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ösztönzik továbblépésre a kutatást. Szerencsére folyamatosan jelen 
van irodalmi köztudatunkban. Magyarázatának kifejtését részben 
megtalálhatjuk abban a bensőséges vallomásban, melyet Esterházy 
Péter mondott el vele kapcsolatban az ELTE XX. századi magyar 
irodalomtörténeti tanszéke rendezésében tartott tudományos konfe-
rencián. S e szüntelen, mind erősebb „jelenlét" irodalomtudományunk 
egyik adósságára figyelmeztet: mindmáig kevesebb gondot és figyel-
met fordítottunk a magyar prózának arra a vonulatára, mely őt val-
lotta és vallja mesterének, melynek ideálja a „tiszta beszéd", s eluta-
sít magától minden „híg locsogást". Ennek a ma még részben csak 
virtuálisan meglevő, inkább legendákban élő utókornak felfedezésé-
ben, tisztázásában felmérhetetlen segítséget és ösztönzést adnak A 
rejtőző Kosztolányiban olvasható esszék és tanulmányok, s ez a tény 
már magában is jelzi a kötet értékét. A higgadt, elfogulatlan, minden 
értekre nyitott kutatás egyik lehetséges vezérfonalát adja kezünkbe 
Németh G'. Béla, amikor ezeket írja: „Azt kérdi (ti. Kosztolányi) 
egy keserű-gúnyos jegyzetében : hogy ugyan kinek és hol jelent meg 
a csipkebokorban a társadalom vagy a nemzet, s kinek és hol adta 
át a kőtáblákat? Hogy a racionális társadalmi-történeti elemzés elég-e 
csipkebokornak is, kőtáblának is? Kosztolányi éppen az értelem 
nevében nem hitt ebben: olyan kérdésekről van szó, amelyeket ille-
tően a tisztességes értelem bevallja illetéktelenségét és tehetetlenségét, 
ám nem hagyja őket sem irracionális mítoszok, sem racionális lapida-
ritások martalékává". Kicsit szkeptikus, de egyensúlyra törő maga-
tartás ez, melyet sosem árt iránytűként elfogadni a hangos elfogulat-
lanságot hirdető, valójában azonban kizáró jelszavakat hangoztató 
korokban. Ez is ott „rejtőzik" Kosztolányiban, s ezért is lehet jó 
segítőnk nehéz korszakainkban. A rejtőző Kosztolányi mindenesetre 
segít megismernünk e nagy író homályban maradt, ám életszemléletté, 
magatartássá teendő művészi jellemzőit. (Tankönyvkiadó, 1987) 

R Ó N A Y LÁSZLÓ 

KÉT KÖNYV KRÚDYRÓL 

A magyar regény, vagy szorosabban a széppróza hagyományos 
értékrendjében Krúdy művészete mindmáig különleges helyet foglalt 
el. Úgy is fogalmazhatnók, hogy ebben a különlegességben némileg 
a különállás minősége is benne foglaltatik. E tényért elsősorban 
Krúdy prózájának sajátszerűségei felelősek. Már az a körülmény, 
hogy ebben a prózában nem található meg az epikai szabályosság, 
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az elbeszélő szándéknak a cselekményességben, egyfajta karakter-
és környezetábrázolásban megnyilvánuló evokatív érzéki-logikai egy-
sége, a megközelítések különböző lehetőségeinek nyitott utat. Az 
egyik, meglehetősen elterjedt értelmezés az író szabálytalan tehetsé-
gének összetevőit keresi. Ennek lényege szerint Krúdy voltaképpen 
nem igazi epikus alkat, a hagyományos elbeszélő attitűd így inkább 
ürügy pusztán elbeszélő művészete legerőteljesebb összetevőinek 
érvényesítéséhez, mely az atmoszféra-teremtésben, az alapjában lírai 
természetű miliőábrázolás egyszerre festői és zenei effektusainak sza-
bad, sőt önkényes, lényegében ösztönös használatában nyilvánul meg. 

