a jel lem ző nek 

ér zett Krúdy-stí lus tól, va gyis a ha son la tok kal, ké pek kel zsú folt írás mód tól. A ké sei 

Krúdy szi ká rabb, gro teszk fe lé haj ló írás mód já tól azon ban ta lán nem is annyi ra. (És 

mi vel Krúdynál nincs szó gyö ke res for du lat ról, a dí sze sebb stí lus mö göt ti szem lé -

let is össze vet he tő a platonovi vi lág gal.) 

 A két író szem lé le ti kö zös sé gé re vall hu mo ruk ha son ló sá ga. Krúdy hu mo rá ra 

kevés bé a szak iro da lom, in kább író tár sai fi gyel tek föl. Szegedy-Maszák Mi hály is, 

meg ál la pít va a szak iro da lom em lí tett hi á nyát, Márai-nap ló jegy ze tet idéz: „Ér de mes 

em lé kez tet ni ar ra, aho gyan Márai jel le mez te Krúdyt 1967-ben: »ez a nagy író – 

min den ről és min den ki ről – örök ké parodisztikusan be szélt [...] fel té te lez te az ol va -

só cin kos sá gát, azt, hogy együtt rö hög nek, író és ol va só«. Ta lán leg job ban az Ál mos -

könyv fi gyel mez tet het ar ra, hogy a szak iro da lom vi szony lag ke ve set fog lal ko zott 

Krúdy mű ve i nek hu mo rá val.”3 Egy in ter jú ban Kas sák fej ti ki leg rész le te seb ben 

Krúdy hu mo rá nak mi ben lé tét: „ér de mes len ne rész le te sen be szél ni Krúdynak a hu -

mo rá ról, ami nem hogy nem vicc, de még csak nem is szel le mes ség, ha nem ví zió 

min dig, de olyan gro teszk, hogy va la ho gyan, ha Ma gyar or szá gon ki fej lő dött vol na 

a szür re a liz mus, ak kor egyik ősé nek le het ne mon da ni Krúdyt, mert aho gyan ő nő ket 

és fér fi a kat jel le mez ni tud le he tet len hely zet ben, és a le he tet len hely zet le he tet len 

fi gu rá ját ve lünk re á li san el tud ja fo gad tat ni – nagy erő re vall, és a hu mor nak olyan 

ne mes, ki nem él ve zett for má ja, ami re megint ma gyar vi szony lat ban nem tu dok 

sen kit, ta lán a kül föl di ek kö zött le het ne ta lál ni ilyent...”4 Fried Ist ván azt sej te ti, hogy 

ez a hu mor az emelt és a köz na pi – nem annyi ra üt köz te té sé ből, in kább – egy be -

látá sá ból ered: „a sej tel mes ség től, az ér zel mes ség től, a nosz tal gi á tól, az időn kívü li -

ségtől meg fosz tód va be lép a hu mor ral szem lél he tő ség kon tex tu sá ba, mi nek kö vet -

kez té ben a fen sé ges be ta go ló dott elő adás át ad ja a he lyét a fen sé ges ben ké tel ke dő, 
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lyam. Platonov vi lá gá ban a nyelv, a logosz alap ve tő lét prob lé ma. (Az orosz iro da lom tör té ne te a kez -
de tek től 1940-ig. Szerk. ZÖLD HE LYI Zsu zsa, Bp., Nem ze ti Tan könyv ki a dó, 1997, 292–293.) Goretity 
hív ja föl a fi gyel met a for dí tás ne héz sé ge i re, il let ve mel lé fo gá sa i ra: „[...] a hat va nas-het ve nes évek ben 
ké szült Platonov-for dí tá sok – va ló szí nű leg ide o ló gi ai okok ból – a Platonov nyel vé ben em lí tett sok sze -
rű ség ből fa ka dó iró ni át ke vés bé vet ték fi gye lem be, ami nek kö vet kez té ben a for dí tá sok nyel vét az ere -
de ti ben leg fel jebb csak iro ni kus fel han gok kal kí sér ten meg lé vő pa te ti kus stí lus ural ja.” PLATONOV: i. m. 
(2004), 209. 

 
2      PLATONOV, Andrej: Kotlovan – Izbrannaja pró za. Moszk va, Knyizsnaja palata, 1988, 309. Sa ját for dí -

tás. 
 
3      SZEGEDY-MASZÁK Mi hály: A kép ze let já té ka Krúdy mű ve i ben = Szü le tés na pi ka lan dok. Szerk. FRÁ TER 

Zol tán – GINTLI Ti bor, Bp., MIT, 2014, 17. 
 
4      KAS SÁK La jos: Krúdy Gyu lá ról (Be szél ge tés Tó bi ás Áron nal) = Az élet álom – In memoriam Krúdy Gyu la. 

Szerk. FÁBRI An na, Bp., Nap, 2003, 209. 



nem fen sé ges (bár nem is alan tas) modalitásnak.”5 Krúdy ma ga, szo ká sa sze rint,  

a hu mor ról is ha son lat ban szól. Pél dá ul a Va la kit el visz az ör dög ben: „Mind in kább 

osz la do zott Pat kó Ban di név te len szo mo rú sá ga, amint Amanda kis asszony csen des -

kés, mé la bús hu mor ral elő adott tör té ne te it hall gat ta. A nők ben rit ka ság a hu mor, 

azért érez ni to ka ji bor il la tát azok nak a nők nek az aj kán, akik meg ne vet tet ni is tud -

nak.”6 A hu mor, su gall ja, a lé te zés szo mo rú sá gá val szem be sül, ezért ve gyül benne 

bá nat és öröm („mé la bús”). Az élet ilyen össze tett lá tá sa érett böl cses sé get fel té te -

lez, amely hosszú er je dés utá ni von zó ki egyen sú lyo zott sá gá val az aszút idé zi. 

Platonov hu mo rát, akár csak Krúdyét, ál ta lá ban csak hosszabb idé zet tel le het 

érzé kel tet ni ép pen azért, mert egy élet hely zet hez, lét fel fo gás hoz kap cso ló dik, el len -

tét ben a rö vi den idéz he tő vic cel vagy szel le mes ség gel. Ol da la kon át le het ne idéz ni 

pél dá ul a Mun ka gö dör cí mű kis re gény hát bor zon ga tó an „rö hög te tő” (Márai) kulák-

talanítási je le ne tét, ami kor egy té len a ku lák nak mi nő sí tet te ket tu taj ra te szik, hogy 

le úsz tas sák őket a ten ger re, a biz tos pusz tu lás ba: „– Ak ti vis ta elv társ! Hal lod, elv -

társ?! – Be szélj vi lá go san! – aján lot ta az ak ti vis ta a kö zép pa raszt nak, te vé keny sé ge 

kö ze pet te. – Ke gyes kedj en ge dé lyez ni ne künk, hogy vé gig sír has suk a hát ra lé vő 

éjsza kát, ak kor az tán mind ég vé led együtt fo gunk örül ni. Az ak ti vis ta ke ve set töp -

ren gett: – Az egész éj sza ka, az sok. Az egész kör zet ben kö rü löt tünk ha tal mas az 

iram, ad dig sír ja tok, amed dig el nem ké szül a tu taj. – Hát, az is öröm, ha ad dig sír -

ha tunk – mond ta a kö zép pa raszt fér fiú, és el sír ta ma gát, ne hogy egy pil la na tot is 

el sza lasszon, és kár ba vesszen ez az utol só bá na ta. [...] A fo lya mi ku lák ra ko mány 

már-már el tűnt a ka nyar ban a par ti fü zes mö gött, va gyis Zsacsev előtt tü ne dez ni 

kez dett az osz tály el len ség lát vá nya. – Héj, élős kö dők, is ten véletek! – or dí tot ta vé -

gig a fo lyót Zsacsev. – Is ten vé-é-led! – vissz han goz ták a ten ger fe lé ha jó zó ku lá -

kok.”7 De azért van, ami ta lán rö vi den is ha tá sos. Pél dá ul ami kor a ha lott any ja mel -

lett ta lált kis lány azt mond ja meg ta lá ló já nak: „Én nem is akar tam meg szü let ni, mert 

fél tem... fél tem, hogy az anyám bur zsuj lesz.”8 

Platonov is mint ha egész éle té ben egyet len köny vet ír na, mint Krúdyról is gyak -

ran meg ál la pít ják. Az orosz író fe le sé gé nek írott le ve lé ben fej ti ezt ki, ugyan itt tér 

ki egyik hő se ön élet raj zi kö tő dé sé re (szin tén mind két al ko tó szem be öt lő vo ná sa) és 

egy ér de kes, ta lán a hu mor ér tel me zés ben is fel hasz nál ha tó meg jegy zés sel told ja 

meg: „Kirpicsnyikov – az nem én va gyok. Meg mon dom, mi ért. Az én esz mé nye im 

egy for mák és ál lan dó ak. Nem le szek író, ha csak sa ját vál to zat lan esz mé nye i met 

fej te ge tem. Nem fog nak ol vas ni. El kell pos vá nyo sí ta nom és va ri ál nom kell a gon -

do la ta i mat, hogy el fo gad ha tó mű ke let kez zék. Ép pen ség gel – el pos vá nyo sí ta ni! És 

ha az írás ba be le ad nám az agyam va ló di vé rét, nem nyom tat nák ki őket. [...] Kir -

pics nyikov csak rész ben vi se li az én vo ná sa i mat.”9 
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Mind két író nak gaz dag a mun kás sá ga, de mi vel kü lön fé le kép pen ala kul nak a hang -

sú lyok pá lyá juk so rán, így a kö zös mo tí vu mok, té mák ki mu ta tá sa ön ma gá ban még 

igen eset le ges len ne. Vi szont a kö zös je gyek és a szük ség sze rű kü lönb sé gek rend -

sze re ta lán ki raj zol két olyan írói kép le tet, ame lyek érint ke zé sei és el té ré sei fényt 

vet het nek a mű vé szi nagy ság, a mo dern ség, a nyel vi ere de ti ség né mely kér dé sé re. 

Mind két író fő leg a sa ját je le ne és a fél múlt kö ré ből ve szi té má it, de a tör té nel -

mi múlt is fon tos mind ket tő jük nél, sőt a me se írás ba és a drá ma szer zés be is be le -

kós tol nak. Esszé írói élet mű vük ben fel tű nő, hogy Platonov – fő leg ko rai esszé i ben – 

jó val elvibb, el mé le tibb ala po zá sú, mint a han gu la to kat ér vé nye sül ni en ge dő Krúdy. 

Ám Platonov is in kább egy-egy élet prob lé mát ra gad ki a tár gyalt mű vé szek, mű vek 

fej te ge té se kor, an nak a be lá tás nak a szel le mé ben, amit jegy zet fü ze té ben így fo gal -

maz meg: „A kri ti ka va ló já ban az el ső, »alap ve tő« szer ző ál tal ta lált té ma gaz dag -

sá gá nak to váb bi ki bon tá sa.”10 

Stí lu suk lé nye gi meg ha tá ro zó ja, hogy rá ját sza nak bi zo nyos hát tér iro da lom ra, 

amely hez si mul va vagy amellyel üt köz ve sok ér tel mű vé lesz a hang juk. Krúdynál ez 

fő leg a XIX. szá zad iro dal ma, kö zép pont ban a Jó kai-ha gyo mánnyal és az anek do -

tá val. Fleisz Ka ta lin pél dá ul az Ál-Pe tő fi ben hív ja föl er re a fi gyel met: „[...] a re gény -

ben kü lö nö sen szem be tű nő a Jó kai hang já ra em lé kez te tő anek do ti kus be széd mód. 

A re gény nyel vi szer ve ző dé se, a sze rep lők be szé dé nek (kul ti kus, né pi e sen böl csel -

ke dő, já té kos-évő dő) re gisz ter vál tá sai is meg le vő szö veg ha gyo má nyok ra mu tat nak 

rá.”11 Platonovnál a már ko ráb ban fel idé zett sok ré te gű ség ből ta lán a „szkaz” mű fa ja 

je len ti azt, amit Krúdynál az anek do ta. Ez a be szé lő hang ját imi tá ló, a XIX. szá zad -

tól je len tős be széd mód ná la ma gá ba ol vaszt ja a né pi apok ri fok mo do rát, és a je len 

pro pa gan da nyel ve ze te is eb be il lesz ke dik, amely így mint egy ma ga is apok rif ként 

mu tat ko zik. A kép te len va ló ság a sze rep lők kép te len esz me fut ta tá sa i ban, öt le te i ben 

csen dül vissza. Krúdytól sem ide gen a ma gas vagy hi va ta los szem lé let ha son ló le -

fo ko zá sa. A Va la kit el visz az ör dög ben a Tinódi ne vű könyv tá ros tart ilyen gör be 

tük röt Jó kai egyik leg is mer tebb re gé nyé nek: „Tinódi Jó kai és a ro man ti ka szub kul -

tu rá lis ol va sa tát ad ja. Ne mi gen sza ba dul ha tok meg a gya nú tól, hogy Jó kai ro man -

ti ká já nak ép pen efe lé mu ta tó ele me i re volt fo gé kony az ol va só kö zön ség nek ta lán 

nem is olyan na gyon cse kély ré sze; s mind az, ami Jó ka i nál né mi leg fe lül sti li zál va 

vagy a ti tok re gény alak za tá ba rejt ve je le nik meg, a cse lek mé nyes ség nek a ka land 

és/vagy a bűn ügyi re gényt idé ző mód sze re ként lett ked velt.”12 
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kí vül-be lül szo mo rú vi lág” = Helikon, 1993, 2–3. sz., 163. Ugyan itt így foly tat ja: „S va ló igaz, Platonov 
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KÁNYÁDI And rás: A vágy tól a ká dig. Krúdy Ho mé rosz-tra vesz ti á ja = Szü le tés na pi ka lan dok. Szerk. FRÁ -
TER Zol tán – GINTLI Ti bor, Bp., MIT, 2014. 

 
12     FRIED: i. m. (2006), 292. 



A min den na pi, konk rét mind ket te jük nél köz vet le nül érint ke zik a koz mi kus sal, a lé -

nye gi vel. Krúdy ha son la ta i nak ez az adott szfé rán át tö rő kép ze let ad ja meg sok szor 

a va rá zsát, és Platonov ké pei mö gé is ez te remt va la mi fé le mí to szi erő te ret. Stí lu suk 

egyik fő va rá zsa, hogy lép ten-nyo mon vá rat lan, élet böl cses sé get összegző meg ál -

la pí tá sok, ha son la tok me rül nek föl – több nyi re kü lönc fi gu rák hoz köt ve. 

A ma gyar és az orosz író nál is em lé ke ze tes táj le írá sok kal ta lál ko zunk. Míg azon -

ban Krúdynál a táj ból ára dó szo mo rú ság csak egyik ar ca a ter mé szet nek, Plato nov -

nál sok kal hang sú lyo sabb benne a kö zöny, a ri deg ség. Még is van az ál ta la mu ta tott 

ter mé szet ben is va la mi re mény, em ber hez for du ló „szé gyen” és „gyön géd ség”, ami 

vi gasz ta ló lag, il let ve fe la da tot su gall va hat hat az ugyan csak ri deg em be ri vi lág ban. 

Pél dá ul a Mun ka gö dör ele jén rög tön ilyen le írás ra ta lá lunk: „Voscsev ak kor oda ment 

a nyi tott ab lak hoz, hogy tet ten ér je az éj sza ka be kö szön tét, s meg pil lan tot ta a fát 

az agyag dom bon: haj lon gott a ked ve zőt len idő já rás ban, tit kolt szé gyen nel su ho gott 

a lomb ja. Va la hol, bi zo nyá ra a SZÖVÉRT hi va tal no ka i nak kert jé ben, fú vós ze ne kar 

szo mor ko dott: egy han gú, ir re á lis ze ne szó sod ró dott a víz mo sás si va tag ja fö lött  

a ter mé szet be, szél ál tal; mert a szél nek rit kán ju tott öröm, ám sem mit se bírt ten -

ni, ami egyen ér té kű a ze né vel, s te he tet len mú lat ta estéli ide jét. Szélszüntén is mét 

csönd lett, ame lyet az tán be fö dött a még csön de sebb setétség. Voscsev az ab lak nál 

ült, hogy meg fi gyel je e gyön géd éj sö té tet.”13 Krúdytól szám ta lan ha son la tot idéz -

het nénk, amely ben át lel ke se dik, em be ri nek mu tat ko zik nem csak az élő, de az élet -

te len ter mé szet is. A lé te zők nagy kö zös sé gé ben meg ala po zott tré fás-fél tré fás 

átvál to zá sok nak se sze ri, se szá ma. (Pél da Az Arany szív lo vag ja i ból: „Má sok oly moz -

du lat la nul ül tek mo hos fa de re kak nak vet ve há tu kat, mint ha ma guk is fa tör zsek ké 

vál toz tak vol na. Dunári az em ber ké pű fa tör zsek nek mu ta tott be elő ször. Az egyik 

fa törzs ből kinyúlott va la mely resz ke teg kéz, mint ha egy holt gally moz dult vol na 

meg.”14) 

Em ber és kör nye zet ha tá rai át jár ha tók Platonovnál is. Ná la el mé le ti leg job ban 

ki ta pint ha tó en nek szem lé le ti hát te re: if jú ko ra meg ha tá ro zó fi lo zó fu sai szel le mé ben 

úgy né zett a vi lág ra, mint egye te mes élet kö zös ség re. A kör nye ző va ló ság az em ber -

től vár ja fel sza ba dí tá sát, ér te lem mel va ló meg töl té sét. A Friss kút víz ben azért tud 

Alvin ki vá ló an tel je sí te ni, mert ér zi a kö zös sé get: „»Nem le hetsz te hol mi alak ta lan 

szörny, te más le szel – ál la pí tot ta meg Alvin, és az tán Szemjon Szazonovra né zett, 

vagy más, köz elál ló és ked ves va la ki re em lé ke zett. – Az ő ked vü kért há bor ga tom 

az agyag föl det, mi vel hogy őket job ban sze re tem, de hát az agyag is ked ves, és va -

la mennyi en együtt élünk.« Alvin bel ső mo no lóg ja és az, ame lyet fenn han gon más 

em be rek szá má ra mon dott, kü lön bö zött egymástól; ez azért volt így, mert a bel ső 

mo no lóg vol ta kép pen nem fe je ző dik ki sza vak ban, csu pán ér zés rez dü lé sek ben [...] 

Alvin szá má ra sem mi sem volt élet te len, ne ki kö ze volt min den egyes tárgy hoz, 

bár mely élő te remt mény hez, és nem is mer te a kö zönyt; ha pe dig má sok nál lá tott 

kö zöm bös sé get vagy szá mí tó ön elé gült sé get, ak kor könnyen meg ke mé nye dett,  
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s eb ben az ál la pot ban ta lán az a ho má lyos vágy rej lett, hogy ki ra gad ja a kö zöm bös 

em bert kap zsi el kü lön ült sé gé ből, és az ész re ve gye a szá má ra lát ha tat lant, az em be -

re ket és a ter mé sze tet a ma ga va ló di sá gá ban, gyö nyö rű sé gé ben és a jö vő fe lé tö rek -

vé sé ben – és szí vé vel, ere jé vel ta lál koz zon ve lük.”15 Szása ne vel ke dé se is ha son ló 

együtt ér zé sen ala pul a Csevengur cí mű re gény önál ló an is pub li kált el ső, Mes ter 

szü le tik cí mű ré szé ben: „Szása kép te len volt bár mi ben is önál ló an cse le ked ni: előbb 

ha son ló sá got ke re sett sa ját szán dé kolt tet té hez, csak az tán cse le ke dett, de nem  

a ma ga kény sze rű sé gé ből, ha nem mert együtt ér zett va la ki vel vagy va la mi vel. »Én 

ugyan úgy va gyok, ahogy ő« – mond ta ma gá ban gyak ran Szása. Rátekintvén va la mi 

öreg ke rí tés re, gon do lat ban gyen gé den szólt hoz zá: »Csak áll do gál ma gá ban!« – és 

ugyan úgy ő is meg állt va la hol, min den kü lö nö sebb ok nél kül.”16 A Csevengurban sa -

já tos fény tö rés ben mu tat ko zik meg a kér dés: „A jó szá got is nem so ká ra szél nek 

eresztjük – vá la szol ta a csevenguri –, ők is majd nem em be rek, csak az év szá za dos 

el nyo más mi att ma rad tak le mö göt tünk. Pe dig ők is em be rek sze ret né nek len ni!”17 

A több sé get a szen ve dés táj ban és em be ri sors ban ta pasz talt túl csor du lá sa éb -

resz ti rá az élők kö zös sé gé re. Az em bert és kör nye ze tét egya ránt kín zó üres ség 

néha tar tal mas su gal lat tá vá lik. A Dzsan ele jén is – a Mun ka gö dör ele jé ről idé zett 

rész let hez ha son ló an – a csönd fo gad ja ma gá ba a le he tő sé gek ér ze tét, a gyen géd -

sé get: „Ve ra szó nél kül ment. Csagatajev időn ként rá né zett és el cso dál ko zott, mi ért 

vé lik a töb bi ek csú nyá nak, ami kor pe dig még sze rény hall ga tá sa is a fű csend jét, 

egy kö ze li ba rát hű sé gét idé zi. Hi szen csak tá vol ról le het le néz ni, el uta sí ta ni, vagy 

egyál ta lán, kö zöm bös nek len ni egy em ber iránt. [...] a fiú el bá tor ta la no dott az irán ta 

ér zett gyen géd ség től.”18 Is mét ide kí ván ko zik egy le vél rész let. Platonov a fe le sé gé -

nek ír ta 1927-ben Tambovból: „Eb ben az el du gott zug ban bo lyong va olyan szo mo -

rú dol go kat lát tam, hogy nem hit tem, lé te zik va la hol pom pás Moszk va, mű vé szet és 

pró za. De úgy tű nik – iga zi mű vé szet, iga zi gon do lat ép pen hogy ilyen el du gott zug -

ban szü let het.”19 Bár Krúdynál a sze re lem a köz is mer ten meg ha tá ro zó té ma, a vég ső 

szó ná la is a sze re tet és a rész vét, ide jut el be ava tó út ja so rán az Asszony sá gok 

díja-beli te me tés ren de ző is. 

Mind ket te jük elő sze re tet tel lép tet föl uta zó hő sö ket. Krúdynál elég Szindbádra 

vagy a vö rös pos ta ko csi uta sa i ra gon dol ni. A Mun ka gö dör, a Csevengur, a Dzsan hő -

sei (és még le het ne hosszan so rol ni) szin tén ál lan dó an úton van nak. Platonovnál az 
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15     PLATONOV, Andrej: Nagy fe szült ség. Bp., Mag ve tő, 1969, 448–449. A no vel lát Gel lért György for dí totta. 
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ide o lo gi zá ló hő sö ket vált ják föl az uta zók, pél dá za tos sá és egy ben me sei szer ke ze -

tű vé ala kít va a mű vek kom po zí ci ó ját.20 

Az uta zá sok szembesítenek fő vá ros és vi dék el len té té vel is. Platonovnál leg in -

kább A két ke dő Makar épül e kö ré az el len tét kö ré. 

Az esz mé nye ik kel együtt a ko ruk ból ki esett sze rep lők mind két író élet mű vé ben 

köz pon ti sze re pet kap nak.21 A Don Quijote-i alap min ta esz mé nye it Krúdynál a szép -

iro da lom szál lí tot ta, Platonovnál a for ra dal mi re to ri ka és bi zo nyos fi lo zó fi ák. 

Az uta zás és Don Quijote alak ja egya ránt a pi ka reszk re gény ha gyo má nyát idé -

zik meg. A Gintli Ti bor ál tal Krúdyhoz kap cso lód va össze fog lalt mű fa ji sa já tos sá gok 

Platonovot is jel lem zik (leg fel jebb az anek do tát kell a már em lí tett „szkáz”-ra ki cse -

rél ni): „A pi ka reszk, a ka land- és pony va re gény nar ra tív el já rá sa i nak imi tá ci ó ja,  

a ro man ti kus iro da lom meg idé zé se, az anek do ta és a me se mű fa já nak fel hasz ná lá sa 

és át ér tel me zé se [...] Krúdy po é ti ká já nak meg ha tá ro zó vo ná sai.”22 A pi ka reszk je len -

té sé ről Céline-t és Krúdyt össze ha son lít va tesz a ta nul mány szer ző je itt is ér vé nyes 

meg ál la pí tást: „a pi ka reszk mind két szer ző ese té ben a lét ben va ló ott hon ta lan ság 

narratívájává ér tel me ző dik át”.23 A pi ka reszk (és a fej lő dés re gény) jel leg ze tes sé gei -

ből ki in dul va a Csevengur elem ző je szin tén alap ve tő be lá tá so kat fo gal maz meg, 

ame lyek át ve zet nek a két írót össze kö tő egyik leg fon to sabb jel leg ze tes ség hez,  

a re a liz mus ra jel lem ző pszichologizáló szem lé let át ér tel me zé sé hez, ame lyet fél re -

ért ve egye sek oly kor kö vet ke zet len nek, egy sí kú nak érez ték a két író ál tal te rem -

tett ala ko kat: „A cse lek ményt se ma ti zál va a Csevengur a szö veg szint jén a pi ka reszk 

re gé nyek kel ro ko nít ha tó, me lyek nek tör té nel mi hát te ré ben egy adott tár sa dal mi 

hi e rar chia fel bom lá sa, át ala ku lá sa áll. A la za szer ke ze tű mű kulcs ele me az ala csony 

sor ból szár ma zó fő sze rep lő uta zá sa, amely lán csze rű en egy be fo nó dó, önál ló ka lan dok 

tet szés sze rint bő vít he tő so ro za ta. [...] Ki sebb meg szo rí tá sok kal mind ez el mond ha -

tó a Csevengurról is [...] Ám ol va sás köz ben a re gény nem kel ti sem a ka lan dos ság, 

sem a moz gal mas ság ér ze tét, el len tét ben mind a pi ka reszk, mind a fej lő dés re génnyel. 

Ugyan is a Csevengurban a cse lek mény rend kí vül le egy sze rű sí tett, jel zéssze rű en, 

csak az ese mény sor egy-egy pont já val áb rá zolt, mert az ese mé nyek nél fon to sabb 

az a fo lya mat, aho gyan a szub jek tum meg is me ri és ér tel me zi a ma ga szá má ra a vi -

lá got. Pél dá ul [...] Zahar Pavlovics ván dor lá sá nak csak azo kat a »tár gyi« rész le te it 

kap juk meg jel zéssze rű en [...] ame lyek az öreg em ber ben asszo ci á ci ós fo lya ma to kat 

in dí ta nak el, majd eze ket az asszo ci á ci ó kat, el mél ke dé se ket és em lé ke zé se ket is -

mer jük meg rész le te i ben. A sze rep lők kel kap cso lat ban nem be szél he tünk pszi cho -

lo giz mus ról, nincs ha gyo má nyos ér te lem ben vett sze mé lyi ség áb rá zo lás. Ehe lyett  

a sze rep lők szociálpszichológiai sze re pe ik hal ma za ként van nak áb rá zol va. Az így 

nyert kép a sze rep lők több sé gé nél egy sí kú, ami nek az az oka, hogy egy, a szö veg 
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23     Uo., 136. 



egé szé ből ki bon ta ko zó »alak ta lan« szub jek tum egy-egy sík já nak, egy-egy faktorá-

nak a ki fej té sét szol gál ják.”24 Mind ez meg ha tá ro zó an hat az el be szé lői né ző pont ra 

és a mű vek szer ke ze té re. Az orosz író ról mon dot tak gond nél kül át vi he tők Krúdyra: 

„Po zí ci ó ja ál lan dó an vál to zik. Hol tel je sen azo no sul a le ír tak kal, hol tel je sen el ha tá -

rol ja ma gát tő lük, hol pe dig mind egymástól, mind a sa ját já tól kü lön bö ző né ző pon -

to kat mos össze és vá laszt szét, akár egyet len mon dat ke re te in be lül is.”25 A szer -

ke ze tet pe dig kö zép pont nél kü li, mo za i kos, nem egye nes vo na lú, kö vet ke zet len nek 

tű nő tet tek tar kít ják, vi szont sok az is mét lés, kés lel te tés, sok szor le las sul a cse lek -

mény.26 

Krúdy és Platonov hő sei te hát nem ha gyo má nyos ér te lem ben vett sze mé lyi sé gek. 

Tár sa dal mi és egyéb ma gya rá za tok mel lett nyil ván az is sze re pet ját szik eb ben, 

hogy ezek az ala kok – a kö zös sé gek, hi va tás ren dek és egye bek bom lá sa mi att – nem 

biz ton sá gos kö zeg ben szem be sül nek a világegésszel, ha nem köz vet le nül. Az átté tek 

meg gyen gü lé se ki éle zi a vi lág egye tem és az em be ri pa rány meg sem mi sí tő lép ték -

kü lönb sé gét. Az üres ség ér zés, a me lan kó lia, a be te ges mé la bú min den sze rep lő ben 

ott sa jog. A vi lág túl ere je Krúdynál sok szor vég zet ként je lent ke zik. „A vé let len, más 

né ven: a vég zet” – ír ja a Pa lo tai ál mok ban.27 Platonovnál a Mes ter születikben 

(vagyis a Csevengur ele jén) ol vas hat juk: „Bár mennyit ol va sott és gon dol ko zott, a bel -

se jé ben ott ma radt va la mi üres ség – az a pusz ta ság, ame lyen át nyug ta la ní tó szél -

lel le ír ha tat lan és el mond ha tat lan vi lág zú dul át. Ti zen hét éves ko rá ban Dvanovnak 

még nem volt vé dő pán cél a szí vén – sem is ten hit ből, sem az ér te lem fa kasz tot ta 

nyu ga lom ból; nem adott ő ide gen ne vet az előt te ki bon ta ko zó, név te len élet nek. 

Azon ban nem akar ta azt sem, hogy ez a vi lág ne ve zet len ma rad jon – csu pán ar ra 

várt, hogy tő le, a ma ga szá já ból hall ja majd ne vét.”28 A má sik fő mű fő sze rep lő je is 

rög tön az ele jén így mu tat ko zik (és ez szin te az összes sze rep lő re itt is ki ter jeszt -

he tő): „...le ült az árok part ra; de mi ha mar két ked ni kez dett az éle té ben, igaz ság hí ján 

el gyön gült a tes te, nem bírt to vább fá ra doz ni s úton lé pe get ni, míg meg nem tud ja, 

pon to san mi lyen is a vi lág, s hogy mer re a cél.”29 Ez az üres ség űzi a sze rep lő ket  

a min dent ígé rő for ra da lom hoz, ez tün te ti föl né me lyi kük előtt a for ra da lom vélt 

vagy va lós el len sé ge it ör dö gi, el pusz tí tan dó ha ta lom ként. 
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Ám az is me ret len nemcsak ki üre sí tő en, ha nem biz ta tó an is hat a sze rep lők re. 

Egyik író vi lá ga sem csak dé mo ni. Ott van ez zel szem ben a re mény, a bol dog ság 

vagy leg alább is a ki bí rás le he tő sé ge. Fel-fel de reng: az em ber bol dog ság ra ren del -

te tett. Pél dá ul Csagatajevben, a Dzsan fő hő sé ben: „El mo so lyo dott egy ré gi öt le tén: 

mi ért számítanak az em be rek in kább bá nat ra és pusz tu lás ra, ami kor a bol dog ság 

leg alább annyi ra el ke rül he tet len és sok szor el ér he tőbb a két ség be e sés nél.”30 Lát -

tuk, Platonov ter mé sze té nek csend jé ben szin tén ott re zeg va la mi fé le ígé ret. (Amit, 

egy ide ig úgy tűnt föl előt te, a for ra da lom van hivatva be tel je sí te ni.) Egye sek ér zé -

ke lik is ezt a „lát ha tat lan va ló sá got”, mint Alvin a fen tebb idé zett rész let ben. Nem 

vé let le nül vet te föl az író a Platonov ne vet (ere de ti ne ve: Klimentov), hin ni lát szik 

egy rej tett va ló ság ban, pon to sab ban egy va ló ság ala kí tó idea vi lág ban. Nyil ván va ló an 

Krúdynál is rá ta lál ha tunk a lát ha tót ala kí tó lát ha tat lan vi lág nyo ma i ra. A tő le meg -

szo kott mó don, több nyi re szin te ész re vét le nül, szok vá nyos nak tű nő le írá sok ba 

burkolva. Pél dá ul A köl tő és a le ány zó ele jén ol vas ha tó rész let be érez he tünk ilyen 

ér tel met: „Má jus volt: ara nyat hoz tak a más vi lág ról zöld le ve le ik re a fák.”31 Vagy akár 

A nyolc van éves if jú cí mű cik ké ből is idéz he tünk: „min den már ci us el hoz za a ta va szi 

sze le ket, a lát ha tat lan ság ból jö vő áram lá so kat, re mé nye ket kül de nek a név te len 

illa tok”.32 

Ennyi ro kon vo nás mel lett mi ben áll a két író kö zött az – al ka ti, nyelv be li, té ma -

be li, kor szak be li kü lönb sé ge ken tú li – el té rés? Azt hi szem, egy olyan kö zös be lá tás -

ban, amely a fen ti egye zé se ket is meg ala poz za, de a kü lönb sé gek is benne gyö ke -

rez nek. Mind ket ten tu da tá ban van nak, hogy kor szak ha tá ron él nek. Krúdynak ez 

alap él mé nye, már a vi lág há bo rú előtt re gény cím be is emel te (Ré gi és új em be rek), 

Tri a non után pe dig még sú lyo sab ban ne he ze dett rá, szin te ál lan dó sult a té ma vagy 

leg alább is a ve le já ró élet ér zés. Platonov a for ra da lom, majd a bol se vik dik ta tú ra 

ide jén ko ráb bi élet kor ban, bru tá li sab ban szem be sült mind ez zel. Krúdy azon ban még 

rész ben benne élt a ha gyo mány rend jé ben, míg Platonov vi lá ga a ha gyo mány tö rés 

utá ni vi lág. (A má so dik vi lág há bo rú alat ti no vel lá i ban pró bál majd vissza ta lál ni  

a nem zet, a ha gyo mány ér té ke i hez.) Krúdyt esz mél ke dé se, élet stí lu sa a ré gi vi lág -

hoz kö töt te, bár ér zé kel te an nak esen dő sé gét. Platonov sok kal sö té teb ben lát ta az 

adott vi lá got, őt az utó pi á kon át meg pil lan ta ni vélt jö vő von zot ta, majd en nek a bi -

za lom nak az össze za va ro dá sa ha tá roz ta meg. (Egyik ér tel me ző je esz me i leg há rom 

sza kasz ra oszt ja Platonov pá lyá ját: utó pi kus, antiutópikus és posztutópikus sza -

kasz ra.33 Ta lán Krúdynál szin tén ki ala kít ha tó len ne egy pár hu za mos kor sza ko lás?) 

Mind ket ten ér zik te hát a vi lág ri deg sé gét, ott hon ta lan sá gát. Krúdy a ha gyo mány 

ér té ke i ben ke re si a fo gó dzót, a ha gyo mány meg újí tá sá ban a jö vőt. A két há bo rú 

köz ti cik ke i ben fo gal maz a leg sar ko sab ban. Pél dá ul a Le gyen úgy, mint ré gen volt 
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(be szé des) cí mű ben: „én az el múlt idő től vá rok min dent, amit ma gyar jö ven dő nek 

le het mon da ni”.34 Platonov egy meg szer kesz tett, egy so sem volt jö vő ben lát ja a ki -

u tat, leg alább is ez, majd az eb ben va ló ké tel ke dés, eset leg csa ló dás szab ja meg 

útját. Hő se i re min den eset re jel lem ző, amit a Csevengur egyik alak já ról ír: „több re 

tar tot ta a múlt nál a jö vőt. A múl tat egy szer s min den kor ra le zárt nak és ha szon ta -

lan nak te kin tet te.”35 Krúdy kedv vel időz a múlt életformáinál, tár gya i nál, az ét ke zés 

és a sze re lem szer tar tá sa i ban ér zi pél dá ul örök ener gi á ju kat. Platonovnál elő tér be 

ke rül nek az el vont fo gal mak (min dig gro tesz ken üt köz tet ve a konk ré tu mok kal), ná la 

a mun ka és a tech ni ka hi va tott a jö vő elő ké szí té sé re. A sze re lem egy kö zös jö vő -

mo dell re mé nye és szo mo rú sá ga csu pán, az ét ke zés pe dig a mun ka erő pusz ta új ra -

ter me lé se, ál ta lá ban a szű kös ség je gyé ben. 

Mind ket ten a kö zös sé get, az ott ho nos sá got hi á nyol ják, és ez meg szab ja ér ték -

rend jük ro kon sá gát. Krúdy a múlt ba, Platonov vi szont a jö vő be ve tí ti eze ket az esz -

mé nye ket. Az orosz író nem a ha gyo mány meg ele ve ní té sé ben, ha nem el ve té sé ben 

és új ra al ko tá sá ban – ha egy idő után ta lán nem is hi szi, de – vizs gál ja a kö zös ség, 

a sze mé lyes kap cso la tok le he tő sé gét. Krúdy, a csa lá di ha gyo mányt is kö vet ve,  

a szü le té se előt ti múlt ban lát ja az esz ményt kö ze lí tő for ra dal mat, 1848–1849-ben, 

Platonov át él egy kez det ben lel ke sí tő, ké sőbb puccs nak bi zo nyu ló kí sér le tet. A vi -

lág űr és a lé lek űr hi de gé től Krúdynál a még meg ma radt kis kö rök kul tu sza véd meg 

töb bé-ke vés bé, a ha tár ta lant ott ho nos sá te vő ha gyo má nyos, ki pró bált ke re tek te szik 

ott ho no sab bá a lé te zést. A nő kul tusz is rész ben an nak szól, hogy a nők a fér fi ak nál 

job ban kö tőd nek a ha gyo má nyos ér té kek hez. 

Platonovnál szin te a hi deg, sö tét űr rel érint kez ve ját szó dik a cse lek mény. „A vá -

ró te rem üres és unal mas ké pet mu ta tott. El ha gya tott ság, fe le dés, vég te len szo mo -

rú ság fo gad ta a pol gár há bo rú nak eb ben a ve sze del mes ott ho ná ban”36 – mind egy re 

ilyen és ha son ló le írá sok buk kan nak elénk. A sze rep lők el sza ka dá sát a ha gyo mány -

tól, leg alább is an nak esz mé nyi ol da lá tól ár va sá guk, il let ve apát lan sá guk jel zi.  

A Mun ka gö dör egyik ér tel me ző je az elő ző e ket az zal kö ti össze, hogy Platonov itt  

a transz cen dens től, és így a ha gyo mány fo lya ma tos sá gá tól is el sza kí tott tö meg ke -

let ke zé sé nek el len-te rem tés tör té ne tét ír ja: „Az Antigenezis vi lá gá ban ter mé sze te sen 

nincs sem ős apa, sem apa. Itt min den lé lek ár va, a nem lét ből buk kan föl és a sem -

mi be tá vo zik, rá adá sul sza bad aka rat ból ár vák, amely aka rat tu dat ta la nul a ter mé -

sze ti lé lek ter mé sze tes el len sé ge, a ha gyo mány, a kul tú ra el len irá nyul, min den el -

len, ami nem csak pusz ta lé te zés, min den el len, ami túl van a ter mé szet ha tá ra in, 

ami transz cen dens hoz zá ké pest, sa ját lé tünk el len, ame lyet az »új kor« meg hir de -

té se kor meg szün tet tek. Ugyan ak kor az apák el uta sí tá sa kö vet kez té ben mind annyi an 

va la mi fé le apák, a ter mé szet pát ri ár kái, az antikultúra te rem tői és gon dos őr zői.”37 
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Egyet len me ne dé kük, ha lét re hoz nak egy vé del me ző kö zös sé get (le gyen ez egy 

há zas pár, egy cso port, egy vá ros, egy osz tály, a nép, az egész em be ri ség). A Cseven -

gurban föl me rül va la mi ilyes mi, a ma ga nyárs pol gá ri ság és óvó kö zös ség köz ti sok -

ér tel mű sé gé ben (bár a fő hő sök vé gül itt ku dar cot vallanak): „Az em be rek kezd tek 

job ban táp lál koz ni, és föl fe dez ték a lel kü ket. A csil la gok nem mind egyi kü ket csá bí -

tot ták: ele gük volt a ma gasz tos esz mék ből és vég te len tér sé gek ből, mert rá jöt tek, 

hogy a csil la gok át vál toz hat nak egy por ci ó nyi kö les sé, az esz mé ket pe dig a tí fuszt 

ter jesz tő tet vek vé del me zik.”38 Egyér tel műb ben, a kom mu niz mus lé nye ge ként is 

meg fo gal ma zó dik ugyan itt: „Bár sen ki sem ké pes meg fo gal maz ni az élet szi lárd és 

örök lé nye gét, de az em ber el fe led kez het ró la, amíg elv tár sai kö zött, ba rát ság ban él, 

amíg az élet gond jai ap ró ra da ra bol va, egy for ma por ci ók ban oszlanak meg az egy -

más ba ka pasz ko dó szen ve dők kö zött.”39 A Dzsan vagy A ho mo ki ta ní tó nő cí mű el -

be szé lés fő hő se esélyt kap a si ker re. Ám a Mun ka gö dör fi gu rái csak az ala pot ás sák 

a maj da ni kö zös pro le tár ház egy re gi gan ti ku sabb ter ve i hez iga zod va, a ház épí tés 

he lyett csak a gö dör mé lyül, im már ke vés bé ház alap ra, in kább tö meg sír ra em lé kez -

tet ve (a Mun ka gö dör és a Csevengur az antiutópista kor szak ter mé ke a fen ti kor -

sza ko lás sze rint). Az em be rek a jö vő re ha laszt ják, és egy re ha lo gat ják az iga zi éle -

tet: „Es tén ként Voscsev nyi tott szem mel fe küdt, és a jö vő után bú son gott, ami kor 

is min dent tud ni fog nak, s min den be le fog fér ni a szűk mar kú öröm be.”40 Az if jú ság 

ten ge ré ben a meg mű ve let len vég te len ség és a meg mű velt kör nye zet mint ka pi ta liz -

mus és kom mu niz mus áll szem ben egymással: „a vég te len te ret szem lél get ték, 

mely re if jú sá gu kat és ere jü ket ál doz ták, és ahol most trak to rok füst je ter jen gett, új 

épít ke zé sek áll vány za ta ra gyo gott, s bri gá do kat al kot va em be rek men tek mun ká ba – 

a ka pi ta liz mus üres sé gét és szen ve dé sét a né pes szo ci a liz mus vál tot ta fel”.41 Való -

já ban itt is még tá vol és a vá gyak ban van a min dent iga zol ni hi va tott jö vő. Pár 

bekez dés sel ké sőbb ol vas hat juk: „so se ta lál ko zott azok kal, aki ket a leg job ban sze -

re tett, mind messze vol tak tő le, be le te met kez tek a mun ká ba, el tűn tek a ba rá ti kö te -

lék ből, és még leg alább öt vagy tíz évig kell vár ni, míg meg va ló sul a kom mu niz mus, 

ami kor is mun ká ba áll nak a gé pek, és fel sza ba dít ják az em be re ket a köl csö nös él -

ve zet szá má ra”.42 Mi vel éle tük kö zép pont ja nem ön ma guk ban van, gyak ran mu tat -

koz nak gyer me te gen éret len nek, könnyen dől nek be vé lel me zett te kin té lyek nek. 