Fülöp László Közelítések Krúdyhoz című tanulmánykötetében 
(Szépirodalmi, 1986) nem az eltérő sajátosságok ilyen értelmű vizs-
gálatára vállalkozik, hanem a művek világa felől vizsgálódik, az ab-
ban szövődő viszonylatokat veszi szemügyre. A különböző időben s 
nyilván nem egészen azonos céllal készült tanulmányok szemléleti 
egysége mégis arra enged következtetni, hogy Fülöp rétegvizsgálatnak 
veti alá Krúdy prózáját, olyan összefüggő tematikai-hangulati, világ-
látásbeli egységeket különít el, melyek analízisének a nagyobb egység, 
az életmű értelmezése szempontjából kitüntetett jelentősége van. 
Hogy a Krúdy-prózában titkok rejlenek, s olyan megérzések, meg-
hökkentő mélységek sejlenek fel, melyeket nem lehet egyszerűen a 
stílus tartományába utalni — ez Fülöp felfogásának egyik lényeges 
eleme. 

Talán éppenséggel az e lső tanulmány, amely mintegy keretbe fog-
lalja a következőket, mond a legtöbbet, helyenként már-már meg-
hökkentően újat Krúdy prózájának egyik rétegéről. Az epikus mély-
világa című írás ugyanis ama jelenségek körébe vezeti el az olvasót, 
amely a titkolt vágyak, gondolatok, érzések tartománya. Krúdy saját-
ságos ábrázolási módszere abban is megnyilvánul, hogy egymás mel-
lé rendelt leírások, lírai etűdök, sőt — ahogy Fülöp László találóan 
jelzi — áriák sorában jellegzetes, sűrű, mindenképpen a kedélyre ható 
atmoszférát teremt. E szövegeket a hagyományos módon olvasva 
szinte alig figyelünk fel a tartalmi mozzanatokra, annál is kevésbé, 
mert a felszíni rétegben a primer közlendő fölött inkább a dallam, 
tehát valami rejtett vers-szerűség dominál, mintha közbeiktatott pró-
zai költeményként, betétként kellene recipiálni ezeket. Lehetséges, 
hogy ezért fordul elő sokakkal a monotónia, a látszólag céltalan, sőt 
a szószaporításra csábító írói pongyolasággal is jelölhető, művészi 
hibának is felfogható, ismétlődő részekkel szembeni ellenérzés önkén-
telen eluralkodása. Kétségtelen, hogy Krúdy sajátságos prózastílu-
sának, kivált kevésbé sikerült munkáiban, vannak modorosságai, 
széphangzású üresjáratai. Ezek azonban nem jellemzőek: Krúdyt, 
egészen egyszerűen, másképp kell olvasni mint a tradicionális realista 
prózát. 
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Az ilyen típusú megközelítést sokáig gátolta az a tény, hogy Krúdy 
munkássága keletkezés-történetileg közel áll a hagyományhoz, s újí-
tásának igazi jellege nem mutatkozik meg első látásra. Ha ellenben 
— mint Fülöp tanulmánya érzékelteti — a látszatra asszociatív, 
sejtetett jelenségek „kódját" felismerjük, akkor meghökkentő közlé-
sek birtokába jutunk. És ami a legmeglepőbb : a ráismerés érzésével 
reagálunk Fülöp értelmezésére, hiszen Krúdy hosszasan kacskarin-
gózó asszociációi, sejtetései eddig is fel-fellebbentették a titkok taka-
róját, ám megrögzött olvasói szokásaink sokunkat meggátoltak ab-
ban, hogy az író célzásainak gondolatilag nyomába eredjünk. Éppen 
ezt tette meg elemző tanulmányába Fülöp, s ha hozzávesszük azt a 
körülményt is, hogy mintegy összegyűjtötte Krúdynak a „mélyvi-
lágra" vonatkozó, stilisztikailag mindig némileg a sejtelmesség finom 
ködébe burkolózó jelzéseit, akkor érdekes következtetések lehetősége 
tárul fel előttünk. 