Mint pél dá ul a Mun ka gö dör „ak tí vá ja”, aki ra jon gás sal vár ja min den éj jel a párt köz -

pont ból ér ke ző uta sí tá so kat. 

A gye rek jel ké pe zi a jö vőt (pél dá ul: „Reg gel pe dig, fektiben ma rad va, a jö vő 

eleme ként üd vö zöl te a le ány kát, akit Csiklin ho zott ma gá val”43). Szim bo li kus, hogy 

a kis lány a Mun ka gö dör vé gén meg hal. (El len tét ben az Asszony sá gok dí já val, ahol 
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az anya szin tén meg hal, vi szont a gyer mek élet ben ma rad és apát is kap.) Ké sőbb, 

a „posztutópista” sza kasz ban né hány meg fo gal ma zás ar ra utal, hogy Platonov sze -

mé ben is min tá vá ér té ke lő dik a múlt. Pél dá ul a Friss kút víz ben (1934–1935) az „ősi” 

fon tos ele me va la mi vá rat lan, su gár zó lé te zés nek (igaz, az adott össze füg gés ben ez 

épp a ha lál kü szö bén je le nik meg): „va la mi ősi, sze líd és büsz ke kül sőt öl töt tek, 

ame lyen nyu ga lom és mél tó ság öm lött el”.44 

Össze fog la lás he lyett ér de mes a Csevengur elem zé sé ből ki in dul va egy kö zös sa já -

tos sá got meg ra gad ni. Más ku ta tók ra hi vat koz va ír ja a ta nul mány író, hogy Plato nov 

antiutópiája nem olyan, mint Orwellé vagy az orosz emig ráns Zamjatyiné. In kább 

„metautópiának” ne vez het jük. Hi szen antiutópiáról csak az utó pia meg va ló su lá sa 

után le het szó, a Csevengurban azon ban még csak épül az utó pia, mi köz ben már ki -

kez di az antiutópia. Ezen kí vül: „A platonovi re gény ab ban is kü lön bö zik az anti -

utópiától, hogy az antiutópikus mű fa jok ban min dig az író vi lág né ze té től tá vo li esz -

mék ke rül nek parodikus meg vi lá gí tás ba, a Csevengur ese té ben ma gá nak az író nak 

ko ráb bi utopista kor sza ka ér té ke lő dik át.”45 Krúdy ha son ló an szem be sí ti if jú ko ri 

esz mé nye it a bo nyo lul tabb va ló ság gal. Ő sem azért, hogy el ves se őket, ha nem hogy 

ki iga zít sa, új ra ér tel mez ze, amennyi ben le het, át ment se őket egy ta pasz tal tabb böl -

cses ség mér le gé re ál lít va. 
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Zipernovszky Kor nél 

„Év szá za dos szo ká sai van nak az éj je li ze né nek” 
A szó ra koz ta tó ze ne Krúdy és kor tár sai pró zá já ban 
 

 

„ma gyar-bú csúz ta tó, test vé ri ma gyar te, 

süllye dő vi lág ban utol só, leg el ső 

ci gány” 

Kosz to lá nyi De zső: Krúdy Gyu la (1924) 

 

A hú szas évek ben a ma gyar nagy vá ro sok ban is meg je lent a jazzband, a höl gyek és 

urak shimmyt tán col tak, majd charlestont, és min den nek a be te tő zé se a még ero ti -

ku sabb, egye sek sze rint a még kö zön sé ge sebb black bottom volt. A tánc má nia in ten -

zi tá sa még a tán co ló kat ma gu kat is meg lep te, de még job ban a tár sa da lom nak azt 

a ré szét, ame lyik ki ma radt be lő le, il let ve a ve le be kö vet ke zett íz lés- és szem lé let -

vál tás ból. A ci gány ze ne kar kez dett ki szo rul ni a ká vé há zak ból, a szál lo dák bál ter -

me i ből, sőt a har min cas évek ben már az ét ter mek ből és für dők ből is. Ho gyan áb -

rá zol ta fél múlt ra irá nyu ló né ző pont já ból Krúdy ezt a je len ség kört, ame lyet több 

kor tár sa is tematizált? Mi lyen tár sa dal mi moz gá sok és esz té ti kai ér té kek kö tőd tek 

a ré gi és az új szó ra koz ta tó ze né hez Krúdyn kí vül Her czeg Fe renc, Szí ni Gyu la, Szép 

Er nő, Kosz to lá nyi De zső és Kellér An dor 1927 és 1932 kö zött meg je lent pró zai 

mun ká i ban? Ho gyan ér zé kel ték az új ság írói te vé keny sé get is foly ta tó szép író ink  

a pa ra dig ma vál tást a kul tú ra te rén, ér zé kel ték-e egyál ta lán azt, hogy ezek a tö meg -

kul tú ra el ter je dé sé nek el ső je lei? 

Fe les le ges vol na itt a tö meg- és pop kul tú ra, il let ve -ze ne fo gal mát ala po san kö -

rül jár nom, de el ke rül he tet len nek gon do lom bi zo nyos mér té kű tisz tá zá sát ak kor is, 

ha Krúdy fe lől néz ve ki csit anakronosztikusnak tű nik. A nem zet kö zi szak iro da lom 

szó hasz ná la tá hoz ma gya rul a szórakoztatózene áll legközelebb. A kul tu rá lis ta nul -

má nyok nak a popkultúrát gom bos tű re tű ző ré sze szá má ra Roy Shuker úgy fog lal ta 

össze a po pu lá ris ze ne min dig is ne he zen be ha tá rol ha tó fo gal mát, hogy ez a ze ne 

a hét köz na pi em be rek nek szól, és eh hez egy 1855-ös brit gyűj te ményt hi vat ko zik, 

bár a fo ga lom csak az 1930-as évek től ter jedt el szé le sebb kör ben.1 Ta nul má nyom 

cí mé ben Krúdyt hi vat ko zom, aki nek szórakoztatózene-fo gal mát nagy já ból meg fe lel -

tet he tő nek gon do lom az az óta az an gol szász szó hasz ná lat nyo mán töb bet hasz nált 

pop kul tú ra fo gal má val. Pon to sabb distinkcióra ak kor lesz szük ség, ami kor Krúdy és 

kor tár sai az zal szem be sül nek, hogy az ál ta luk is mert szó ra koz ta tó ze ne kezd el tűn ni.2 
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1      CHAPPLE, William: Popular Music of the Olden Ti mes (1855). Shuker meg em lí ti még azo kat a de fi ni á lási 
kí sér le te ket is, ame lyek meg kü lön böz te tő jegy ként a ze ne kom mersz vol tát és mű fa ji-sti lisz ti kai meg -
ha tá ro zott sá ga i ra utal, s fel hív ja a fi gyel met a föld raj zi té nye ző re és ter jesz té sé nek szo ci o ló gi a i lag 
leír ha tó faktoraira is. SHUKER, Roy: Popular Music. The Key Concepts. Abingdon, Routledge, 2005, 203. 

 
2      „Las san hí re se lesz a ci gány nak,/Síp pal, dob bal... s a zon go ra mel lett/Lon don or szág nyel vén éne kel -

nek.” Pin tér Im re ezen ver se ze te a Vá ci Hír lap ban je lent meg 1925. áp ri lis 12-én, és azt il luszt rál ja, 
hogy az év ti zed kö ze pén le zaj lott a szórakoztatózenei pa ra dig ma vál tás. Sok ha son ló cik kel együtt idézi: 
SÁ RO SI Bá lint: A ci gány ze ne kar múlt ja az egy ko rú saj tó tük ré ben. II. 1904–1944. Bp., Nap, 2012, 202. 



Krúdy szórakoztatózenei uta lá sai 
 

A sa ját szo ká sa i ra ké nye sen ügye lő Krúdy és a so kak ál tal lár más nak tar tott jazz 

út jai leg fel jebb csak a rá di ó ban ke resz tez ték egymást, ami kor az író egy-egy fel ol va -

sá sa után Bu da pest tán cze nét köz ve tí tett. Ta lál koz hat tak vol na ép pen a Szi ge ten is, 

de az éj sza kai lár má ra csak Szomory pa nasz ko dott a Szín há zi Élet ben.3 Krúdy Gyu la 

éj sza kái ter mé sze te sen nem a bar ban, még éke zet nél kül ír va, ha nem a ká vé há zak -

ban, ven dég lők ben zaj lot tak. A Kékmacskában, ahol egy szer pél dá ul Kósa Fe ri úr 

leütött egy né gert, mert meg sér tett két tán cos nőt. Ezen az a moszk vai szí nész nő 

há bo ro dott fel leg in kább, aki kö zöl te a szál lo da por tás sal, hogy ő Kósa Fe renc né 

sze ret ne len ni, amennyi ben ez le het sé ges. Per sze fel há bo rod va azon volt, hogy egy 

úri em bert fe le lős ség re le het von ni pusz tán azért, mert egy né gert le ütött. A Vá ci 

utcai szép na pok cik lus egy rész le tét parafrazeáltam tisz te let le nül és el mé le ti leg ki -

fo gá sol ha tó an, de csak azért, hogy fel idéz zem: Krúdy mo dern és iro ni kus anél kül is, 

hogy a mo dern élet kel lék tá rát vo nul tat ná fel írá sa i ban.4 Fi gu rái szá má ra az éj sza -

kai élet ze né je vál to zat lan, már pe dig ezt a ci gány ze ne kar szol gál tat ja, akár hely -

ben, akár vo nul va, a sze re nád hoz: 

 

„Év szá za dos szo ká sai van nak az éj je li ze né nek, ame lyet se a meg ren de lők, se  

a han gá szok nem fe lej te nek. A nagy bő gős nek min dig há tul kell men ni, a prí más -

nak di de reg ni az eset le ges ku tyák mi att, még a meg ren de lő nek fél re csa pott 

kalap pal kell a csa pat élén ha lad ni. Most ket ten is vol tak a meg ren de lők, akik  

a csa pat élén ha lad tak a jó mély hó ban és a hold vi lág alatt az ab la kok men tén, 

ahon nan, is ten tud ná mi ért, min dig ki pil lant va la ki, ami kor éj je li ze ne ké szü lő dik 

a vá ros ban.”5 

 

Bu da pes ten meg tör tént az is, hogy a sze re ná do zó me net nek nem a meg ren de lő, ha -

nem ma ga a prí más állt az élé re, egy szer re több is. Több száz ci gány ze nész vo nult 

fel 1927-ben a mél tó sá gos Scitovszky Bé la be lügy mi nisz ter la ká sa elé, hogy sze re -

nád dal ad jon nyo ma té kot elő ter jesz té sé nek, hogy tör vé nyes in téz ke dést kér nek az 

ide gen in vá zió, az az a jazzband el le né ben és a ma gyar ze né szek ér de ké ben.6 

Krúdy pró zá já ban, hogy az ere de ti kér dés fel te vé sem nél ma rad jak, azért nem csak 

prí más sal ta lál koz ha tunk, és nem csak vi dé ki es kör nye zet ben.7 Az óbu dai kar nagy 
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3      „S ha nem vol ná nak cse cse mők és tíz éven alu li gyer me kek, rossz zon go rák és trom bi tás őrül tek a jazz-
band szom bat es ti or gi á i ban, egé szen jól le het ne él ni a Mar git szi ge ten.” LESTYÁN Sán dor: Be szél ge tés 
Szomory De zső vel = Szín há zi Élet, 1925. jan. 25–31., 2. Ré geb ben Krúdy törzs ven dég volt a Fő vá ro si 
(aze lőtt: Somossy) Or fe um ban is, ahol a sze pa ré ban a tapőr bé csi nó tá kat és sram lit ját szott: TAR JÁN 
Vil mos: (T. V.)-tól a Tarjánig. Bp., szer zői ki a dás, é. n., 32–33. Amint ar ra Saly No é mi is fel hív ja a fi gyel -
met, a he lyi női ze ne kart mint a jazzband pes ti előd jét em lí ti Krúdy a Schön ká vé ház zal kap cso lat ban. 
KRÚDY Gyu la: X. Y. pes ti de mok ra ta hi te les pol gár tör té ne te = Uő: Pes ti al bum. Bp., 1985. 247. 

 
4      KRÚDY Gyu la: Vá ci ut cai hölgy tisz te let. Bp., Szé pi ro dal mi, 1982, 117. 
 
5      KRÚDY Gyu la: Ho gyan ver nek meg egy asszonyt? = Vá ci ut cai hölgy tisz te let. Bp., Szé pi ro dal mi, 1982, 304. 
 
6      Új Nem ze dék, 1927. szept. 13. Idé zi SÁ RO SI: i. m. (2012), 232. 
 
7      Dol go za tom ban a zsur na lisz ti kai mun ká kat és szé pi ro dal mi mű fa jok ban fo gant írá so kat kü lön vá lasz tás 

nél kül vizs gá lom, és nem té rek ki az eb ből adó dó kü lönb sé gek re. 



cí mű, 1931-es no vel la hő se, Carmen do hány gyá ri mun kás lány, szü le i vel él.8 De meg -

szö kik, és egy olyan gi tá rost visz ma gá val, aki a te me tő be ké ri a ran de vút. Most az 

óbu dai ven dég lő ket jár ják ket ten, Carmen éne kel, a gi tá ros kí sé ri, így lett kar nagy, 

há zas ság ré vén, az öreg gi tá ros ból. Krúdy a no vel la vé gén ki me re ví ti a ké pet: a Ko -

ro ná ban éj fé lig tar tott a tánc. Ez az idő sí ko kat egy be nyi tó be fe je zés olyan, mint ha 

Krúdy nem to ni kán zár na, ha nem áll va hagy ná a szö ve get a do mi nán son. Krúdy asz -

ta lá nál gi tá ro zó éne kes nőt hall ga tott Dutka Ákos is, igaz, nem itt, Óbu dán, ha nem  

a Tabánban, a Mély pin cé ben: a tu laj do nos, Poldi bá csi lá nya „szé pen gi tá ro zott és 

oda állt ren de sen Krúdy asz ta la mel lé s hal kan, szor dí nó san ré gi ava si nó tá kat pen -

ge tett”. Dutka sze rint egye ne sen ez volt az iga zi Krúdy-mu zsi ka.9 „Ar ról egye lő re 

nincs tu do má sunk, mi fé le mu zsi ka szólt ezen a gi tá ron” – jegy zi meg er ről Loch Ger -

gely ze ne tör té nész.10 

Krúdy el be szé lé sé ben Pes ten la kott egy fu vo lás, Szénfi, aki nek csa lád ja és pol -

gá ri éle te van, de le het, hogy csak vol na.11 Az el be szé lés ben nem hall juk őt ze nél ni, 

így nem de rül ki, hogy mi lyen ze nét szó lal ta tott meg ré gen. Né ma ha lál tánc az övé, 

ami kor vé gig lá to gat ja a tit kos sze re tő it, mind egyik nek sze rel met vall és az el be szé -

lés vé gén a tér dén el tö ri a fu vo lát. Szénfi, va la mint az ilyen tí pu sú Krúdy-hő sök 

tévesztenek, el szól ják ma gu kat, ku dar cot vallanak és be is lát ják ezt, szim bó lu ma ik 

pe dig fel tár ják a mö göt test, a tu dat ta lant. 

Krúdy be széd mód ja a nem fik ci ós ki in du ló pont ból szü le tett cik ke i ben is ha son ló: 

hogy itt áll a je len ben, pon to san tud ja, hol van, kons ta tál ja, hogy mennyi min den 

meg vál to zott. Sőt ép pen a múl tat ve szi szem ügy re, te kin te té vel élet ben tart ja, ké szít 

lel tárt, szám ba ve szi a vesz te sé ge ket és éne kel ró luk – min dig elé gi ku san. De azt 

nem hi szi, hogy az idő ke re két vissza le het for gat ni. A „Sze ret ni kell tud ni a nó tá -

nak, mint a lány nak” cí mű nagy, ket tős prí más port ré ját egy 1930-as ka rá cso nyi új -

ság mel lék let ben a kö vet ke ző kép pen zár ja: „Úgy se kell a ma gyar nó ta.”12 Két év vel 

ko ráb bi írá sá ban, ami kor a mu la to zás egyik nagy le gen dá já nak, Baich Pé ter had -

nagy nak ál lít em lé ket, min den il lú zi ó val le szá mol, ami a ré gi szó ra ko zá si for ma 

élet ben tar tá sá val kap cso la to san még fel me rül het: „Le het, hogy még te rem Ma gyar -

or szá gon »mu la tós-gye rek«, Is ten ments’, hogy ki vesz ne ez a ked ves faj ta, aki nél -

kül bi zony nem so kat ér az élet, de a Baich Pé te rek, Esterházy Pálok, a Braganzák 

ko ra jód arab ide ig nem tér vissza, akár mint so pán ko dunk is.”13 
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8      KRÚDY Gyu la: Az óbu dai kar nagy = Uő: Pes ten la kott egy fu vo lás. Bp., Ze ne mű ki a dó 1971, 152–159. 
 
9      TÓ BI ÁS Áron: Be szél ge tés Dutka Ákos sal = Uő (szerk.): Krúdy vi lá ga. Bp., FSZEK, 1964, 603. Idé zi: LOCH 

Ger gely: Tam bu ra szó tól a jazz-ig (Szó ra koz ta tó ze ne a Tabánban). 2011, 
       http://tabanadattar.blogspot.hu/2011/01/tamburaszotol-jazz-igszorakoztato-ze ne.html (utol só le töl tés: 

2018. 11. 7.). 
 
10     LOCH: i. m. (2011). 
 
11     KRÚDY Gyu la: Pes ten la kott egy fu vo lás. Bp., Ze ne mű ki a dó, 1971, 30–37. 
 
12     Sze ret ni kell tud ni a nó tá nak, mint a lány nak. Pes ti Nap ló, 1928. de cem ber 25., 69–70. 
 
13     A XIX. szá zad vi zit kár tyái. Egy új ci gány bá ró I–II. = Ma gyar ság, 1928. má jus 20., 27. 



A kor tár sak pers pek tí vá ja 
 

A so pán ko dók kö zé bíz vást be so rol hat juk Kosz to lá nyi ci gá nyát is, az Ala kok cí mű, 

a riportázs és a tár ca no vel la mű fa ját ugyan csak ma ra dan dó an öt vö ző gyűj te mé -

nyé ből, 1929-ből. 

 

„Csak az a jazz-band ne vol na. A mu la tók ban, ahol aze lőtt 17-18 ta gú ban da mű -

kö dött, ma min de nütt né ger-ze ne kar van. Ezért annyi a föl dön fu tó, fa cér ci gány. 

Ma gyar or szág nem vé de ke zik, mint pél dá ul Né met or szág. Ta valy Ham burg ba 

szer ző dést kap tam. Már útrakészen áll tam, ak kor ér te sí tet tek, hogy a né met ze -

nész szö vet ség nem ad ta meg a le te le pe dé si en ge délyt, mert el ven ném a he lyet 

az ő ze né sze ik től.”14 86

14     KOSZ TO LÁ NYI De zső: Ala kok. Bp., Egye te mi Nyom da, é. n. [1929], 127. 

Cigány. Molnár C. Pál illusztrációja Kosztolányi könyvében



A bu dai kert ven dég lő ben a ci gány ze nész pat ró nu sa i nak köz ben já rá sá ért fo lya mo -

dik, hogy tilt sák ki a jazzbandet, egy be hang zó an az zal a sok fe lé ága zó, de egy sé ges 

narratívával, amely a ko ra be li új sá gok ban két év ti ze d en át na pi szin ten fel buk kant. 

Az Ala kok kö zött Kosz to lá nyi sze re pel tet egy tánc ta nárt is. A be ve ze tő ben a hú -

szas évek ele ji shimmyt em le get tem, és szó ke rült a hú szas évek kö ze pi charlestonra 

is, de 1929-ben már mást hall a tán cis ko lá ba lá to ga tó ri por ter Kosz to lá nyi köny vé -

ben: „Black bottom! Gramofónlárma! A nagy tánc te rem ben a tánc mes ter a leg újabb 

tán cot pró bál ja ki egy ka masz für tös, csi nos sző ke le ánnyal.”15 A meg le pő dött ri por -
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15     KOSZ TO LÁ NYI: i. m. [1929], 57. 

Táncmester. Molnár C. Pál illusztrációja Kosztolányi könyvében



ter, Kosz to lá nyi al te re gó ja meg is kér de zi a tánc mes tert, hogy egyál ta lán tet szik-e 

ez ne ki. A vá lasz olyan frap páns, mint ha azt is Kosz to lá nyi ad ta vol na: „Tánc mes -

ter nek és sza bó nak nincs jo ga da col ni a di vat tal.”16 A ri por ter meg tud ja, hogy a leg -

újabb tánc, amely a foxt rott és a csár dás eré nye it pró bál ja egye sí te ni, Bu da pest 

néven tör si ker re, és a tánc mes ter re mé nyei sze rint ta lán még a jazz divatával is 

szem be száll hat. „Ha sze ren csénk van és el fo gad ja a nyugateurópai íz lés, ak kor meg -

tör tén he tik, hogy Pá rizs ban, Lon don ban, Ró má ban nem so ká ra »budapest«-ez nek  

s le ver jük még a di a dal mas né ge re ket is.”17 Persze ez hiú áb ránd, ér zé kel te ti a so rok 

kö zött az el be szé lő. Ezt a fur csa, he ve nyé szett komp ro misszu mot, amely nek so rán 

ezen a par ket ten is élét ve szik a foxt rott ide gen sé gé nek, a jazz ma gyar or szá gi be -

fo ga dá sa kulcs je len sé gé nek tar tom. Az ide gen ség le küz dé sé nek igé nye össze füg gés -

be hoz ha tó egy részt ad mi niszt ra tív ren del ke zé sek kel, ame lye ket a ci gány ze ne kar 

ja vá ra, egy ben a jazzband ká rá ra be ve zet tek eb ben az idő ben, va la mint az zal  

a mód dal, ahogy a ma gyar szórakoztatózenei szín tér kü lön bö ző sze rep lői, pél dá ul 

operettszerzők vagy pro du ce rek a ma gyar vo ná so kat erő sí tet ték pro duk ci ó ik ban.18 

Kosz to lá nyin kí vül pél dá ul Kó bor Ta más is ér zé ke li az eh hez ha son ló tren de ket 

az év ti zed for du lón.19 A ve te rán szer ző-szer kesz tő, aki re Krúdy és Kosz to lá nyi egy -

a ránt fel né zett, tár cá ban ír ja meg, hogy mi ért ne ve zi az idő sebb be szél ge tő társ jazz -

kor szak nak azt, amit ér zé kel, és hogy mi ért tart ja ez zel együtt alap ja i ban el hi bá -

zott nak az egé szet, va la mint hogy mi vel vé di ge ne rá ci ó já nak tel je sít mé nyét a Fiú: 

 

„Apa: A vi lá gon van ta lán száz ezer jazz-mu zsi kus s az egész kor sza kot jazz kor -

szak nak mond juk. Nem a száz ezer mu zsi kus, ha nem a mil li árd em ber alap ján, akik 

szí ve sen hall gat ják. 

Fiú: Nagy művészek van nak kö zöt tünk és ma ga a jazz-mu zsi ka is nagy művé szet. 

Apa: Hogy ne. A ti ko ro tok nak legjellemzőbb művészete.”20 

 

Az ek kor 65 éves Kó bor a cél sze rű pár be szé des for mát vá laszt va az érem két olda -

lát egy szer re tud ja meg mu tat ni, és itt is meg je le nik a nem ze dé ki le vá lás, el sza ka dás 

kér dés kö re. A jazz az Apa sze mé ben kom mersz és ké tes ér té kű, te hát kör vo na la -

zód nak a tö meg kul tú ra sa já tos sá gai. Azt, hogy eze ket az éve ket Kó bor jazz kor szak -

nak ne vez te, rop pant fi gye lem re mél tó nak tar tom, ugyan ak kor nem hi szem, hogy  

a ma gyar kon tex tus ban ezt egy ala po san ki dol go zott meg ha tá ro zás nél kül le het ne 

hasz nál ni. Egy elő adás ban ezt az el lent mon dást úgy pró bál tam meg ra gad ni, hogy 

Ma gyar or szá gon nem volt jazz kor szak, de ha tott, hi szen a di va tot nem a tár sa da -
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16     Uo., 58. 
 
17     Uo., 59–60. 
 
18     ZIPERNOVSZKY Kor nél: „Ki fog győz ni – a jazz vagy a ci gány – ne héz meg jó sol ni”. A ci gány ze né szek 

meg vé dik a ma gyar nem ze ti kul tú rát = Rep li ka, 2017, 101–102. sz., 67–88. 
 
19     Kosz to lá nyi é val össze vet he tő mu zsi kus port ré A do bos, MÁRAI Sán dor: Bol ha pi ac cí mű köny vé ben (Bp., 

Révai, 1944, 73–78), de ez a kar co lat a jazz dob hang szer kert ven dég lői kör nye zet ben ér zé kel he tő szo -
kat lan sá gá ra épül, benne a jazz ide gen sé ge ugyan je len va ló, de nem kulcs kér dés. 

 
20     KÓ BOR Ta más: Apa és fiú = Ujság, 1932. szep tem ber 11., 25. 



lom egé sze ér zé kel te meg ha tá ro zó nak, de a mű vé sze ti-szel le mi éle ten és élet mó -

don szám ta lan nyo mot ha gyott.21 

A kor szak pró zá já ban min den eset re éle sen ve tő dik fel a jazz és a hú szas évek 

ve le ér ke ző új di vat ja i nak, ide gen sé gé nek kér dés kö re. Ép pen Kosz to lá nyi for dí tot ta 

le fran ci á ból René Maran Batuala cí mű re gé nyé nek el ső ki a dá sát, amely a Goncourt-

dí jat 1921-ben ér de mel te ki, és ez zel rá is ke rült az autenticitás pe csét je er re az 

alcím re: „véritable ro man nègre”.22 Az ál ta lam vizs gált kor sza kot pe dig nagy já ból le 

is zár ja Carl Van Vechten Né ger menny or szág című kö te té nek ma gyar ki a dá sa 1934-

ben.23 Az írói és elbeszélői attitűdök szé les ská lá já val ta lál ko zunk ak kor, ami kor  

a jazz mint tánc- és szórakoztatózene rep re zen tá ci ó ját kí sér jük fi gye lem mel eb ben 

a pár év ben. 

Jel leg ze tes nek nevezhető, bár büsz kék nem le he tünk vé le mény- és íz lés for má ló 

írónk, Kosz to lá nyi attitűdjére ak kor, ami kor a Szín há zi Élet ri por te re ként a Víg szín -

ház ba lá to gat va meg jegy zi afroamerikai ri port ala nyá ról, egy epi zo dis tá ról, hogy  

a fe ke te sze re pek hez ne ki nem kell le mos nia a fe ke te arc fes té ket, majd pe dig a for -

dí tá sa so rán el sa já tí tott af ri kai nyelvekből vett sza vak kal bom báz za ame ri kai szí nész 

ri port ala nyát.24 A ma gát felsőbbrendűnek hívő kolonialista ignorancia minősített 

ese te. 

A felsőbbség tu da tá nak meg nyil vá nu lá sát áb rá zol ja Szép Ernő Valentine cí mű 

regé nyé nek csúcs pont ján, a fe hér fér fi és a fe ke te sza xo fo nos össze csa pá sa so rán, 

ami kor a fél té keny ség től fel dü hö dött férj sa ját hang sze ré vel vág ja fej be a mu zsi -

kust. A je le ne tet mind az Új Idők ben, mind pe dig könyv for má ban Zádor Ist ván raj -

za i val il luszt rál ták.25 Zádor nem volt olyan kor szak al ko tó je len tő sé gű raj zo ló, mint 

pél dá ul Mol nár C. Pál (Ala kok), de si ke res és ke re sett il luszt rá tor ez idő tájt, és meg -

kap ta a Kos suth-dí jat is ké sőbb. Mind ezek el le né re ez a bi zo nyos raj za igen csak 

eset len, ahogy he ve nyé szett Szép Er nő nek ez a köny ve is – nem jegy zi az iro da -

lom tör té net, de a köz pon ti prob le ma ti ká ja okán ide il lik. Már a ko ra be li kri ti ka is  

a ré gi és az új vi lág össze csa pá sát lát ta benne, mely nek kép vi se lői a há zas ság ban 

ta lál koz nak, majd kü lön böz nek össze. A re gény fur csa sá ga, hogy az el ső rész ben 

van a csúcs pont, és egy eről te tett meg ol dás zár ja le a narratívát. A fi a tal pár már  

a ve len cei nász úton össze vész, mert Valentine tán col ni akar, hosszan charlestono -

zik a gye rek ko ri ba rát já val, ami kor ezt már til ta ná ne ki bár do lat lan, ná la maradibb 

fér je. A vá lás ról a könyv vé gén még is le mon da nak, mert kü lön élé sük so rán ta nul ják 

meg ér té kel ni a má si kat. Ez a narratíva nem nél kü lö zi a pszi cho ló gi ai mély sé get.  

A cím sze rep lő, aki nek az el be szé lés sze rint ne ve egy ko ra be li charlestonslágerrel 
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21     ZIPERNOVSZKY  Kor nél: Volt-e jazz kor szak Ma gyar or szá gon?, 
       https://www.youtube.com/watch?v=n-ifv8UQ_r8 (utol só le töl tés: 2018. 10. 07.). 
 
22     MARAN, René: Batuala. Ford. KOSZ TO LÁ NYI De zső, Bp., Légrády, 1922. 
 
23     VAN VECHTEN, [Carl]: Né ger menny or szág. Ford. PÁLÓCZI HOR VÁTH György, Bp., Athenaeum, é. n. [1934]. 
 
24     KOSZ TO LÁ NYI De zső: Az el ső ma gyar sze re csen szí nész. Be szél ge tés Charleysszel = Szín há zi Élet, 1923. 

jan. 1, 24. Uő: Szín há zi es ték I–II. Bp., Szé pi ro dal mi, 1978, 317–321. 
 
25     SZÉP Er nő: Valentine. Bp., Singer & Wolfner, 1927. El ső meg je le né se az Új Idők 1926-os (32.) év fo lya má -

ban ok tó ber től de cem be rig 13 foly ta tás ban. Az össze csa pás gra fi kus il luszt rá ci ó ja: Új Idők 1927, 264. 



azo nos, meg tes te sí ti az el ső ge ne rá ci ós női eman ci pá ci ót: há zas sá gá ban is olyan sza -

bad akar ma rad ni, mint előt te. A fér fi fő sze rep lő a fe hér gyar ma to sí tó ar che tí pu sa, 

maradibb és ke vés bé nagy vi lá gi a fő hős nő nél. Oly kor szín pa di as, csak pil la na tok ra 

drá mai ket tő sü ket a mo dern, há bo rú utá ni élet mód két pó lu sa kö zöt ti fe szült ség 

moz gat ja. Az egyik ol dal ról egy koz mo po li ta, a má sik ol dal ról egy kis vá ro si élet mód 

raj zo ló dik ki. A pro tes táns er kölcs nek meg fe le lő al ko tó-ter me lő mun ká ra vá gyó férfi 

és a lé ha ság ra haj la mos, ret te ne te sen elkényeztetett, cél ta lan nő ne he zen csi szo ló dik 

össze. Utób bi szá má ra ki zá ró lag a charlestont fú jó jazzband a szó ra koz ta tó ze ne, 

míg a fér fi ci gány ze né re va cso rá zik. Ár nyal ja a ké pet, hogy a fér fi ka rak te ré nek 

egyes vo ná sai akár ön élet raj zi ak is le het nek: mo dern fel fo gá sú vi sel ke dés a hú szas 

évek Bu da pest jén, hogy a fő hős a pár bajt az utol só pil la nat ban még is in kább el ke -

rü li (Szép had nagy kard já ra is ál lí tó lag az volt vés ve, hogy él ni és él ni hagy ni), 

belát ja en nek nemcsak anak ro niz mu sát, ha nem a fél té keny ség ből fa ka dó elég té tel 

kö ve te lé sé nek hi á ba va ló sá gát is. 

A re gény kü lö nös ér de kes sé ge a kor rajz nak az a ré sze, ami kor a fér fi fő sze rep lő 

ha za lá to gat Zsin de lyes re, ahol az al föl di kis vá ros pol gár mes te ré nek há zá ba hív ják 

öt órai te á ra. Leg na gyobb meg döb be né sé re egy hét köz na pi össze jö ve te len is charles -
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tont rop nak a fi a tal kis asszo nyok, sőt az asszo nyok is. A kis vá ros úri kö zön sé ge – 

ér zé ke li György – ijesz tő né ge rek kel il luszt rált kot ták ból mu zsi kál tat ma gá nak a zon -

go ris tá val, rá adá sul ott van a sa rok ban a gra mo fon és a rá dió: „...hát mi kü lönb ség 

van még a sze líd vi dék, meg a ve szett nagy vá ro sok közt?”.26 György nem ke rül he ti 

el sor sát, meg tán col tat ják a tűz ről pat tant zsin de lye si kis asszo nyok, át esik a charles -

ton tűzkeresztségen, és per sze ez zel is közelebb ke rül ott ha gyott sze rel mé hez.  

A he lyen ként frap páns új ság re gény stí lu sa, nyel ve, meg for mált sá ga saj nos prob le -

ma ti kus, mert mi köz ben igyek szik vissza ad ni a mágnáscsemeték és a „pat rí ci us” 

csa lá dok ott hon és tár sa ság ban be szélt nyel vét, az alatt ez az áb rá zo lá si tech ni ka 

el be szé lő ként hasz nált nyel vé be is be szi vá rog, a mi liő ha tá rai így el mo sód nak, aka -

rat la nul ki to lód nak. Az el be szé lői be széd mód ban írt ré szek szó kész le te, fő leg az ide -

gen, fran cia és an gol sza vak kö vet ke zet len hasz ná la ta za va ró, fel te szem, nem csak 

a mai ol va só nak, ha nem az le he tett a meg je le nés ide jén is. A re gény (már egyes ko -

ra be li kri ti kák ál tal is tö ké let len nek tar tott) meg ol dá sá nak ki dol go zat lan sá gát jel zi, 

hogy ar ra az egyál ta lán nem mel lé kes kér dés re, hogy fog-e Valentine mint ki bé kült 

fe le ség to vább ra is charlestont tán col ni, és ha igen, ve le tán col-e majd a ma ra di fér -

je, nem ka punk egy ér tel mű vá laszt.27 

Az Új Idők ben a Valentine meg je le né sét szer kesz tő ként jegy ző Herczeg Fe renc is 

áb rá zol ta az új és a ré gi vi lág össze üt kö zé sét, amely nek gyúj tó pont já ban a jazz band 

ze né je és tán ca áll. Az ere de ti leg az Ancika dok tor lesz cí mű kö tet ben meg je lent no -

vel la cí me Jazz.28 Egy tel je sen el ma gá nyo so dott, kert vá ro si ház ban la kó öreg úr az 

egyet len sze rep lő je, mű vész fé le, kor hely, aki egy hi á nyo san fel öl töz te tett pró ba ba -

bá hoz be szél, mo no lo gi zál. De ho nesz tá ló ál ta lá no sí tá so kat en ged meg ma gá nak a női 

nem ről, de csak a ze ne kar fe lel get ne ki: „Az ab lak mö gött jazz mu zsi ka vinnyog és 

ka la pál. Ki te lik at tól a vén kor hely től, hogy megint nyit va hagy ta a rá di ót, ma ga pe -

dig el ment a vá ros ba.”29 

Az öreg em ber két po hár ba tölt pezs gőt, de a pró ba ba ba az egyet len tár sa. „A jazz -

bandában egy pu hán re me gő ba ri ton vet te át a me ló di át és fel-fel csuk lott a sze rel -

mes szesz csem pész ér zel mes sé ge. Az öreg úr le gyin tett a rá dió fe lé, hogy fogd be  

a szá dat! – azu tán to vább be szélt, a ba ri ton pe dig to vább éne kelt.”30 Fur csa pár be -

széd be avat ja az el be szé lő az ol va sót, mert az öreg em ber egye dül van, sza va i ra 

csak a jazz fe lel – bár előt te két pezs gős po hár, ve le szem ben pe dig a pró ba ba ba: 

„A ba ri ton már nem éne kelt, de a sza xo fon olyan fan tasz ti ku san vo ní tott, mint va -

la mi ős ál lat a szauruszok csa lád já ból, amely a meg halt vi lág sír ján ül.”31 

A te tő pon ton vi szont: „A mu zsi ka va dul ke le pel ni kez dett, mint ha tán co ló csont -

vá zak ri szál nák ma gu kat a danse macabre fi gu rá i ban. Az öreg úr sér tet ten rá ki ál tott, 
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26     SZÉP Er nő: i. m. (1927), 176. 
 
27     Lásd még Hartmann Já nos re cen zi ó ját: Nap ke let 1927, 4. sz., 353–355. 
 
28     HERCZEG Fe renc: Ancika dok tor lesz. Bp., Új Idők, 1933. Újabb ki a dá sa: Uő: Ber ta lan úr fel tá ma dá sa. Vá -

lo ga tott el be szé lé sek. Bp., Osiris, 2001. 161–164. 
 
29     HERCZEG i. m. (2001), 161. 
 
30     Uo., 162. 
 
31     Uo., 163. 



hogy kuss! és el ko mo lyod va foly tat ta.”32 Ar ra a mo no lóg ban el hang zó kér dés re, hogy 

meg le het-e vál ta ni az em be ri sé get, is mét a rá di ó ból ér ke zik a vá lasz: „A mu zsi ka 

el hall ga tott, ami az öreg úr ra olyan ha tás sal volt, mint ha hir te len meg állt vol na alat ta 

az ör dög hin ta. Ki csit szé dült is...”33 A no vel la meg ol dá sát a rá di ó ból fel hang zó ha -

ran gok sza va ad ja, ame lyek mint ha „egy el süllyedt meseváros tor nya i ból” szó lal tak 

vol na meg.34 A jazz a je len, az öreg úr vi lá ga a pusz tu lás ra ítélt múlt – a jazz más nap 

es te is szól ni fog a rá di ó ból. „Vé gig gá zol raj tam az idő”, is me ri be a fő hős, „az egyen -

leg: zé rus” – von mér le get kap cso la ta i ról, majd meg ál la pít ja: „a vi lág vé gét az em -

be ri szí vek csőd je je len ti”.35 

Az öreg em ber ott ho ná ba be áram ló jazz-ze ne, amely a ha rang szó ba tor kol lik éj -

fél kor, több ré te gű je len tést hor doz: a kül vi lág hang ja elő ször még csak a hét köz na -

po kat hoz za ma gá val, de az idő kér lel he tet len sé gé vel egy re ke gyet le nebb szín ben 

tű nik fel: „mint ha tán co ló csont vá zak ri szál nák ma gu kat a danse macabre fi gu rá i -

ban”.36 Sem az el be szé lő, sem az öreg em ber nem okol ják a jazzt, az csak hor doz za 

a vi lág mú lan dó sá gát és mor bi di tá sát. A jazz hang ján szó lal meg a pró ba ba ba, a nő -

ne mű prin cí pi um csak a ze ne ál tal ké pes je len tést ki fe jez ni. A jazz, mint az egész 

kor szak ban oly jel lem ző en, a Má sik meg tes te sí tő je. Az el be szé lő iro ni kus tá vol sá got 

tart az öreg em ber től, bu ká sát szük ség sze rű ség nek ír ja le. Herczeg, mint sok írá sá -

ban, itt is el ső sor ban egy-egy kor szak vál tás mi ért je, a vál to zó vi lág tör té nel mi táv -

la tú for du la tai iránt ér dek lő dik, és nem hő sé nek sze mé lye iránt; nem is tu dunk meg 

túl so kat ró la, azt sem tud juk, hogy az el ma gá nyo so dott öreg em ber mi ért pen get 

nő gyű lö lő hú ro kat. Herczeg Fe renc egy in ter jú ban, né hány év vel a no vel la köz lé se 

előtt el is mond ta ab bé li vé le mé nyét, hogy – bár ezt vár ták vol na tő le – ő nem el -

len zi azo kat a tán co kat, ame lye ket má sok er kölcs te len nek tar ta nak, ahogy a jazz 

meg je le né sé ben is a szük ség sze rű sé get lát ja, vi szont fáj dal mas nak ér zé ke li, hogy 

ci gány ze né szek emi att hát tér be szo rul tak.37 

 

 

Két sza xo fo nos re gény 
 

A kor ban két re gény is meg pró bál ta a jazzband mi li ő jé nek olyan raj zát ad ni, amely -

ben nem csak a jazzband hang sze rei szó lal nak meg és váltanak ki élénk re ak ci ó kat 

az em be rek ből, ha nem azok is fó kusz ba ke rül nek, akik meg szó lal tat ják eze ket a hang -

sze re ket. A leg in kább ta lá ló és leg in kább el fe le dett ma gyar jazz re gény, a Szakszo fon 

Kellér An dor mun ká ja 1930-ból.38 A szo ci og ra fi kus rész le tek pon tos sá ga, a ko ra be li 
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32     Uo. 
 
33     Uo. 
 
34     Uo., 164. 
 
35     Uo., 163. 
 
36     Uo. 
 
37     U. J.: Far san gi ri port Herczeg Fe renc cel a jazz hó dí tá sá ról és a ci gány mu zsi ka vé del mé ről = Prá gai Ma -

gyar Hír lap, 1928. feb ru ár 17., 4. 
 
38     KELLÉR An dor: Szakszofon. Bp., Genius, é. n. [1930]. 



ré teg nyelv és ar gó erő tel jes al kal ma zá sa ad ják hi te les sé gét. A 26 éves Bo ros Je nő 

az éj sza ká ban él, kár tyá zik és nő zik, tel jes örök sé gét el tap sol ja, ab ba hagy ja az or -

vo si egye te met is. Mimiért, az éj sza kai pil lan gó ért bo lon dul. Mi u tán sem mi pén ze 

nem ma rad, meg pró bál vissza tér ni az er köl csös út ra, vi géc nek áll, de vé gül sza xo -

fo nos lesz, ugyan ab ban a bár ban, a ko ra be li Pest Tabarinjére erő sen em lé kez te tő 

he lyen, ahol ed dig köl töt te a pénzt. A meg ol dás ban Pá rizs ba szer ződ te ti egy imp -

resszá rió (úgy tű nik, hogy a deus ex machina vég re haj tó ja, élet és ha lál ura a po pu -

lá ris kul tú ra el ter je dé sé től kezd ve az imp resszá rió, a manager). Bo ros vi szi ma gá val 

a kis pol gá ri ság min den eré nyét hor do zó, vi géc ke dé se köz ben meg is mert ked ve sét, 

Már iát is, aki ről so ká ig nem tud ja, hogy az őt meg alá zó Mimi Malot nő vé re. 