Ama mélyvilág, melynek kapcsán eddigi sejtéseinket igazolva lát-
juk voltaképpen nem más, mint az ösztönök, a tudatalatti, az elfoj-
tások oly jellegzetes terrénuma. így aztán korántsem tetszik vélet-
lennek, hogy a pszichoanalízis tudománya éppen a Krúdytól oly 
avatottan rajzolt Monarchiában jött létre. N e m állítjuk, mint ahogy 
a szerző sem állítja, hogy a két tényező, kivált Krúdy és Freud kö-
zött valamiféle közvetlen kapcsolat lenne tételezhető. Az azonban 
aligha kétséges, hogy e korszakban figyelnek fel a rejtegetett érzé-
sek, a be nem vallott motiváció tényleges jelenlétére, bizonyára nem 
függetlenül a kor egzisztenciális és erkölcsi viszonyaitól. Az , amit 
sokszor fojtottnak, fülledtnek érzünk, s amiben a nyers szexuali-
tás csakúgy kifejezésre jut, mint a kifinomult érzékiség, netán az 
aberrációk sajátos közege — Krúdynál fontos, az ábrázolás folya-
mataiban rendszeresen megjelenő tényező, világlátásának egyik lé-
nyeges eleme. 

Amennyiben ezt a mélyréteget az életműben megkülönböztetjük, 
egyúttal hozzá is köthetjük a többi jellegzetes Krúdy-témához, motí-
vumhoz. Ilyen szemszögből nézve egyrészt egészen más árnyalatot 
kap Krúdy kedélyesnek látszó nosztalgiája, másrészt, mint az életél-
vezés sajátos módja, Krúdy gasztronómiai áriái is más értelmezései 
lehetőséget kínálnak. Krúdy elbeszélő stílusa csakúgy, mint a korszak 
ízlése általában (szecesszió, Jugendstil) egy bizonyos hajlamot mutat-
nak az érzéki benyomások iránt. Ezt a dús, nehéz anyagok, az élénk 
és mély színek, a barokkra visszautaló formák egyként megerősítik. 
Az új civilizáció, a növekvő kényelem, a gazdagodó (sőt újgazdag 
rétegekkel bővülő) polgárság mind olyan új jelenségek, melyek vala-
miképpen összefüggenek a városiasodás tényezőivel, s végeredmény-
ként egy kifinomultabb életforma új, de hamarosan meggyökeresedő 
velejárói. Ennek kapcsán viszont eddig ismeretlen foglalkozások, 
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embertípusok kerülnek előtérbe vagy éppenséggel szorulnak a pe-
remre, tehát létrejön egy más típusú mélyvilág, a szabálytalanul élőké, 
a különböző bohém figuráké, akiknek szokásrendje, életfelfogása 
merőben eltér a konvencionálistól. Ez az új szüntelen feszültségben 
él együtt a tradicionálissal, s Krúdy prózájában voltaképpen ez a 
feszültség jelenik meg sajátos vibrálással, szüntelen a másik szférába 
való illúziós vágyakozások formájában. 

A táplálkozás gyönyöre mint egyfajta választékos, érzéki öröm 
jelenik meg ebben a világban, kifinomult módon, egyszerre jelezve az 
újabb kocsmai-éttermi rituálékat és a vidéki, hagyományos életélve-
zés iránti szüntelenül újratermelődő nosztalgiákat. Bármilyen érzék-
letes módon jelennek meg az ételek Krúdy szakértő „tálalásában", 
s erre Fülöp a megfelelő fejezetben számos példát hoz fel, végül még-
sem a puszta gasztronómia dominál e leírásokban, hanem legalább 
oly mértékben az a miliő, azok a személyek, akik ebben az ősi emberi 
szertartásban e sajátos színtereken részt vesznek. Az asszonyok, az 
ételek, az ital, a szórakozások, a társas együttlét nem kevésbé szer-
tartásos alkalmai megannyi impressziói a világból a maga külsősé-
gességében csakúgy, mint interiorizált, bensővé tett módján, melyeket 
egymásba átjátszó képek, asszociációk jeleznek. Mindezekhez társul 
a látvány mozzanata, az enteriőröké csakúgy, mint a tájaké, ház- és 
városképeké. Mondhatni, hogy ezeknek együtteséből áll elő az a 
sajátos varázs, amely a Krúdy-művek különleges atmoszférája és 
önálló, mással össze nem téveszthető világa. 