Mi lyen meg tes te sü lé sei van nak itt a jazz nek? A jazz mint csá bí tó női alak ban je -

le nik meg. Ami kor Bo ros kár tyá zik, pezs gő zik, a jazz rit mu sá ra el köl ti a tel jes örök -

sé gét, el ha nya gol ja ta nul má nya it, ak kor Mimihez von zó dik. Ami kor az ad dig ama -

tőr ként meg szó lal ta tott sza xo font pénz ke re set re hasz nál ja, ak kor át ke rül a má sik 

ol dal ra, mert Mimi vi lág fel osz tá sá ban csak két fé le em ber van: a pa lik és akik a pa lin 

ke res nek – tud ni il lik pa li ra ve szik.39 Ami kor vég leg el fogy a pén ze és ott hagy ja az 

éj sza kai éle tet, még sem pol gá ri fog lal ko zást vá laszt, ha nem sza xo fo nos lesz, s így 

tud ja össze egyez tet ni a Má ria-rep re zen tál ta ér ték ren det ko ráb bi éle té vel. Az éj sza -

kai élet és a jazz ki foszt ja, kár ho zat ba ker ge ti a pa li kat, ha vi szont ők ma guk játsszák, 

nem vesz te sek töb bé. A „fé lig zsi dó” ba jai fi a tal em ber a „tót” év fo lyam tár sá val 

(Popelka, a jazz do bos) szá má ra ez az ér vé nye sü lés hez és bol dog ság hoz ve ze tő út 

(„...az ilyen stramm fiú, ha még sza xo fo noz ni is tud, so kat ér”).40 Bo ros Pá rizs ba in -

dul, hogy jazzt játsszon – a jazz tel jes mér ték ben el vesz tet te ide gen jel le gét, mert 

ma gyar ként kül föl dön, egye nest Pá rizs ban játssza. 

Mi lyen jel zé se ket ad eze ken túl a re gény ar ra vo nat ko zó an, hogy a jazz ide gen? 

Mimi a sze pa ré ban a Wacht am Rheint ének li a pa lik nak, de még in kább je len tő sé ge 

van an nak, hogy ho gyan ün nep li a mu la tó tu laj do no sa a szü le tés nap ját zárt kör ben, 

zár óra után, haj nal ban – ezt már a Nyu gat re cen zen se is rög tön ki szúr ta: „A házi -

mu latságról szám űz ték a dzsezzt (sic!), öreg ci gány, aki ma ga is aján dék kal ked ves -

ke dett Ná ci bá csi nak, ré gi ma gyar nó tá kat huzott. »Vé gig men tem az ornódi te me -

tőn.«”41 

Ahogy az egyik na pi lap kri ti ka alá is húz za: fon tos szem pont „az író fi a tal sá ga és 

a re gény fi gu rá i nak fi a tal sá ga”.42 Wéber Ná ci bá csi, a bár tu laj do nos és Bo ros ba jai 

ügy véd nagy báty ja a ma ra di ság meg tes te sí tői, ők ci gány ze nét hall gat nak. Popelka, 

a jazz do bos és Bo ros vi szont a má ban él nek. De a fő tö rés vo nal még sem itt, a jazz 
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39     KELLÉR: i. m. [1930], 119. 
 
40     Uo., 111. 
 
41     Uo., 158 
 
42     8 Órai Ujság. 1930. áp ri lis 20, 10. A re gény szin te csak po zi tív kri ti ká kat ka pott a Szín há zi Élet, az Ujság, 

a 8 Órai Ujság, az Es ti Kurir, a Tol nai Vi lág lap ja és a Pé csi Nap ló szer kesz tő i től, kol lé gá i tól. Igaz, az Ujság -
ban a Ma gyar Ar tis ta Egye sü let el nö ke és he lyet te se til ta koz tak az ar tis ta nők sze rin tük egy ol da lú áb -
rá zo lá sa mi att. A Nyu gat ke vés bé lel ke sült kri ti ku sa a szo ci o ló gi ai eré nye ket és az ar gó fel hasz ná lá sát 
mél tat ta. Ez utób bi név nél kül meg je lent ba ga tell szer ző jét a szak iro da lom (BOTKA Fe renc – VARGHA 
Kál mán A Ma gyar Iro da lom tör té net Bib li og rá fi á ja 1905–1945. Sze mé lyi rész. 1. A–K. 1982.) Nagy La jos -
sal azo no sít ja. 



je len tet te új di vat men tén raj zo ló dik ki, ha nem az ide gen ség-ma gyar ság men tén.  

A jazz és az éj sza kai élet for ma egyes je len sé ge it a nar rá tor tá vol ság tar tás sal ír ja 

ugyan le, de nem annyi ra, hogy ne érez tet né, akik az éj sza ká ban él nek, min dent el -

buk nak és min dig el buk nak, de tud ják leg alább, hogy mi ért él tek. Az éj sza kai élet ben 

benne is len ni, meg nem is, meg ma rad ni a pol gá ri ér ték rend sarokköveinél, bár már 

el kár tyáz ta az egész örö költ va gyont, ez a fő hős iga zi élet cél ja. Vissza té rés nincs, 

de azért meg pró bál ki ha sí ta ni egy köz tes me zőt ma gá nak: „le hú zó” lesz, nem „pa li”, 

de kül föl dön. Bo ros nem vet te fe le sé gül iga zi, olt ha tat lan sze rel mét, de Mimi eré -

nyes nő vé re, Má ria át men tett szá má ra va la mit el ső sze rel mé ből, Mimi vi szont csak 

az éj sza kai éle tet éli. 

Fel aka rom hív ni a fi gyel met a pár hu zam ra Bo ros Je nő, Kellér jó út ra tért sza -

xo fo no sa és egy bi zo nyos Gróf Zitay Ti bor kö zött, aki ugyan végivadulta azo kat a 

hú szas éve ket, alá is volt kény te len me rül ni, de ami kor jó út ra tért, bár zon go ris ta 

lett, majd big bandet ala pí tott. Gróf Zitay Ti bor két ség te le nül gróf Zichy Ti va dar 

alte re gó ja, aki sa ját élettörténéből írt kulcs re gényt Ahol a baj el kez dő dött cím mel, 

en nek a hő se Zitay. In kább csak kor do ku men tum, mint fi gye lem re mél tó re gény, 

mely ben a gróf is a ze nész pá lya er köl csös sé gét hangúlyozza, és a vé gén, va gyis ahol 

a baj meg szű nik, a mél tó sá gos úr ból (bel vá ro si) kar nagy lesz. Zitay kar nagy nak áll, 

Bo ros, Kellér An dor fő sze rep lő je pe dig sza xo fo nos nak, mi u tán pa li ként mind a ket ten 

el ver ték a csa lá di va gyon nak azt a ré szét, ami hez hoz zá fér tek. Hű sé ges pár juk ke -

zét is ki ér de mel ték most már, eré nyes éle tű hi va tá sos ze nész ként. Kor szak vál tást 

je lez az is, hogy egymástól tá vol ál ló tár sa dal mi ré te gek nek egya ránt a be ér ke zés 

te re pe a jazz pó di u ma, a ze nész kar ri er. A pat ri ar chá lis szó ra ko zá si for ma he lyé be 

egy de mok ra ti ku sabb lép, a ká vé há zi pó di um, a rá dió, a gra mo fon le mez fel lé pő i nek 

cél ja a si ker, ame lyért min den ki nek egy for mán meg kell küz de nie. 

Kellérnél sok kal di dak ti ku sabb kor rajz ban gon dol ko dott a Spi nét és szaxofón szer -

ző je, Szini Gyu la, aki nek két kö te tes re gé nye kéz irat ban ma radt, csak posz tu musz 

je lent meg 1932-ben, ki csit gon do zat la nul (is mét lő dő jel zők, el üté sek, sor cse re stb.).43 

Szini kon cep ci ó ja egy mo dern kis asszony – a Valentine-hez ha son ló an eman ci pált –, 

Bobby 1930-ban zaj ló éle te, va la mint pon to san száz év vel ko ráb ban élt déd any ja 

sor sá nak pár hu zam ba ál lí tá sa. Akár azt is mond hat nánk, hogy az író osz tott kép er -

nyő vel dol go zik, így ke rül össze a spi nét és a sza xo fon, két együtt ta lán so ha nem 

hal lott hang szer a cím ben. A bi e der me i er kor szak hős nő je – ol vas suk – azért megy 

hoz zá jö ven dő be li jé hez, mert nem sze re ti (de csak így ér het rév be), míg akit Bobby 

sze ret, ah hoz pont ezért nem megy hoz zá. Bobby a ko ra be li Pest Pa pa gáj ne vű mu -

la tó já ra na gyon em lé kez te tő Kék Ele fánt ban töl ti az es té ket és a haj na lo kat, ahol 

jazz re vü ket néz nek és jazz re tán col nak. Az el be szé lő meg is ál la pít ja, hogy ke ve -

red nek a tár sa dal mi ré te gek „...a tánc de mok ra ta, ni vel lá ló szen ve dé lyé ben”.44 Ami -

kor nem a feketebőrű elő adók tes tét és tán cát cso dál ják, ak kor a sze rep lők ar ról 
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a Pes ti Nap ló 1931-es év fo lya má ban. 

 
44     SZINI: i. m. (1932) I., 188. 



cse veg nek, hogy „a né ge rek még meg le pe tést fog nak okoz ni a fe hér faj el bi za ko dott 

kul tú rá já nak”.45 

A ki ke rül he tet len há zas ság so rán Bobby vé gül nem a csá bí tó, a fe ke te ame ri kai 

sza xo fo nos, egy ben hí res ze ne szer ző és rá adá sul me sé sen gaz dag millio mos cse me te 

Jimmynek nyújt ja ke zét, ha nem Orionnak, egy kon zer va tív, idő sö dő író nak és mű -

gyűj tő nek, egy Kék sza káll-sze rű fi gu rá nak, aki nek a la ká sa olyan, mint egy eu ró pai 

mű vé sze ti mú ze um. Hi á ba tűn tek Orion mű vi rá gai sá padt nak Jimmy élet te li ud var -

lá sa mel lett: „vad köz vet len val lo más ból... amely a né ger szer ző dal la má ból fe lé je 

csa pott”.46 Az el be szé lő ugyan em le ge ti a „fe hér kaszt nak a né ger faj jal szem be ni 

gyű lö le tét”,47 és Jimmy csa ló dást okoz Bobbynak, ami kor egy szer le tá mad ja – igaz, 

ő me ne kül el vé gül –, az ol va só még is erő sen csó vál ja a fe jét Bobby vá lasz tá sán, 

mégha ezt a vá lasz tást nem is sza bad ön ma gá ban ér té kel ni, az eb ben a re gény ben 

csak a száz év vel ko ráb bi tör té né sek kel pár hu za mo san ér tel mez he tő. Az el be szé lő 

te hát a fe ke ték kel szem be ni, va la mint a csa lá di-tár sa dal mi há zas sá gi be i deg ző dé -

sek kel ma gya ráz za a fő sze rep lő vissza hő kö lé sét, de azért a sza xo fon nem hall gat 

el Bobby éle té ben: Orion is ugyan úgy passzív él ve ző je, gyűj tő je a bár ban hall ha tó 

ze né nek és néz he tő tánc nak, mint Bobby. Orion sze mé lyé ben Bobby a fe hér gyar -

ma to sí tó ti pi kus fi gu rá já hoz kö ti az éle tét, eb ből adó dik a re gény egyik bel ső el -

lent mon dá sa. 

Pró zai írá sa ik ban és szé pi ro dal mi igé nyű új ság cik kek ben a kor szak Krúdyval 

egy idős, sőt egy ívá sú szer zői kö zül töb ben is la tol gat ták írá sa ik ban a fi a ta labb ge -

ne rá ci ók meg vál to zott szó ra ko zá si szo ká sa it, élet mód ját, mégha a mű vek egy ré sze 

meg is ma radt a lek tűr vagy az al kal mi in dí ték ból el kö ve tett új ság re gény szín vo na -

lán. Fel-fel is mer ték azo kat a je len sé ge ket, ame lye ket idő vel a tö meg kul tú ra és  

a pop kul tú ra fo ga lom kö ré ben teoretizál a társdalomtudomány. Szé les pél da tá rat le -

het ta lál ni ar ra, hogy en nek so rán ezek ben a mű vek ben a jazz a Má sik meg tes te sí -

tő jé vé vá lik. Pél dá im dön tő ré szé ben a Má sik a fér fi sze rep lő szem pont já ból ki tün -

te tett női prin cí pi u mot kép vi se li. A mű vek egy ré szé ben (és a ze ne ka ri pó di u mon) 

meg je le nik az afroame ri kai kul tú ra és sze mé lye sen a kép vi se lői, mint az ide gen ség 

hor do zói. Mint tud juk, Krúdy iro dal mi hi vat ko zá sai nem ter jed nek túl a XIX. szá zad 

kö ze pé nél, és nincs ez más képp a ze nei ho ri zont tal kap cso lat ban sem, a hú szas 

évek je len sé gei érin tő le ge sen is alig sze re pel nek mű ve i ben.48 A sze re ná do zás mint 

az év szá za dos ze nei ha gyo mány, és a ci gány ze ne mint el sőd le ges szó ra koz ta tó ze ne 

vi szont an nál töb bet. Ezek a ha gyo má nyok ott van nak a Krúdy ál tal vesz te ség lis tá -

ra tett, ka ta ló gus ba vett dol gok kö zött, hogy leg alább ne fe lejt sük el őket tel je sen. 
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45     Uo., I. 146. 
 
46     Uo., II. 151. 
 
47     Uo., II. 177. 
 
48     GINTLI Ti bor: A komparatisztika mai le he tő sé gei a Krúdy-ol va sás ban = Uő: Iro dal mi ka land tú ra. Vá lo ga -

tott ta nul má nyok, Bp., MIT, 2013, 128–137.



Iro da lom jegy zék 

 
Hi vat ko zott szö ve gek az el ső meg je le nés dá tu ma sor rend jé ben: 
•       KRÚDY Gyu la (1878–1933) 
        - Pes ten la kott egy fu vo lás (1915) = Pes ten la kott egy fu vo lás. Bp., Ze ne mű ki a dó 1971. 
        - A XIX. sz. vi zit kár tyái. Egy új ci gány bá ró (1928). 
               • I. rész: Ma gyar ság 1928. má jus 20. III. 
               • II. rész: Ma gyar ság 1928. má jus 27. XI. 
        - Sze ret ni kell tud ni a nó tá nak, mint a lány nak. Két prí más ról [Benczi Gyu la, Kóczé An ti] = Pesti 

Nap ló, 1928. de cem ber 25., 69–70. 
        - Az óbu dai kar nagy. Az ódon sá gok vá ro sá ból (1931) = Pes ten la kott egy fu vo lás. Bp., Ze ne mű -

ki a dó, 1971. 
        - Ho gyan ver nek meg egy asszonyt? (1932). Vá ci ut cai hölgy tisz te let. Bp, Szé pi ro dal mi, 1982. 
•       SZÉP Er nő (1884–1953): Valentine, 1926. 
•       KELLÉR An dor (1903–1963): Szakszofon, 1929. 
•       KOSZ TO LÁ NYI De zső (1885–1934): Ala kok, 1929. 
•       SZÍ NI Gyu la (1876–1932): Spi nét és szaxofón, 1931. 
•       KÓ BOR Ta más (1867–1942): Apa és fiú, 1932. 
•       HERCZEG Fe renc (1863–1954): Jazz (=Ancika dok tor lesz), 1933. 
•       gr. ZICHY Ti va dar (1908–1984): Ahol a baj el kez dő dött, 1936. 
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•       GINTLI Ti bor: A komparatisztika mai le he tő sé gei a Krúdy-ol va sás ban = Uő: Iro dal mi ka land tú ra. 

Vá lo ga tott ta nul má nyok. Bp., MIT, 2013, 128–137. 
•       LOCH Ger gely: Tam bu ra szó tól a jaz zig. Szó ra koz ta tó ze ne a Tabánban, 
        http://tabananno.blogspot.com/2009_03_13_archive.html (utol só le töl tés: 2018. 10. 07.). 
•       OLASZ Sán dor: A jazz ha tá sa a ma gyar iro da lom ban 1904–1962 = Fe je ze tek a ma gyar jazz tör -

té ne té ből 1961-ig. Szerk. SI MON Gé za Gá bor, Bu da pest, MJKT, 2001, 219–230. 
•       SALY No é mi: „Itt élt és halt mert más kép pen nem le he tett”. Krúdy és a pes ti ká vé ház = Bu da -

pes ti Ne gyed, 2001, 4. sz., 
        http://epa.oszk.hu/00000/00003/00026/saly.html (utol só le töl tés 2019. 06. 07.). 
•       SALY No é mi: Törzs ká vé há zam ból ze nés ká vé ház ba. Sé ta a bu da pes ti kö ru ta kon. Bp., Osiris, 2005. 
•       SÁ RO SI Bá lint: A ci gány ze ne kar múlt ja az egy ko rú saj tó tük ré ben. II. 1904–1944. Bp., 

Nap, 2012. 
•       SHUKER, Roy: Popular Music. The Key Concepts. Abingdon, Routledge, 2005. 
•       SI MON Gé za Gá bor. Ma gyar Jazz tör té net. Bp., MJKT, 1999. 
•       SZEN TES Éva – HARGITTAY Emil: Iro dal mi ká vé há zak Pes ten és Bu dán. Bp., Universitas, 1998. 
•       TAR JÁN Vil mos: (T. V.)-tól a Tarjánig. Bp., szer zői ki a dás, é. n. [1937?] 
       Krúdy vi lá ga. Szerk. TÓ BI ÁS Áron, Bp., FSZEK, 1964. 
•       ZIPERNOVSZKY Kor nél. „Ki fog győz ni – a jazz vagy a ci gány – ne héz meg jó sol ni” A ci gány ze -

né szek meg vé dik a ma gyar nem ze ti kul tú rát = Rep li ka, 2017, 101–102. sz., 67–88.
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Fe hér Ani kó 

Az arany meg az asszony 
Krúdy Gyu la és Kenessey Je nő ope rá ja 
 

 

Írá som té má ja egy olyan mű, amely mű fa ját te kint ve mind két szer ző je ré vén egye di 

al ko tás, hi szen szö veg író já nak és ze ne szer ző jé nek is ez az egyet len ope rá ja. Rá adá -

sul szö ve ge és ze né je is kü lön le ges. Krúdy nem ope ra lib ret tó nak szán ta a szín da -

ra bot, a ze ne szer ző, Kenessey Je nő pe dig el ső sor ban ba let to kat és ope ret tet írt, 

vala mint ze ne ka ri mű ve ket. 

Krúdy al ko tá sa 1913-ban je le nik meg elő ször a Szá za dok Le gen dái cí mű fo lyó -

irat ban, majd a Szín há zi Élet cí mű he ti lap 1918. évi 42. szá má ban a szer ző nosz tal gi -

kus és meg le he tő sen bo ron gós be ve ze tő jé vel. Ugyan eb ben az év ben, ok tó ber 1-jén 

mu tat ták be a da ra bot az Apol ló ka ba ré ban, ami a nem rég fel szá molt Corvin áru ház 

he lyén állt, a mai Blaha Luj za té ren. (Ez Bu da pest el ső kőmozija, amely ki fe je zet ten 

er re a cél ra épült. Egyik fő ne ve ze tes sé ge a szkeccs, az az a szín há zi elő adá sok kal 

tar kí tott film ve tí tés volt.) A zsol dos ka pi tány sze re pét Be re gi Osz kár ját szot ta.  

A da rab „sze rény si kert” ara tott, Az arany meg az asszony egy idő re el tűnt a szín -

pa dok ról. 

A Kenessey Je nő al kot ta ope ra 1942-ben szü le tett, 1943. má jus 8-án mu tat ták be 

a bu da pes ti Ope ra ház ban a szer ző ve zény le té vel. 1947-ben né hány szor Sze ge den is 

ját szot ták, majd az Ope ra ház az 1950-es évek ben még egy szer elő vet te. Kül föl dön 

nem mu tat ták be. Az ope ra Nádasdy Kál mán, ko rá nak je len tős szín há zi szak em be -

re, Kodály egy ko ri ze ne szer zés sza kos nö ven dé ke, az Ope ra ház ak ko ri fő ren de ző je 

fel ké ré sé re ké szült el, be mu ta tó já nak ren de ző je is Nádasdy lett. 

„Nádasdy Kál mán is te ni en ren de zett... Re me kül meg tud ta a fi gu rá kat fog ni. Fog -

lal ko zott kü lön min den ki vel, [...] be le mé lyedt a lel ki vi lá gá ba...”1 – val lot ta a fő sze -

rep lő, Osváth Jú lia egy in ter jú ban – „...ő min dig le he tet len dol go kat kö ve telt az éne -

kes nő től...” A jel mez ter ve ző Márk Ti va dar – aki kor hű, gyö nyö rű, szí nes jel me ze ket 

ter ve zett –, a dísz let ter ve ző Oláh Gusz táv volt. A ze ne szer ző ve zé nyelt, a főbb sze -

re pe ket Osváth Jú li án kí vül Rösler End re (Rotarides, zsol dos ka pi tány) és Kor éh 

End re (Wolfgang, lő csei pol gár) éne kel te. 

1957-ben hang fel vé tel ké szült a mű ről, a szer ző ve zény le té vel, s 2001-ben CD-n 

is meg je len tet ték. A fel vé tel ér de kes sé ge, hogy a fő sze rep lő, An na sze re pé ben 

1957-ben is Osváth Jú lia re me kelt, mint ti zen négy év vel ko ráb ban az ős be mu ta -

tón. Re mek ak tu a li tás, hogy a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház 2019. már ci us 19-én mű so -

rá ra tűz te, Tóth Pé ter Örkény mű vé re (Tót ék) írott ope rá já val együtt, Káel Csa ba 

ren de zé sé ben. 

Ez a jobb sor sa ér de mes re mek mű 1957 után hosszú idő re el tűnt a re per to ár ról. 

A Ma gyar Rá dió két al ka lom mal ké szí tett fel vé telt ró la. Ér de mes meg je gyez ni, hogy 
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Krúdy ere de ti mű vét té vé film-, az az pró zai vál to zat ban Pap Éva, Koncz Gá bor, Csi -

kos Sán dor és Benkő Gyu la fő sze rep lé sé vel mu tat ták be 1969-ben, a fil met Fé lix 

Lász ló ren dez te. Az ope rá ról is ké szült te le ví zi ós al ko tás 1982-ben: Wolgang sze re -

pé ben Begányi Fe ren cet, An na sze re pé ben Pitti Ka ta lint lát hat tuk, a ka pi tányt Gu lyás 

Dé nes ját szot ta, a ze nei ren de ző Fe jes Ce cí lia, a dra ma turg Ruitner Sán dor, a ren -

de ző Bé kés And rás volt. 

Krúdy nem szín pa di szer ző. „...ez az író, aki nek egész mun kás sá gát át- meg át -

jár ta a szín ház, a szín pad, a tisz ta ér te lem ben vett te at ra li tás egész mo tí vum kin cse, 

még pe dig nem csak a tár gyi-te ma ti kai »áb rá zo lás« ré te ge i ben, ha nem a metaforika, 

a szimbolizáció gaz dag, foly vást ala ku ló és sok szo ro zó dó je len tés di men zi ó i ban is, 

tel jes mér ték ben ku dar cot val lott a szín pad nak, a szín pad ra írás mes ter sé gé vel. Ku -

dar cot a te át ru mok nyil vá nos sá ga előtt, és ku dar cot ön ma gá ban, írói ön ér té ke lé sé -

nek ben sőbb kö re i ben is”2 – ír ja Bár dos Lász ló össze fog la ló já ban. 

A ké sőbb Kos suth-dí jat is ka pott, vi lág járt ze ne szer ző, Kenessey Je nő élet mű vé -

ben je len tős sze re pet tölt be ez az al ko tás. Lí rai áb rá zo lás, ér zel mek, han gu la tok 

meg fes té se jel lem zi, ze nei gon dol ko dás mód ja posztimpresszionista ha tást mu tat. 

Fel tét le nül érez zük De bussy, de Kodály és Bartók szí ne it is a ze nei anyag ban. Áriái 

gyak ran ének be széd sze rű ek, és a ma gyar nép dal ra is jel lem ző parlando elő adás mó -

dot igé nyel nek. A ze ne ka ri rész le tek ma gu kon vi se lik a ki tű nő balettzene-író szer -

kesz té si pa nel je it. An na egyes ári ái ki fe je zet ten a ma gyar nép dal ra ha son lí ta nak, 

or na men sek kel te li, eresz ke dő dal lam vo na lú, pen ta ton for du la tok ban gaz dag ze nei 

ívek kel. 

Krúdy szín mű ve egy ér de kes fel ol dá sú sze rel mi há rom szö get mu tat be. „He lye -

sen érez te meg Kenessey Krúdynak ezt a szi vár ványt bá mu ló te kin te tét. Krúdy me -

lan ko li kus, szép mon da ta i nak megfelelőleg na gyon szé pen meg fes tett ze nei ké pe ket, 

szo mor kás mon da to kat ta lá lunk Kenessey mu zsi ká já ban. Öt le tes ze nei gon do la tai 

van nak, hang sze re lé se ügyes, a ké pek ele ve nen vál ta koz nak”3 – ír ja a ko ra be li kri -

ti kus, Vajkay Au rél az ős be mu ta tó után. Lá nyi Vik tor dramolettnek ne ve zi Krúdy 

alko tá sát.4 

Kenessey Je nő (1905–1976) ze ne szer ző és kar mes ter az el fe le dett szer zők kö zé 

tar to zik. Jo got ta nult és ez zel pár hu za mo san be irat ko zott a Nem ze ti Ze ne dé be, 

amely a Ze ne aka dé mia előd jé nek szá mí tott, ahol Lajtha Lász ló nál ze ne szer zést, Su gár 

Vik tor nál or go nát ta nult. 1928-tól Sik lós Al bert ze ne szer zés sza kos ta nít vá nya lett. 

Ál la mi ösz tön díj ban ré sze sült és le he tő sé ge nyílt rá, hogy kül föl dön ké pez ze to vább 

ma gát. Mi lá nó ban és Ró má ban töl tött egy évet, majd Bayreuthba és Salz burgba 

uta zott. Mozart szü lő vá ro sá ban Franz Schalk ve ze té sé vel vég zett kar mes te ri ta nul -

má nyo kat. Kenessey Je nő Kesz ke nő és a Bi ha ri nó tá ja cí mű mű ve i vel Far kas Fe renc 

mel lett a ma gyar historizáló ba lett egyet len kép vi se lő je. Kacsóh Pong rác János vi téz 

cí mű dal já té kát 1949-ben hang sze rel te át. Mint ze nei dra ma turg el ső sor ban a rész -
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le tek hű áb rá zo lá sa, va la mint a szín pa di moz gás ér vé nye sí té se ér de kel te a ze nei 

meg ol dá sok ban. Ezt láthatjuk Az arany meg az asszony cí mű ope rá já ban is. 

1929-től ko ráb bi ta ná ra, Fleischer An tal mel lett a Ma gyar Ki rá lyi Ope ra ház kor -

re pe ti to ra, 1937-től kar mes te re. A ba lett volt a leg fon to sabb az éle té ben, kar mes -

ter ként is ezt a mű fajt mu tat ta be leg gyak rab ban. (1945–1965 kö zött az Ope ra ház 

balettegyüttesének ve ze tő kar mes te re ként dol go zott.) 1949-től a Ganz MÁVAG és 

a Va sas Szak szer ve zet kö zös ama tőr ze ne ka rá nak kar mes te re ként is te vé keny ke dett 

– ez a ze ne kar a Va sas Művészegyüttes Szim fo ni kus Ze ne ka rá nak előd je –, so kat 

tett az együt tes mű vé szi rang já nak el is me ré sé ért. 

Mind eköz ben sű rűn sze re pelt kül föl dön is: Né met or szág ban, Finn or szág ban, 

Olasz or szág ban, va la mint Ro má ni á ban ara tott nagy si ke re ket. Az Ope ra ház balett-

együttesét is gyak ran ve zé nyel te kül föl di út ja in. Mun kás sá gá ért több ki tün te tést is 

ka pott: 1952-ben ér de mes mű vész lett, majd 1953-ban az Erkel film ze nei mun ká -

já ért Kos suth-díj jal tün tet ték ki,5 két év vel ké sőbb pe dig a Mun ka Ér dem ren det 

nyer te el. 1966-ban SZOT-díj jal ju tal maz ták. 

 

 

Az arany meg az asszony cse lek mé nye 
 

Lő cse vá ro sá ban él Wolfgang, az idős, gaz dag pol gár és fi a tal fe le sé ge, An na. Egy 

hi deg té li es tén zör get nek a ka pun, a ki rály ne vé ben if jú zsol dos ka pi tány, Rota rides 

kér be bo csát ta tást és éj je li szál lást. Wolfgang kény te len őt be en ged ni. Az tán a pin -

cé be megy, hogy ételt-italt hoz zon ne ki. Rotarides amint ket tes ben ma rad An ná val, 

nyom ban for ró sza vak kal sze rel met vall ne ki. 

Az asszony haj lik a sza vá ra, an nál is in kább, mert lát ja, hogy a ka to na előbb órák 

hosszat állt kint a hi deg szél ben csak azért, hogy néz hes se őt, ami kor időn ként fel -

tűnt az ab lak ban. Vissza jön Wolfgang, Rotarides eszik, és hoz zá jócs kán kor tyol is 

a fi nom bor ból. Új ból zör get nek a ka pun, ez út tal két ko mé di ás kér be bo csát ta tást. 

Amíg a gaz da be en ge di őket, An na és a ka pi tány hosszú csó kot vált. A vissza térő 

Wolfgang raj ta kap ja őket. Nem szól egy szót sem, csak a tűz hely hez megy és ti tok -

za tos mun ká ba kezd: ara nyat csi nál... A ka pa tos Rotaridest el káp ráz tat ja a csil lo gás, 

nem tö rő dik már An ná val sem. 

Wolfgang te le tö mi a zsol dos zse bét tal lé rok kal, de köz ben ész re vét le nül el kül di 

szol gá ját az őr sé gért. Ami kor meg ér kez nek, le tar tóz tat ják Rotaridest, hi szen ha mis 

pénz van ná la. Ek kor döb ben rá, hogy a fél té keny férj ke gyet len bosszút állt raj ta: egy 

csó kért kín ha lál lal kell la kol nia. An na vissza tér öreg fér jé hez, foly ta tó dik min den 

úgy, aho gyan előt te volt. 

 

Bár dos Lász ló hív ja fel a fi gyel met egy ér de kes kö rül mény re. „Az ope rai drá ma,  

a drá mai ze ne tör vé nyei ter mé sze te sen má sok és más fé lék, mint a »be szé des« 

szín pa déi. Kenessey azon ban mel lő zött olyas mit is, ami vél he tő leg gaz da gí tot ta vol -
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na a ze nei jel lem zést. A drá ma leg vé gén Wolfgang ki nyi lat koz tat ja An ná nak: »S itt 

ma ra dok én, aki fér jed is, atyád is va gyok.« Ez a ki je len tés hi ány zik a lib ret tó ból.”6 

A vér fer tő ző vi szony ra uta ló mon da tot Kenessey nem sze re pel te ti ope rá já ban. 

Ér de mes idéz ni né hány ko ra be li és egy ké sőb bi kri ti ká ból. A mű fo gad ta tá sa nem 

egy ér tel mű, in kább új don ság ér té ké re fi gyel nek fel íté szei. Ze nei ek lek ti ciz mu sa 

pe dig vál to za tos vé le mé nyek re sar kall ja a kor kri ti ku sa it: 

Dr. Vajkai Au rél: „Kenessey Je nő most be mu ta tott egy�fel vo ná sos ope rá já ban 

[...] el ső sor ban a szer ző szó ra koz ta tó szán dé kát kell meg di csér nünk. Kenessey me -

sé lő, szín fes tő ked ve ki tű nő en meg ta lál ta pár ját Krúdy egyé ni sé gé ben és re mek 

érzék kel vá lasz tot ta ki a szö veg köny vet, Krúdy fe le dés be me rült szín da rab ját. 

Oláh Gusz táv dísz le té ben sti li zált gó ti kus szo bát áb rá zol és ez a sti li zá lás re me -

kül si ke rült a ko mé di á sok Commedia dell'arte-sze rű fel lé pé sé ben, a ka to na tör té ne -

té nek meg ját szá sá ban. Ál ta lá ban azon ban Nádasdy Kál mán be ál lí tá sa elég gé na tu -

ra lis ta, sú lyos és ez nincs min dig arány ban Krúdy in kább szim bo lis ta tör té ne té vel, 

amel lett, hogy Kenessey mu zsi ká ját is ez zel a na tu ra liz mus irá nyá ba tol ja el [...] 

Kivá ló sze rep lő ink mind a he lyü kön vol tak: Kor éh End re mél tó ság tel jes, meg fon tolt 

lő csei ke res ke dő pol gá ra, aki min den esz köz zel meg vé di há za tisz ta sá gát, Osváth 

Julia, a pol gár elég gé be fo lyá sol ha tó fe le sé ge, Rösler End re har ci as, de alap já ban 

vé ve szo mo rú rossz vé gű zsol dos ka pi tá nya és a két nagy sze rű szí nész, Laurisin 

Lajos és Komáromy Pál. Sza bó Mik lós túl zá sa it itt szim bo liz mus nak vesszük – és 

meg bo csát juk. A nagy si ker re szá mít ha tó ope rát ki tű nő szer zőnk, Kenessey Je nő 

ve zé nyel te.”7 

Lá nyi Vik tor: „Krúdy Gyu la dramolettje [...] egy sze rű, de vér mes tör té ne té vel, ha -

tá sos drá mai fe szült sé gé vel, bal la dás tö mör sé gé vel meg ze né sí tés re kí nál ko zó köl tői 

anyag. A kö zép ko ri Lő cse ko mor és kí sér te ti es hát te ret ad a ro man ti kus pél da tár -

nak az arany fé lel mes, lé lek ron tó, sze rel met bom lasz tó ha tal má ról. Kenessey a pró -

zá ban írt da rab szo ká sos át ver se lé sét se érez te szük sé ges nek. Ta lán kár is lett vol -

na meg bon ta ni, rí mes já ték ká hí gí ta ni Krúdy lé nye get sű rí tő, fér fi as me lan kó li á val 

te li, né hol li dér ces iró ni á val csil lo gó mon da ta it.”8 

Babay Jó zsef: „Szó val, drá ga Gyu la bá tyám, be men tem az Ope rá ba. Mert ope rát 

ír tak szí ved, lo va gi as sá god és a múlt bar ná vá me le ge dő mé lyé ből vájárolt mű ved -

ből, amely nek cí me: Az arany meg az asszony... A fél ho má lyos né ző té ren úgy sut tog -

tunk, hal kan tisz te let tel, mint a mi sét vá ró gye re kek. Tud tuk, na gyon szép művész -

misét ce leb rál majd Kenessey Je nő mes ter, han gok és ak kor dok tu dó ja, a kot tás 

szó vi vő, a ma gyar mu zsi ka ne mes él te tő je. Gyu la bá tyám, mi cso da ün nep volt! Tíz 

év vel ha lá lod után, ott zeng tek sza va id, ve re tes és tisz ta ze nei gú nyá ba öl tö zöt ten 

a m. kir. Ope ra szín pa dán... Gyu la bá tyám én tu dom, hogy má ju si tá vo zá sod ti ze dik 

esz ten de jén, ott ül tél a né ző té ren te is Mint Mávilági Szinbád. Ugye, tet szett az ope -
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ra? Ugye, azért van nak még tisz ta és lel kes hí ve id? Van nak. Na gyon so kan. Az ope ra, 

Gyu la bá tyám, az új, ma gyar Kenessey–Krúdy-ope ra ál do za to san nagy si ker.”9 

Gábri Lász ló: „Kenessey Je nő, Krúdy Gyu lá nak egy majd nem el fe le dett, haj dan 

nagy si ker rel ját szott szín mű vét vá lasz tot ta meg ze né sí té sé re és ki is hasz nál ta  

a szö veg könyv va la mennyi le he tő sé gét, hogy a ze ne drá ma ke re té be fog lal va hi ány -

ta la nul ad ja vissza a meg ze né sí tett pró za min den drá mai moz za na tát a mu zsi ka ér -

zel mi és in du la ti mo tí vu mo kat fel na gyí tó esz kö ze i nek a se gít sé gé vel.”10 

Kál mán Gyön gyi: „Mél tat la nul ke vés hír adás szólt... a Hun ga ro ton, a XX. szá za di 

ma gyar szer zők el fel ej tett vagy el vét ve hall ha tó mű ve i ből sze mel ge tő CD-so ro za -

tá ról. A vá lo ga tás a fel fe de zés örö mé vel aján dé koz za meg a ré gi új don sá gok közt 

bön gész ni nem rest hall ga tót. Őszin tén rá cso dál koz tam Kenessey Je nő egyet len 

ope rá ját, a Krúdy Gyu la szín mű vé ből ké szült Az arany meg az asszony cí mű egy -

fel vo ná so sát be mu ta tó le mez re. Az él mény szám ba me nő ta lál ko zás egy részt a re -

mek tör té net nek kö szön he tő.”11 

A mű egyi ke a XX. szá zad el fe le dett, rit kán ját szott al ko tá sa i nak. Ze né je a XX. szá -

zad Kodály utá ni nem ze dé ké nek stí lu sát mu tat ja, szö ve ge száz éves. Sok min den re 

fi gye lő, kul tu rá lis vál to za tos ság ban élő kor társ kö zön sé günk va jon nem látná-e szí -

vesen gyakrabban is ezt az el gon dol kod ta tó al ko tást? 
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Windhager Ákos 

A leg bol dog ta la nabb Szindbád 
Glossza A kék sza kál lú her ceg vá ra cí mű ope ra ér tel me zői ha gyo má nya i hoz 
 

 

A leg bol dog ta la nabb Szindbád 
 

A Krúdy Gyu la mun kás sá ga előtt tisz tel gő „Krúdy: Egy vá ros ana tó mi á ja” cí mű kon -

fe ren cia szá mos elő adá sa mu tat ta be, mi ként áb rá zol ta az író a kor ban je len tő sen 

át ala ku ló női-fér fi pár kap cso la to kat. A je len ta nul mány ezért a je len sé get nem Krúdy 

szépp ró zá ja alap ján, ha nem kor tár sa, Ba lázs Bé la (1884–1949) leg is mer tebb, bár 

kö zel sem a leg jobb szö ve ge, A kék sza kál lú her ceg vá ra cí mű misztériumdrámája 

alap ján elem zi. „A leg bol dog ta la nabb Szindbád” cí mű dol go zat glossza ként ré teg ző dik 

rá a Sza bol csi Ben cé vel kez dő dő hosszú ér tel me zé si lán co lat ra, amely ben iro da lom-, 

szín ház- és ze ne tör té né szek hoz tak lét re kö zös narratívát, s ame lyet a vi lág ope ra -

szín pad ja in te vé keny ke dő ren de zők rend sze rint dekonstruáltak. Két cél ja is van  

a glosszá nak: Ju dit (a Ba lázs Bé la ál tal archetipizált nő) sze re pét szo ros olvasás sal 

ár nyal ni, il let ve meg fej te ni a he te dik aj tó (a dra ma tur gi ai katarzispont) je len té sét  

a mű ön ér tel me zé se alap ján. Ju dit sor sa és a he te dik aj tó tit ka köl csö nö sen egymást 

fel té te le zik, így kap cso ló dik össze a férfilélek szim bo li kus te re (a vár) kulcs ele me 

és a XX. szá zad ele jé nek vál to zó női sor sa. 

Je len glossza tu da to san hi vat ko zik az ope rá ra is mert mű al ko tás ként, an nak sem 

le írá sát, sem szer zői élet rajz zal egy be eső ke let ke zés tör té ne tét nem tar tal maz za. 

Nem hív ja pár be széd be a klasszi kus kor raj zot sem, így sem Jacques Offenbach azo -

nos tár gyú ope rett jét, sem a té mát más kép pen el me sé lő Maurice Maeterlinck da -

rab ját. Szin tén tu dott ként ke ze li a mű las san ki bon ta ko zó fo gad ta tás tör té ne tét is, 

eze ket Sza bol csi Ben ce, Kroó György és Tallián Ti bor tu do má nyos ala pos ság gal be -

mu tat ták.1 

Krúdyhoz az azo nos kor és pár kap cso la ti konf lik tus kö ti az ope rát. Ba lázs Bé la 

misztériumdrámája Char les Perrault A kék sza kál lú her ceg cí mű me sé jé vel el in dí tott 

fe le ség gyil kos to poszt el ső ként dol goz za fel a ma gyar iro da lom ban. Sem a ma gyar 

nép bal la dák, sem a ma gyar drá ma iro da lom azo nos tár gyú da rab ja i ra nem utal, ki zá -

ró lag a vi lá gi ro dal mi min tát ír ta új ra. Annyi ban volt új Ba lázs pár kap cso la ti tra gé -

dia mo dell je a ma gyar iro da lom ban, hogy a pár kap cso lat tönk re me ne te lé ben össze sen 

az ab ban részt ve vő két fő sze re tet re va ló kép te len sé gé vel és egy más gyöt ré sé vel 

ma gya ráz za, kül ső té nye ző (pél dá ul har ma dik fél, ha tal mi té boly vagy őrü let) köz -

be ik ta tá sa nél kül. A szö ve get Ba lázs Bé la ere de ti leg is lib ret tó nak szán ta, ele in te  
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a volt kol lé gi u mi szo ba tár sá nak, Kodály Zol tán nak. Vé gül azon ban Bartók Bé la ze -

né sí tet te meg 1911-ben, és az el ké szült váz la to kat meg is hang sze rel te eb ben az 

év ben.2 Az ope rát azon ban csak 1918-ban mu tat ta be az Ope ra ház, s er re az al ka -

lom ra Bartók át ír ta a mű je len tős he lye it. 

 

 

A szop rán és a basszus sze rel me 
 

Le het-e job ban ki fe jez ni fér fi és nő, az egyik és a má sik em ber tá vol sá gát, mint az -

zal, hogy a nő szop rán, míg a fér fi basszus? Hang szín ben és hang ma gas ság ban nincs 

két en nél vég le te sebb hang faj. A szop rán szó la mok rend sze rint a tisz ta ság gal, nő i es -

ség gel, szép ség gel jár nak együtt (de van ki vé tel), míg a basszus sze rep lők a böl cses -

ség gel, ős fér fi as ság gal, ha ta lom mal (de van ki vé tel). Az el ső szop rán ha gyo má nyos 

tár sa a te nor, míg a basszus nak nem szo kott tár sa len ni. A há rom fér fi ha lá lá ért fe le -

lős Tosca, a Ke resz te lő Szent Já nos le fe je zé sé ért fe le lős Salome, és a her ce gek le gyil -

ko lá sá ért fe le lős Turandot Ju dit szop rán kor tár sai, még sem áll nak hoz zá kö zel. Bartók 

Ju dit já hoz zenelélektanilag a gye re két víz be fojtató Jenufa áll kö zel, aki szen ve dé -

lyes nő i sé gé vel, ki vá lasz tott szép sé gé vel együtt is ki szol gál ta tott a múlt já nak. 

Bartóknál annyi ra tá vol van egymástól a szop rán nő és a basszus her ceg, hogy 

egy szer sem ke resz te zik egy más szó la mát, egyet len egy szer sem si mul össze a két 

hang, egyet len kö zös ak kor dot, ket tőst nem éne kel nek. Csak az utol só aj tó ban jut nak 

el oda, hogy egy idő ben éne kel je nek, ám míg Ju dit „Kék sza kál lú, me gállj!”-t ki ált, 

ad dig a her ceg si ra tó éne ket da lol.3 Ko ráb ban, a sze re lem öröm te li pil la na ta i ban elő -

for dult, hogy a két sze rep lő ugyan ab ban a hang nem ben éne kelt, hogy ugyan ar ról  

a hang ról kezd te a dal la mát, ahol a má sik ab ba hagy ta. Ám az ese tek túl nyo mó ré -

szé ben nem ez a jel lem ző, ha nem az, hogy – szö ve gük sze rint – egymást ke res ve – 

dal la muk sze rint – egymástól tá vo lod nak. Ket te jük nem-pár be szé de i re jel lem ző, 

hogy Ju dit az ötö dik aj tó ban, a be tel je se dés áb ránd já nak ka pu já ban át ve szi ugyan 

a fér fi szó la mát, de azt sa ját hang tar to má nyá ba transz po nál ja, egy fél hang gal fel jebb 

éne ke li és az öt fo kú dal la mot négy fo kú ra szű kí ti. Az ope rát nyi tó négy so ros pen -

ta ton té ma má so dik so rát ének li el Ju dit a her ceg di a dal mas pen ta tó ni á já ra. A cse -

lek mény kez de té re em lé ke zik a tör té net kö ze pén, ami ese té ben je len tős meg ké -

sett sé get je lent. Ket te jük egymáshoz va ló tá vol sá ga, mind ket te jük egymásért va ló 

küz del me el le né re, már nem le het ne na gyobb. A két sze rep lő szó la mát egy szá muk -

ra kül ső erő, a ze ne kar kö ti össze. 