Ilyen módon lehetne végigkövetni a különféle Krúdy-motívumo-
kat és színtereket. Ebben a költőiségben a nagyobb egységeknek, 
így a századvég idejének, s a térségnek, a Monarchiának, a század-
forduló Budapestjének és a Nyírségnek egyként megvan a maga 
elkülönülő karakterisztikuma, amely azonban az írói látás és a stílus 
azonosságában mégis egy összefüggő látomásnak tekinthető. A nosz-
talgikus visszatekintés, amely a Krúdy-művek alaphangja, némi fátyo-
lozottságot idéz elő, talán ezért van, hogy valamiképpen az elmúlás, 
sőt már-már az időn kívüliség érzetét keltik, a nem-valóságosságban 
megjelenő érzékletesség intenzív hangulatát teremtik meg. Eme 
impresszióknak van egy sajátlagos természeti síkja : az ősz. A semmibe 
hanyatlás, a még jelenlevő, de e l tűnő jelenség ősi toposza. Nyilván-
való, hogy az ilyen típusú próza megítélésekor kevéssé használhatók 
az epikus műfajok klasszikus ismérvei, mint aminő például a jellem-
fejlődés. Krúdy ad ugyan jellemrajzokat, nem is akármilyeneket, akár 
vesébe látó íróként is emlegethetnénk, de szinte semmit sem törődik 
azzal — ezt sugallja Fülöp László is —, hogy milyen módon lettek 
szereplői olyanokká, amilyennek láttatja őket, múltjuk többnyire 
belső monológok, recitált emlékek, múltidéző dallamok formájában 
tárul fel. A lényeg azonban mindig az állapot, az életszerep, melyben 
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megjelennek, s a mű öntörvényű világa ezt az állapotot, szerepet érzé-
kelteti a tudat és a képzelet hullámzásaival. 

Ezek után meglepő, hogy irodalmi közvéleményünkben, jeles elő-
munkálatok (Szauder, Sőtér tanulmányai) után sem tudatosult kel-
lőképpen Krúdy műfaji újításának jellege. Pedig egyre inkább felté-
telezhető, hogy Krúdy Gyula szépprózai művészete része annak a 
nagy megújulásnak, amely s századfordulót követő évtizedekben ná-
lunk és szerte Európában végbement. A kötött prózai formák oldó-
dása nemcsak hazai jelenség, mint ahogy az idősíkok kezelésének 
megváltozott módja sem. Krúdy azonban mégsem követ pontosan 
megjelölhető mintákat, valószínűleg nem is törekedett ilyen típusú 
impulzusok befogadására. Az a tény azonban, hogy írói gyakorlatá-
ban, élményeinek és világlátásának engedelmeskedve szuverén módon 
valósította meg új típusú stilisztikáját, példa lehet a sajátos írói talen-
tum korszerűségére. Arra, hogy alkotóként érzi a kifejezés változó 
formáinak és lehetőségeinek sürgető jelenlétét. Ezáltal válhatott a 
Monarchia bomlásának és az ezt a jelenséget kísérő életérzések, 
erkölcsi dilemmák legjobb és legeredetibb ábrázolójává. Ars poeticát 
nem írt, esszéket, műhelytanulmányokat nem fogalmazott meg, iro-
dalmi vitákban nem vett részt érdemlegesen, ebből származik talán 
az a spontán megítélés, miszerint inkább ösztönös tehetség volt. 
Mondhatnók úgyis: csak író volt, ami persze nem kevés. 