A hang faj hoz ha son ló an a két sze rep lő höz tár sí tott jel leg ze tes ze nei stí lus re gisz -

ter is éle sen el té rő. Mi vel a her ceg hez tár sí tott pen ta tó nia és a Ju dit hoz tár sí tott 

ver bun kos ele mek Bartók ál tal is mert rend szer hez tar toz nak, több nek te kint he tő ek, 

mint egyes ze ne tör té ne ti to po szok, így jel leg ze tes önál ló hang zá suk és a bar tó ki 

makrokozmoszban be töl tött alá ren delt sze re pük mi att stí lus re gisz ter ként fo gok rá -

juk hi vat koz ni. Bár idő vel a két szó lam dal lam anya ga el ke ve re dik, az alap te ma ti ka 
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is erős jel ké pi sé get hor doz. A két sze rep lő tra gé di á ja a ze ne ka ri tér előtt és tér ben 

tör té nik, így mind két ze nei alap re gisz ter csu pán szín folt ja Bartók egye di stí lu sá nak, 

amely ben a szá má ra fél múlt Wagner-, il let ve kor társ De bussy- és R. Strauss-re cep -

ció, to váb bá a nép ze ne ku ta tás ból le szűrt har mó nia- és dal lam kész let ha gyott nyo -

mot. A sze rep lők alap-stí lus re gisz te re te hát fő ként ma gát a ka rak tert jel lem zi, és 

nem az egyes je le ne tek har mó ni ai-te ma ti kai dra ma tur gi á ját. 

A ze nei szim bo li ka alap ján a her ceg hez tár sul a pen ta ton hang zás, amely ből 

hang nem nél kü li, mo no ton dal la mok szü let nek. A pen ta tó nia sokgyökerű, töb bek 

kö zött né pi ere de tű is, de meg ta lál ha tó a ko ra kö zép ko ri egy há zi ze né ben is. A pen -

ta tó nia az ős vi lá got, az örök ér vé nyű ren det és egy má sik sí kon a lé lek mé lyé ből 

fa ka dó igaz sá got su gall ja. Ju dit hoz – az el ső je le net nél – azon ban a ver bun kos vi -

lá ga köt he tő, ké sőbb a ver bun kos anyag a lé lek túl csor du lá sa it meg je le ní tő ze né ben 

fe dez he tő fel.4 A her ce gi pen ta tó ni á val szem ben Ju dit ver bun kos-al lú zi ó ja a po li -

fó ni át s a hang ne me ket je le ní ti meg. Így ze ne i leg könnyen ért he tő, hogy mi ért tű -

nik oly ide gen nek és disszo náns nak a her ceg szá má ra Ju dit. A ver bun kos al lú zió, 

amely a kom po ná lás idő sza ká ban már egy em ber öl tő óta ré gi stí lus nak szá mí tott, 

pro vo kál ja a pen ta ton té má ra épü lő ze nei stí lus re gisz tert, amely vi szont ép pen úgy 

te kint he tő ősi nek, mint 1911-ben mo dern nek. A pen ta tó nia – és a ze ne kart ura ló 

egye di nyelv (az em lí tett nép ze ne-, De bussy-, s R Strauss-re cep ció), nem ké pes 

eltö röl ni a be lé pő disszo nan ci át. A ver bun kos té ma fej nem csak rit mu sá val és el té rő 

dal lam vi lá gá val, de tu da to san szem be he lye zett hang ne mé vel is in ger lő. Tu do má sul 

kell ven nie a her ceg nek és Ju dit nak is, hogy a vi lág már nem fog vissza ren de ződ ni 

az is me ret sé gü ket meg elő ző nem-tör té nés ál la po tá ba. 

Az ope ra kez de tén a vár „a bal la dák” köd jé ből emel ke dik ki az ősi hang zá sú, las -

sú, há rom ne gye des lük te té sű pen ta ton té ma hang ja i ra. Ezt kö ve tő en a 16. ütem ben 

üt kö zik össze a pen ta ton és a ver bun kos stí lus re gisz ter elő ször, ahol a kla ri nét hat -

van ne gye des be lé pé se wag ne ri (Trisztán) és ver bun kos al lú zió is.5 Ju dit be lé pő je 

olyannyi ra „el ront ja” az ad di gi hang zást, hogy elő ször hall gat va az ope rát sú lyos 

disszo nan ci á nak érez zük az új sze rep lő be lé pé sét, s ele ve biz to sak va gyunk a bu -

ká sá ban. Ám a ha tá ro zott hang nem mel bí ró ver bun kos té ma fej vé gig je len ma rad 

és el len pon toz za a pen ta ton té mát. A két stí lus ré teg a 24. pró ba jel nél (Ju dit: „Jaj, 

Jaj, Ki volt ez, Mi só haj tott?”) már ki egé szí ti egymást, így a meg szó la ló kla ri nét szó -

lam, amely ver bun kos hang zá sá val Ju dit kint ha gyott vi lá gát idé zi, el len pon toz za  

a her ceg mély ben meg je le nő bús pen ta tó ni á ját.6 Bár a kla ri nét szó lam is ke ser nyés, 

még is éle tet visz az ön ma gát ze ne i leg új ra kez dő basszus szó lam fe let ti ze nei tér -

be. Ahogy Ju dit és a her ceg (Ju dit: „A te vá rad fa la vé res!”), úgy a két stí lus ré teg is 

a 34. pró ba jel 2. üte mé ben üt kö zik össze el ső íz ben.7 Az újabb kla ri nét dal lam egy 
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ma gyar rap szó dia té má ja is le het ne, s ez is mét lő dik meg ké sőbb (37. pró ba jel  

A. üte mé től a 41. pró ba je lig) fu vo lán, majd he ge dűn.8 A ver bun kos ból gyúrt, to bor zó 

jel le gű, sti li zált dal lam elő ször a kín zó kam ra fegy ve re i hez kö tő dik, ám ké sőbb a de -

ren gést ép pen úgy meg tud ja je le ní te ni. A stí lus re gisz te rek disszo nan ci á ja a he te -

dik aj tó ki nyi tá sa kor is hall ha tó. A szin kó pás, ver bun kos jel le gű ze nei rész let ott azt 

jel zi, hogy a fér fi és nő út ja in nen vissza for dít ha tat la nul el vá lik. Az ope ra utol só 

üte me i ben a vár pen ta ton té má ja tér vissza, ahol egy ütem pár ban fel tű nik ugyan 

Ju dit mo tí vu ma is, de a mű a pen ta ton té má val ér vé get.9 Az ope rát nyi tó időt len -

ség ér ze tet azon ban Bartók itt le rom bol ja az ál tal, hogy a dal lam me ne tet meg ál lít ja 

az ötö dik fo kon, s így a be fe je zés ze ne i leg nyi tott ma rad. A fi ná lé utol só üte mei in -

ter mez zó nak lát tat ják a több szó la mú, bo nyo lult ze nét, s örök nek az egy szó la mú, 

ma gá nyos dal la mot. Ha Ju dit ra gasz kod na önál ló té má já hoz, stí lus re gisz te ré hez és 

har mó ni á já hoz, meg ment het né ön ma gát, de fel ál doz ná a kap cso la tot. Így vi szont 

ön ma gát ál doz za fel a kap cso la tért. A vég ki fej let te hát így is, úgy is tra gi kus Bartók 

ér tel me zé sé ben, mert ahogy azt ír tuk, az ope ra az zal a pen ta ton, hangnem nél kü li, 

időt len ér ze tet kel tő las sú té má val zá ró dik, mint ami vel kez dő dött. 

A ze nei stí lus re gisz te rek (pen ta ton, ver bun kos, mo dern) egymásnak fe szül ve 

köl csö nö sen fel té te le zik egymást. Ahogy a her ceg újabb és újabb há zas sá gai ré vén 

ke re si „az örök asszo nyi ma gá hoz emel” fausti meg vál tá sát, úgy ér tel mez he tő az is, 

ahogy a pen ta ton stí lus ré te get meg ter mé ke nyí ti a ver bun kos sti lá ris ele mek kel 

való ta lál ko zás. A va ló di ze nei me gúj ho dást azon ban az tet te le he tő vé, hogy Bartók 

az egy kor volt pen ta tó ni át és a köz el múlt ver bun kos ha gyo má nyát a sa ját ko rá ban 

kor sze rű (már több ször em lí tett De bussy-, R. Strauss- és R. Wagner-re cep ció) har -

mó ni ai és nar ra tív mo del lek ze nei te ré be he lyez te.10 Az ál ta la lét re ho zott egye di 

hang zás vi lág ban így min den egyes stí lus ré teg ugyan ki ta pint ha tó, de ere de ti ha tás -

kö re he lyett a bar tó ki ze nei mo dell ré sze ként cse lek szik, il let ve bír nar ra tív, dra -

ma tur gi ai és je len tés be li sze rep pel. 

Az ope ra iro dal mi és ze nei ele mei köl csö nö sen ki egé szí tik egymást, amely alap -

ján le he tő ség nyí lik a mű bel ső ze nei dra ma tur gi á ja alap ján fel fej te ni az egyes jele -

ne tek hermeneutikai je len té sét. Az egyes szo bák je len té sét az iro dal mi ha gyo mány, 

a mély lé lek ta ni jel kép tan és az adott szö veg he lyek is jel zik, ugyan ak kor Bartók 

mind egyik hez hoz zá ren delt to váb bi je len tés ár nya la tot. A mű ön ér tel me zé si sík ját 

a re gös pró zai pro ló gu sa je lö li ki. A re gös ar ra hí vott ben nün ket fel, hogy meg lás suk: 

a já ték két te rű: „Ím, szó lal az ének. / Ti néz tek, én néz lek. / Sze münk pil lás füg gö nye 

fent. / Hol a szín pad: kint-e vagy bent. / Urak, asszony sá gok?”11 A re gös a be ve ze tő -

ben csak ar ról be szél, hogy mi ként kell ért sük a tör té ne tet. Be avat az ér tel me zés be, 

mi ként a tör té net be avat ja Ju di tot és raj ta ke resz tül a kö zön sé get a ti tok ba, a tör -

té net vé gé be. Mi köz ben a hús-vér sze rep lők, össze sen öt sze mély (Ju dit, her ceg, há -

rom ré gi fe le ség) meg je le nik, aköz ben mind ez bel ső szín pa don is ját szó dik. Ba lázs 
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szö ve ge ugyan nem elég erős ah hoz, hogy a fel vá zolt ket tős szín pad-él ményt az ol -

va só át él je, Bartók ze né je azon ban le he tő vé te szi.12 

Az ope ra cse lek mé nye a her ceg vá rá ban ját szó dik, ahol azon ban nem min den te -

rem a sa ját ja. A ha gyo má nyos ér tel me zés sze rint a hét nagy szo ba a fér fi sze mé -

lyi ség egyes je gye it jel ké pe zi. Ahogy a ko ra be li mű kri ti kus ír ta: „A szö veg író igy 

szim bo li zál ja azt, amit elénk ad: A vár a fér fi szí ve, a he te dik szo ba pe dig a szív -

nek az a tit kos kam rá ja, ame lyet még a hit ves előtt is el zár.”13 Az el mé le tet a szo -

ros ol va sat azon ban meg kér dő je le zi, mert a hét szo bá ból csu pán az el ső ket tő ről 

de rül ki, hogy köz vet le nül a her ceg hez tar to zik. Ami kor Ju di tot bú csúz tat ja a fér fi, 

ak kor szép las san be csu kó dik a töb bi aj tó. Ju dit még csak el for dít ja a kul csot a he -

te dik aj tó ban, már ak kor be zá ró dik a ha to dik és az ötö dik aj tó. Majd a há rom ré gi 

asszony el tá voz tá val be csa pó dik a ne gye dik is. Vé gül Ju dit fel éke sí té se után zá ró -

dik be a har ma dik. A her ceg zárómonológjához az el ső két aj tó: a fegyveresház és 

a kín zó kam ra ma rad nyit va.14 Ju dit vé gig at tól fél, hogy a her ceg le gyil kol ta a nő -

ket, er re vá la szul csak a fegy ve res ter mek ma rad nak nyit va. Ju dit nem járt messze 

az igaz ság tól, csak azt nem tud ta, amit a re gös az ele jén el mon dott: „A vi lág had dal 

te le, de nem ab ba ha lunk be le.”15 

A két el ső aj tó az ön vé de lem te re, ahol nincs ke res ni va ló ja a má sik nak, hi szen  

a má sik el len ké szült. Az idé zett há rom te rü let (vi rá gos kert [a mun ka jel ké pe]; kin -

cses ház [az ér ték tár jel ké pe]; bi ro da lom [a bol dog ság jel ké pe]) az, ame lyen a má sik -

kal va ló kö zös ség meg él he tő. Ahogy az ön vé de lem el vá laszt a min den ko ri má sik tól, 

úgy a bá nat is az egye dül lét hez tar to zik – el len tét ben a parsfali rész vét tel. A könnyek 

ta va je le net egyéb ként ze ne i leg is ro ko na a kín zó kam rá nak, mert ugyan az a ma gas 

re gisz ter az ural ko dó a ze né ben, egybecsengenek a hár fa fu ta mok, a fa fú vós csi lin -

ge lés, a té to va vo nós gesz tu sok, sőt azo nos a hang szí nük is. Még a hang ne mük is 

tercrokon, mind ket tő moll, az el ső aj tó: fisz-moll, a ha to dik aj tó: a-moll.16 A kín zó -

kam rá ban ön ma gát meg kín zó her ceg könnyei a ha to dik aj tó mö gött gyűl nek össze. 

A bol dog ta lan her ceg re mind két aj tó jel lem ző: a kín zó kam rá ban csak ő jár, ahol az 

egye dül lét fé lel me i vel kí noz za ma gát. Be fe lé sír és könnyei fel töl tik a ta va kat.  

A társ és a könny a her ceg ese té ben ki zár ják egymást, hi szen azért nincs ott so ha 

asszony, mert ak kor sír, ha nin csen asszony. 

No ha a he te dik aj tó ból néz ve a má so dik aj tó az el ső höz szo ro san kap cso ló dik,  

a Fegyveresháznak még is van erős, önál ló jel le ge is. Itt hang zik fel a har cos trom -

bi ta- és kürtszig nál, ame lyek a kül ső vi lág fe lé ta nú sí tott ön vé de lem esz kö zei.17  

A má so dik aj tó azon ban fel ra gyog tat ja a le het sé ges kö zös él ményt is: az ötö dik aj tó 
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fé nyé ben és di a dal mas dúr já ban. A nagy egymásra ta lá lást azon ban a da rab el -

odáz za, mert ahogy a bá na tát nem oszt hat ja meg a her ceg Ju dit tal, úgy örö mét sem 

ad hat ja át. Bár a má so dik aj tó még a tra gi kus moll je le ne tek hez tar to zik (disz-moll), 

még is a 44. és 46. pró ba jel kö zöt ti te rü le te ké ső ro man ti kus pá toszt te remt.18 Az 

egész ze ne kar dia dal it tas meg szó lal ta tá sa az egyet len elő re ve tí té se az ötö dik aj tó 

C-dúr-je le net éle te re jé nek, han ge re jé nek és messze szár nya ló len dü le té nek. 

A har ma dik, ne gye dik és ötö dik te rem ről a her ceg ma ga mond ja el, hogy a nők 

tar tot ták élet ben a vi rá ga it, gyűj töt ték kin cse it, nö vesz tet ték bi ro dal mát. Sőt, ma gát 

Ju di tot is be von ta eb be a mun ká ba: „Te her vasz tod, te fa kasz tod.” Az ope ra fi ná lé -

já ban azon ban nem e há rom nak vagy a ma gá nyos ha to dik nak lesz sze re pe, ha nem 

is mét az el ső ket tő nek. A két fegy ve res ter met ugyan is a he te dik aj tó ból és csak is 

on nan lát hat juk. A he te dik te rem ki ve zet te hát a vár is mert te ré ből, mi vel a kez dő 

je le net ze nei vi lá gá ba kap csol vissza. A he te dik aj tó új ra egy aj tón tú li te rem be 

visz. Ju dit és a nők ter me ez, de sok kal na gyobb, mint az ed di gi ek, mert az összes 

töb bi te rem en nek az egy nek az elő szo bá ja. Ide csak ke ve sen lát hat nak be, csak  

a kín zó kam rá ból és a fegyveresházból. Ez utób bi ból azért, mert ezt kell meg vé de ni. 

A kín zó kam rá ba pe dig azért les be a her ceg szün te len, mert a he te dik mö göt ti tör -

té ne te mi att ve ze kel, hi szen ön meg vál tó kí sér le tei szün te len el buk tak és ezt néz -

nie a leg na gyobb kín zás a sa ját ma ga szá má ra. 

Az egy más mel lett va ló el be szé lést nem csak dal lam in ver zi ók kal ér zé kel tet te 

Bar tók, ha nem a pár be szé dek ri tu á lé sze rű meg ze né sí té sé vel is. Már Ba lázs Bé la szö -

ve ge is al kal maz bal la dai esz kö zö ket, ame lyek a pár be szé de ket ellehetetlenítik, de 

ugyanígy jelzi a má sik kal va ló szó be li kap cso lat tar tás le he tet len sé gét. Ba lázs a két 

sze rep lő soha sem át hi dal ha tó tá vol sá gát a fel fo ko zott jel kép hasz ná lat tal, a tö mö -

rí tés sel és a tár gyi va ló sá got fel szá mo ló, pár be széd dé nem vá ló meg szó la lás sal 

fejez te ki. Bartók át vet te a nyel vi ele me ket, de ah hoz egy is mét lés re épü lő kom mu -

ni ká ci ós ritu á lét tár sí tott. Ju dit és a her ceg há rom szo ros is mét lés sel éne kel nek,  

s ez zel min dig a má sik fe lé zárt kom mu ni ká ci ót foly tat nak, az az bal la dai tö mör sé gű 

mon da ta ik nem vá la szol nak a má sik kér dé se i re. A kér dés-fe le let rituáléjában a hár -

mas is mét lés ese tén ki sik lik a kez de mé nye ző gesz tus.19 Rit ka eset ben egy-egy mon -

dat má so dik el hang zá sa után a má sik sze rep lő meg szó lal, az az kö zös sé get vál lal  

a kér de ző vel.20 Ezek azok a pil la na tok, ami kor ki vé te le sen meg ér ti egymást Ju dit 

és a her ceg. A ki vé te lek től el te kint ve a nem-vá la szok te kint he tő a pár alap-köz lés -

sík já nak. 

A nem-pár be széd hár mas rituáléja a ha to dik aj tó ese tén jár a leg tra gi ku sabb kö -

vet kez ménnyel.21 A hár fa fu tam há rom szor hang zik el, ami re a fa fú vó sok íves mo -

tí vu ma fe lel. Ez a ze ne ka ri gesz tus még egy szer meg is mét lő dik, majd a har ma dik 

is mét lés köz ben szó lal meg Ju dit a fú vó sok he lyett. El ének li az ope ra leg egy sze rűbb 

dal la mát (C”–C”–G’–G’–A’–A’–E’–E’: „Mi lyen víz ez, Kék sza kál lú?”) két szer egy más 
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után, amely re nép dal-imi tá ci ó val vá la szol a ze ne kar. Ju dit harmadszorra is el ének li 

a dal la mot, és csak ek kor szó lal meg a her ceg.22 Ju dit azt kér de zi, hogy mi lyen ta -

va kat lát a vé res te te mek he lyett, s a her ceg las san fe le li há rom szor, hogy könnye -

ket, mi köz ben az elő ző nép dal mo tí vu mot is mét li a ze ne kar. Ez a ha tal mas for ma 

még két szer meg is mét lő dik az zal a kü lönb ség gel, hogy a fa fú vós vá la szok hossza 

nö vek szik. Mi ként a hangfajkülönbség ese tén, a nem-pár be széd rituáléja ese tén is 

a ze ne ka ri tér tart ja össze a két sze rep lő el tar tó szó la mát. 

Ju dit, aki ré szé ről ál do zat, hogy be lé pett a fér fi tör té ne té be, a ha to dik aj tó ban 

utol já ra tesz kí sér le tet ar ra, hogy ál do za tát ér tel mes sé te gye. A kül vi lág ból, a re á lis 

tér ből és va lós idő ből ér ke ző nő az egy ér tel mű kér dé se ket, az azok ra fe le lő vá la -

szo kat és a va ló di cse lek vést igény li a her ce gi vár kom mu ni ká ci ós rituáléjával 

szem ben. En nek el le né re a ha to dik ka pu ban még egy szer utol já ra meg akar ja ér te ni 

a her ce get (és ez zel a sa ját ál do za tát), s még egy szer utol já ra haj lan dó egy nem-

pár be széd-ri tu á lét vé gig ját sza ni. Ez zel azon ban csap dá ba csal ta ma gát, mert en nek 

a szer tar tás nak a vé gén – elő re tud ha tó an – már nem lesz vá lasz tá si le he tő sé ge, 

csak egyet len kö te le ző lé pés. Még pe dig az, hogy a ha to dik aj tó után im már a he te -

di ket is ki kell nyis sák, ahol vi szont vé get ér a her ceg gel kö zös tör té net. 

A fe le let és nem-fe le let játsz má ját egé szí ti ki a tem pók vi lá ga. A cse lek mény  

a her ceg vál to zat lan vi lá gá ban ját szó dik (a re gös pro ló gu sa és a ze ne ka ri elő já ték 

is er re utal), eh hez mér tek a las sú tem pók (pél dá ul az ope ra kez de te: an dan te) és  

a nagy lép té kű ze nei for mák. Mi vel a her ceg vá rá ban min den elem a ma ga pon tos 

he lyén áll, nincs mi ért on nan azo kat el moz dí ta ni. Így vá lik a fér fi vi lá ga moz du lat -

lan ná és eb ből kö vet ke ző en moz dít ha tat lan ná, mint a nagy fe hér könny ta vak, ame -

lye ket Ju dit elől rej te ge tett. 

A ter mek től füg get len kér dés, s az egész ope ra kulcs kér dé se, hogy mit lát Ju dit 

vér folt nak. Bartók Ju dit vér él mé nyét ze né vel je le ní ti meg, és ez ál tal ár nyal ja an nak 

je len té sét. Ju dit min dig rá kér dez az ál ta la lá tott vér re, a her ceg vi szont so sem fe lel. 

A szer zői szö veg, amely tar tal maz za az el nem éne kelt moz gá so kat, min den egyes 

moz za na tot rög zít, vér ről nem ejt szót. Ju dit az ostinato jel le gű vér mo tí vum  

(a Gisz-A súr ló dás) hal la tán éne kel a vér ről, de ugyan ezt a hang kép le tet in to nál ja  

a „Sír a vá rad!” je le net ben is.23 Sőt Ju dit min den fo lya dék lát tán a vér mo tí vu mot 

ének li, így a könnyek ta vát meg elő ző küz de lem ben is ab ból szár ma zik a je le net 

zenei mag ja. A vér mo tí vum te hát Bartóknál össze tett je len té sű, a vér lát vá nyá tól  

a gya nú ár nyán át az el kü lön bö ző dé sig ter jed az ér tel me zé si sík ja.24 A kín zó kam ra 

és a fegyveresház fegy ve re in akár még vér is le het, a ko ro nán le vő vér folt két sé -

get éb reszt. Ju dit ki hoz za ma gá nak a leg szebb ko ro nát, ame lyen el vi leg a vér folt 

len ne. Az ere de ti Ba lázs Bé la-szö veg ben a her ceg a bú csú pil la na tá ban a ko ráb ban 

vé res nek lá tott ko ro nát he lye zi Ju dit fe jé re. Bartóknál a si ra tó nép dal-imi tá ci ó val 

meg szó la ló her ce ge ese té ben azon ban el kép zel he tet len, hogy vé res ko ro nát ad jon 

a vér gya nú já val ön ma gát meg csalt nő re. 
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22     Uo., 51. 
 
23     Uo., 11. 
 
24     KROÓ György: Monotematika és dra ma tur gia Bartók szín pa di mű ve i ben = Ma gyar Ze ne, 1961, 9. sz., 64. 



Az azon ban, hogy Ju dit nak vagy a her ceg nek van-e iga za, csak a he te dik aj tó -

ban de rül ki. A mű köz pon ti kér dé se a he te dik aj tó tit ka. A he te dik aj tó hoz kap cso -

ló dó kép ze tek igen csak sok ré tű ek. Ju dit ele in te csu pán a fényt akar ja be en ged ni  

a vár ba, az el ső két je le net ben a he te dik aj tó még csu pán egy nyí lás zá ró, ame lyet 

ki kell nyit ni a fény ér de ké ben. Az ötö dik aj tón át lép ve azon ban a fér fi múlt ját és 

a sa ját fel té te le zett jö vőt vé li a he te dik aj tó mö gött meg ta lál ni. Az utol só össze csa pás 

ide jén (6. te rem) tör té ne tek he lyett már csak egy konk rét tet tet sejt a ka pu mö gött: 

a gyil kos sá got. 

A her ceg szá má ra a he te dik ka pu a szen tek szent je, aho va nem lép het be sen ki, 

csak a fő pap éven te egy szer egye dül, hogy be mu tas sa ott az ál do za tot. Ami kor Ju dit 

át lép te a he te dik aj tót, a her ceg ma gá tól ér te tő dő en vet te fel a pát ri ár ka sze rep -

kört és ön kén tes ál do za tát fel is ál doz ta. A he te dik aj tó je len té se azon ban a her ceg 

szá má ra is fo lya ma to san vál to zott, an nak el le né re, hogy ő tud ta, kik van nak ott. 

Ele in te a he te dik aj tó je len té se össze kap cso ló dott szá má ra a fel éle dő ér zé ki sé gé -

vel: „Vá ram sö tét tö ve resz ket, Bús szik lá ból gyö nyör bor zong.”25 

Ké sőbb a he te dik aj tó hoz szá má ra a be tel je se dés tár sult, mert ahogy azt a par -

ti tú ra is jel zi: csak az ötö dik és a he te dik aj tó ban al kal maz za Bartók az or go nát.  

Az or go na a vas ár na pi mi sén kí vül két eset ben búg fel: es kü vőn és te me té sen. Ju dit 

az ötö dik aj tó ma gas la tán jut el a csúcs ra, ott éne kel a leg han go sab ban, a leg ma ga -

sab ban, rá adá sul a fér fi hoz kap cso ló dó ze ne fel ső ék kö ve ként. Ez az ő es kü vő jük, 

ezt kí sé ri ün ne pi fan fár és or go na. Má sod szor ak kor búg fel az or go na, ami kor  

a her ceg el bú csúz tat ja a leg szebb asszo nyát. Jel lem ző, hogy a her ceg Ju di tot a „Nem 

tu dod, mit rejt az aj tó!” és az „Adok ne ked há rom kul csot” dal la má val kí sé ri utol só 

út já ra.26 A té ma pen ta ton gyö ke rű, mely in dáz va haj la do zik hol a nő, hol a fér fi szó -

la má ban. A té ma össze kap cso ló dik elő ször a fér fi azon ké jes iz gal má val, ahogy a nő 

fel fe de zi őt, tes tét-lel két. Ez az ér zé ki já ték ve zet el az ötö dik ka pu szin tén öt fo kú, 

de nem a né pi pen ta tó ni á ból szár ma zó korálépítményéhez. A ha to dik aj tó ban azon -

ban már hi á ba kez de mé nyez a fér fi, Ju dit nem kö ze le dik, így a her ceg a he te dik 

ajtót nem nyit ja ki. A he te dik aj tó, de ön ma gá ban a ki nyi tás tet te Ju dit vá la szá ban 

össze kap cso ló dik a sze re lem mel. „Sze ress en gem!” – ké ri Ju dit a her ce get, ugyan -

azon a dal lam szer ke ze ten, mint ami vel a fér fi meg ta gad ta tő le a he te dik aj tót.27 

Amíg az elő ző ek ben csak sze rel mi láz kap cso ló dott a ti tok hoz, ad dig itt már mé -

lyebb vágy is. A sze re lem és a ti tok új ra össze fo nó dik, így a her ceg és Ju dit két szer 

olyan hosszan csó ko lóz nak. A har ma dik csó kot he lyet te sí ti a vég ső gyö nyör fe lé ro -

ha nás, az or go na zú gás hoz ve ze tő aj tó nyi tás. 
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26     Uo., 68. 
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Szo ros ol va sat tal a he te dik aj tó fe lé 
 

Az ope ra két fő sze rep lő je kö zül a ma gyar ze ne tör té net-írás ban, je le sül Kroó György 

írá sa i ban, rend re Ju dit vá lik fe le lős sé a tra gé di á ért. Kroó pél dá ul a má so dik aj tó ig 

kí sé ri Ju di tot fi gye lem mel és ro kon szenv vel, utá na a nő re há rít ja az örök éj sza ká ért 

a fe le lős sé get.28 Kö zép sze rű nek, a kin ti vi lág ön zé sé ben fel nőtt zsar nok nak tart ja, 

aki nem mél tó a mű vész ön arc ké pét hor do zó fér fi hoz. Ju dit szá mom ra en nél sok kal 

ro kon szen ve sebb. A her ceg szök tet te meg, az az tud ta, hogy kit hoz ha za. Meg szök -

tet te, a lány pe dig ott hagy ta ér te hét köz na pi vi lá gát, s ez zel tel je sen ki szol gál tat va 

je lent meg. A her ceg múlt já ról ugyan is Ju dit nem tud sem mi biz to sat, de ér zel mi leg 

fel dúl tan a he te dik aj tó előtt a plety kát fel em le ge ti: „Tu dom, tu dom, Kék sza kál lú, mit 

rejt a he te dik aj tó. [...] Tu dom, tu dom, Kék sza kál lú, Fe hér könny tó, ki nek könnye. Ott 

van mind a ré gi asszony, le gyil kol va, vér be fagy va. Jaj, igaz a hír, sut to gó hír!”29 Ha 

a her ceg egy kis sze rű, ma gá hoz nem mél tó nőt vá lasz tott vol na, biz to san nem jut nak 

el a he te dik aj tó ig.30 Ju dit annyi ra fon tos, hogy vé gig ve ze ti a vá ron, sőt a nő in du -

la tos ké ré sé re még a tit kos szo bát is ki nyit ja ne ki. A nő haj lan dó ál do za tot hoz ni, 

ké pes lett vol na a meg vál tás ra, de alap ve tő en sze re lem ből ér ke zett ön ma ga át adá -

sá ra, a má sik el fo ga dá sá ra. Ju dit sze rel me és lán go lá sa, majd csa ló dá sa a fér fi 

egyen ran gú tár sá vá te szi.31 Bár a mű alap ve tő en meg for dí tot ta a bal la dát és a her -

ce get ál lí tot ta be ro kon szen ves nek, az ő csa ló dá sát ér zé kel te ti. Ju dit az ál do zat, 

ráadá sul meg tud ja: igaz, amit a her ceg ről terjesztenek, hogy ő te het fe le sé gei el tű -

né sé ről. 

Ju dit és a her ceg kö zös tra gi kai vét sé ge az, hogy az elő ze tes meg ér tés fog lyai 

ma rad nak mind örök re, és így lesz szá muk ra éj jel mind örök ké. Ju dit az el ső ol va só 

iz gal má val kö ze le dik a her ceg hez, a vár hoz és az aj tók hoz.32 Az ő ol va sói ho ri zont -

ján, mint min den ha gyo má nyos, ko rai mo dern ol va só nak, a linearitás, az egy szó la mú 

ok-oko za ti ság el ve biz to sít ja az aka dály men tes elő re ha la dást, azt, hogy ha el kez dett 

va la mit ol vas ni, meg is mer ni, fel fe dez ni, ak kor el is jut a vé gé re. Eb ben a drá má ban 

Ju dit szá má ra a linearitást, az és zsze rű ol va sá si mó dot a „Tör tént-e gyil kos ság?” 

kér dés je len ti. Ju dit mind ezek el le né re és a ren de zők ön ké nyes ér tel me zé se i vel 

szem ben nem „ri por ter nő”, nem is „nyo mo zó”, aki al kal ma sint nő i es sé gét is be ve ti 

a nyo mo zás ér de ké ben.33 Ő az el ső ol va só, aki el akar ja ol vas ni – Italo Calvino mo do -
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28     KROÓ György: Há rom arc kép = Ma gyar Ze ne, 1960. de cem ber, 229.; KROÓ: i. m. (1961), 35.; KROÓ: i. m. 
(1962), 21., 61.; BATTA And rás: Bartók szín pa di hő sei = Mu zsi ka, 1981. má jus 3. Mikó And rás ren de zé -
sé ben fe de zni fel ugyan ezt a nő áb rá zo lást. 

 
29     BARTÓK: i. m. (1922), 59–61. 
 
30     Bartók má sik ha zai nagy elem ző je, Lendvai Er nő is ezt a né ze tet vall ja. Sze rin te a her ceg és a nő egyen -

ran gú fél ként együtt épí tik fel az ope rát, együtt ala kít ják a cse lek ményt és a ze nei fo lya ma to kat. LEND-
VAI: i. m. (1961), 384. 

 
31     FÖL DES Im re: Egy hét Lon don ban = Mu zsi ka, 1981. jú li us, 3. Föl des Im re sze rint Glen Byain Shaw an gol 

ren de ző is ha son ló an ál lí tot ta szín re az ope rát 1981-ben Lon don ban. Ju dit egyen ran gú tár sa a her ceg -
nek, bár az an gol ren de zés ben a nő az egy ér tel mű ál do zat, míg a her ceg az örök if jú, aki kép te len fér -
fi vá vál ni. 

 
32     WELLEK, René – WARREN, Austin: Az iro da lom el mé le te. Ford. SZI LI Jó zsef, Bp., Gon do lat, 1972. 340., 

Ju dit egy szer re sze rep lő je az ese mé nyek nek és egy szer re ol va só ja, ő a tö ké le tes ol va só. 
 
33     BATTA: i. m. (1981), 4. Szinetár Mik lós ope ra film jé ben ki fe je zet ten éles Ju dit ri por ter női at ti tűd je.  



rá ban – a her ce get (pon to sab ban: a her ceg tör té ne tét). Calvinónál így vá lik ol va sás -

tár gyá vá a sze mély, a test, a kap cso lat: „Ol va só nő, most hát té ged ol vas nak. Tes ted 

be ha tó ol va sás tár gya...”34 Ju dit a fér fi szív ből, a vár ból, a her ceg rej té lyes múlt já ból 

je le nét és jö vő jét ol vas sa ki. Más kér dés, hogy az a szö veg, amely ben Ju dit sze rel -

me tár gyát fel fe de zi, egy bűn tény el be szé lés ébe ágya zó dott be. A her ceg azon ban, 

mint min den gya nú sí tott (sőt bű nö ző) meg akar ja fosz ta ni a ku ta ko dót a tu dás tól. 

Kék sza káll azt sze ret né, hogy Ju di tot ne ér de kel je az, ami Ju di tot ér dek li. Pe dig 

Judit el ső ol va só ként ki akar ja nyit ni a he te dik aj tót. Ju dit nem ítél he tő el azért, 

mert kí ván csi, hi szen az utol só aj tó ki nyi tá sá nak vá gya, a til tott te rü let fel fe de zé -

se a fausti jel lem, a klasszi kus (és erő sen ro man ti kus) eu ró pai gon dol ko zás nak a sa -

já tos sá ga. A tu dás meg szer zé se, a tit kok fel fe dé se, le lep le zé se a ha gyo má nyos speng -

leri eu ró pai iden ti tá sunk leg ősibb ér tel me. Ju dit rá adá sul nem csu pán egy ti tok iránt 

ér dek lő dik, ha nem azt fir tat ja, hogy mi lesz a sor sa: élet vagy ha lál? 

Ju dit őszin te sé ge, igaz sze rel me és nagy sá ga ki de rül ab ból, hogy le tér del a her -

ceg előtt a be já rat lép cső jén (14. pj. 6. üte mé ben).35 Mind ez a meg aláz ko dás je le, 

amellyel el fo gad ja sor sát a her ceg vá rá ban. Vál lal ja a rá ki mért sze re pet, alá zat tal 

és sze re lem mel osz to zik örö mé ben, bá na tá ban, tit ka i ban. Ugyan ez a meg aláz ko dó, 

a má si kat tel je sen el fo ga dó gesz tus is mét lő dik meg a he te dik aj tó ban, ami kor a her -

ceg tér del le a ki rály nők előtt. A ki rály nők ezu tán szó nél kül ma gá ra hagy ják volt 

fér jü ket és an nak új asszo nyát. A her ceg a he te dik ka pu mö gött (a ti tok ka pu ja mö -

gött, amely ol va só ként az el mú lás: hi szen le lep le ző dött a ti tok) el lob bant sze rel mé -

vel öve zi fel Ju di tot is, aki ki rály nő ként tá vo zik a szín ről. 

Ju dit és a her ceg sze rel me egy klasszi kus, „szök tess meg!” tör té net ke re té be 

ágya zó dik. A her ceg meg te het te vol na, hogy meg szök te tett ará já nak min dent el -

mond és meg mu tat min den fé le drá ma nél kül, de nem tet te, mert nem bí zott a nő ben 

s nem bí zott ma gá ban. A her ceg ezért hi á nyo san, erő sen rá ját szott iro dal mi as ság -

gal, bal la dai ho má lyos ság gal ke ze li ön nön éle tét, vá rát és fe le sé gei sor sát. Amíg az 

el ső ol va só Ju di tot csak a vég ső nagy rejt vény meg ol dá sa ér dek li – hát ha ő meg fejt -

he ti a tit kot –, ad dig a her ceg már is me ri az összes meg ol dást. Ne ki már ked venc 

ré szei van nak, azok kal di csek szik, azo kat mu to gat ja. Ám ez a her ceg mó do sít és 

vál toz tat az is mert tör té ne ten, nem öli meg a nő ket – csak a csat ta nót. Ju dit vé gig 

a holt tes tek re ké szül, bí rói íté le te ket hoz elő re ma gá ban, ko ráb bi ol vas mány él mé -

nyei alap ján vi lá got épít fel, majd csa ló dik. Nem az a meg ol dás, amit várt. A her ceg 

új ra ír ta a tör té ne tet. A má sik meg is me ré sé nek fo lya ma ta, a má sik ról al ko tott kép, 

a má sik ból meg al ko tott vi lág a má sik új ra írá sá val össze üt köz ve össze om lik. Ju dit 

szá má ra a her ceg elő ző fe le sé gei te hát még is él nek, ho lott a bal la da sze rint le gyil -

kolt női te te me ket kel le ne lát nia.36 Ju dit et től va ló fé lel mé ben ri ad tan vi sel ke dik  

a be ava tás és az is mer ke dés alatt. A vér be fa gyott csont vá zak he lyett azon ban 

halott sá padt asszo nyok fo gad ják. Az asszo nyok ott van nak, ahol gon dol ta, de nem 

hol tak, ha nem élő ek, s nem vér vö rö sek a ki on tott vér től, ha nem sápadthalványak. 
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34     CALVINO, Italo: Ha egy té li éj sza kán egy uta zó. Ford. TELEGDI POL GÁR Ist ván, Bp., Eu ró pa, 2011, 191. 
 
35     BARTÓK: i. m. (1922), 13. 
 
36     Maeterlinck sem élt ez zel a le he tő ség gel. KROÓ: i. m. (1962), 28. 



Egy gon do lat kí sér let ke re té ben le gyen itt és most le het sé ges az, hogy Ju dit Sehe -

rezádéként túl éli a he te dik aj tót, s a kö vet ke ző éj sza ka is mét új ra ol vas sa a vá rat,  

a her ce get, a tör té ne tet. A má so dik ol va sás so rán az elő ze tes tu dás ma gát a mű vet 

is fel szá mol ja.37 Ju dit elő ször vért lá tott a fegy ve re ken, az ék sze re ken, a vi rá gok 

tö vén, a fel hőn, majd a könnyek mö gött és vé gül be le ro han a her ceg elő ző asszo -

nya i ba. Az is me ret len nel ta lál koz va a vért és az egyes je le ne te ket – ösz tö nö sen – 

össze kö töt te a nap nál vi lá go sabb következtetéssel a gyil kos ság bi zo nyos sá gá ig. Ám 

másodszorra va jon ho gyan él né meg a tör té ne tet? Ju dit el ső al ka lom mal fél re ér ti  

a fér fi tör té ne tét, má sod szor már tud ná, hogy té ve dett, vél he tő en nem ke res né  

a vért, ami nincs és nem is volt, de át él né az egyes aj tók mö göt ti te rek tör té ne tét, 

majd fel avat ná sa ját há ló szo bá ját a he te dik aj tó mö gött. Ha Ju dit másodszorra me -

sél né el a vá rat, ak kor az egész mű vet fel szá mol ná, mert az ope ra el be szé lé si sík ja 

Ju dit té ves be fo ga dói ma ga tar tá sa. Ha Ju dit ugyan is nem lát vért az egyes aj tók 

mö gött, ak kor a li ne á ris ol va sás mód is ér tel mét vesz ti. Ha Ju dit bí zik a her ceg ben 

és nem akar ja ki nyit ni a nem ér de kes aj tó kat, csak a har ma di kat, ne gye di ket és ötö -

di ket, ame lye ket ma ga a her ceg nyit na ki a szá má ra, ak kor az ope ra cse lek mé nye 

ki sik lik. A vér lá to má sok nél kül ma rad nak a her ceg kur ta vá la szai és a nő igye ke ze te 

ar ra, hogy meg ért se. Az el szórt jel ké pek – a vélt vér lát vá nya nél kül – nem jel zik 

elő re a mű vég ki fej le tét. 

Ha Ju dit má so dik lá to ga tá sá ból ol vas suk új ra az ope rát, ak kor tá rul nak fel az 

elő ze tes íté le tek ből táp lál ko zó ér tel me zé sek. A he te dik aj tó mö gött élő nők kel va ló 

ta lál ko zás Ju dit ban alap ja i ban kér dő je le zi meg a her ceg ad di gi ma ga tar tá sát. Ha kép -

te len sza ba dul ni múlt ja fog sá gá ból, ak kor fe le lő sen cse lek szik-e, ha mást is ma gá val 

ra gad?38 Ha élő a múlt ja, mi ért akar új asszonyt? Az ope ra azon ban ép pen azért tud 

tra gi kus vég ki fej le té vel ka tar zist ki vál ta ni, mert Ju dit és a her ceg – az el ső és 

egyet len ta lál ko zá suk al kal má val – sa ját múlt juk elő ze tes meg ér té se i nek fog lyai 

ma rad nak. Ma gya rán: a múlt já val élő Kék sza kál lú her ceg, a leg bol dog ta la nabb 

Szindbád, jö vő jü ket haj szo ló ha ja do no kat szök tet el, s a je len ki sik lik sze re lem re 

vá gyó ke ze kö zül. 
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