Fülöp László a Krúdy-szakirodalom áttekintésével zárja tanul-
mánykötetét. Itt az említett szerzők mellett Czine Mihály, Barta 
András, Fábri Anna, Katona Béla és mások munkáit is mérlegre 
teszi. Nincs terünk arra, hogy ezt ismertethessük. Annyit kell hozzá-
tennünk, hogy Fülöp munkája egy nagyobb szabású monográfia kör-
vonalait sejteti. A különálló tanulmányok között természetesen 
akadnak nemcsak érintkezések, hanem elkerülhetetlen ismétlések és 
átfedések is, ez azonban nyilvánvalóan kiküszöbölhető lesz egy vég-
leges summázásban. Fülöp Krúdy-tanulmánykötetét követően jelent 
meg a Nagy magyar írók sorozatban Czére Béla életrajzot és pálya-
képet egyaránt bemutató könyve (Krúdy Gyula. Gondolat, 1987). 
E könyv, műfaja szerint, teljes értékű monográfia. Vállalt feladatá-
nak eleget tesz: életrajzi anyaga, dokumentációja, a képanyag mind 
hozzájárulnak ahhoz, hogy Krúdyrói minden lényeges információt 
megkaphasson az olvasó. Czére természetesen nem elégszik meg 
azzal, hogy pusztán összefoglalja és ismertesse azt, amit a szakiroda-
lom eddig feltárt, hanem a maga álláspontját is megfogalmazza. 
Elmélyültebb elemzésekre is vállalkozik, ezek a Krúdy-életmű ala-
pos ismeretéről tanúskodnak. Érdemei vannak a szerzőnek abban is, 
hogy a pálya megfelelő tagolásával, a témák csoportosításával a 
pályakép érvényes felvázolásához is hozzájárul. A véletlen hozta 
ugyan ezt a két könyvet így egymás mellé, s ennek az a következmé-
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nye, hogy Czére könyve mintegy kitölti azokat a hézagokat, melyek 
Fülöp tanulmánykötetében a maga más műfajának megfelelően, 
kutatásainak mai stádiumában hiányként jelentkeznek. Mindez 
azonban, így együtt olvasva, a véletlen sajátos játéka. A fő dolog az, 
hogy Krúdyról, életműve növekvő elismertetését példázva, két tanul-
sággal és haszonnal forgatható könyv látott napvilágot. 

WÉBER A N T A L 

TVER DOTA GYÖRGY: 
IHLET ÉS ESZMÉLET. JÓZSEF ATTILA A TEREMTŐ 

GONDOLKODÁS KÖLTŐJE 

„Az Eszmélet valóban szép vers és bizonyos másfajta versek úgy 
viszonylanak hozzá, mint mondjuk Feuerbach primitív elmélete 
Marxéhoz!" — idézi Tverdota György elemzése elején a költőnek 
saját költeményéről adott öntudatos nyilatkozatát, amely akkor s 
azóta sem bizonyult alaptalannak. AzEszméletről sokan írtakés külö-
nösen az 1970-es évek elején, amikor ismét „aktuálissá" vált: önálló 
kötetek is megjelentek a műről, mint Szabolcsi Miklós és Szuromi 
Lajos elemzései, az Irodalomtörténeti Közlemények pedig külön 
„blokkot" szentelt a vers értelmezéseinek. Tverdota György tanul-
mányára, mely 1983-ban, a Literatúrában jelent meg, mégsem csak a 
„szakma" figyelt, hiszen írása megújította az Eszmélet-irodalmat, 
egészen friss szempontot nyújtva nem csak a vers értelmezéseihez, de 
az egész életmű újragondolásához is. Tverdotát ugyanis az érdekelte, 
mit értett, mit érthetett József Attila „eszmélet"-en. Az alapötlet 
tulajdonképpen „kézenfekvő" volt: a József Attila-i mű címe egybe-
esik a bergsonti filozófia egyik alapfogalmával, a conscience-szal, 
mely két lélektani tevékenységet egyesít magában: az értelmet és 
az intuíciót. Tverdota maga is fontosnak tarthatta e dolgozatát, ha 
most megjelent tanulmány-gyűjteményének éppen ezt a beszédes címet 
adta: Ihlet és eszmélet. Ezek után szinte természetes, hogy az alcím 
— József Attila a teremtő gondolkodás költője — rímelni látszik 
Bergson József Attila által is nagyra tartott könyvének címére, a 
Teremtő fejlődésre. 

Tverdota kitűnő érzékkel választotta meg könyvének kettős címét, 
egyrészt azért, mert érzékelhetővé teszi általa gondolkodásának esz-
metörténeti, mentalitástörténeti jellegét, másrészt taktikai készségei-
ről is tanúbizonyságot tesz, amikor a címekben mellőzi annak tuda-


