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ÉVKÖNYVE 

Krúdy megszemélyesítése: 

1. A megszemélyesítés az élő és az élettelen világ egymásra vetítése, egymással 
való kifejezése. Lényege a tárgyak, az elvont fogalmak megelevenítése, az élőlények 
megemberiesítése (vö. KULCSÁR 30; ZuNSZKY 194; MStilV. 98; MStilÚ. 480). 

A képszerűség ezen nyelvi eszközét a szakirodalom a metaforával együtt emle
geti. KULCSÁR az „egyezés [=metafbra] fajai" között „általános egyezés" cím alatt 
(33—62), az MStilÚ. ,,a metafora egyik válfajaiként (480—1) tárgyalja. NEMES 
„a metafora egyik formájáéként (26), KEMÉNY „a metafora... sajátos altípusaiként 
(6) vizsgálja. J. SOLTÉSZ a következőket írja róla: „Ősi és mindig szívesen használt 
faja a metaforának a megszemélyesítés" (114). K. SzososzLAY szerint „a metafora 
tartalom szerinti csoportosítása eredményezi a tulajdonképpeni metafora mellett a 
megszemélyesítés kategóriáját" (23). 

Nyilvánvaló ez a rokonítás, hiszen jelentéstani szempontból mindkét nyelvi-képi 
kifejezés névátvitelen, azonosításon alapszik. Ráadásul a megszemélyesítés — erede
tét tekintve — valóban a metaforából származik. A z eredet vizsgálata során stilisz
tikai kézikönyveink utalnak arra is, hogy a megszemélyesítést már viszonylag ön
állósult szóképfajtának tekinthetjük: „ A metaforából nőtt ki és tett szert külön sti
láris jelentőségre a megszemélyesítés..." (MStilV. 98); „ A megszemélyesítés a meta
fora önállósult válfaja. Hasonlósági névátvitelen alapszik, akárcsak a metafora... 
A megszemélyesítés különbözik [is] a metaforától. A névátvitel két tagja közül 
ugyanis a megszemélyesítésben az egyik, az élőlény nem szerepel közvetlenül. Helyé
ben csak a rá jellemző cselekvésmozzanat, tulajdonság, tehát járulékos jegy áll. En
nek nevét viszik át az élettelen dologra, tárgyra, természeti jelenségre." (KMStil. 114). 

Ezzel a megszemélyesítés „státusa" még nem tisztázódott teljesen. így vélekedik 
TÖRÖK GÁBOR is, amikor a probléma végső megoldását sürgeti: „Előbb-utóbb meg 
kell találnunk a választ arra a kérdésre, hogy mi a szépirodalomban a művészi em-
beriesítés, továbbá, hogy mi ennek a folyamatnak a nyelvi vetülete" (114). 

A válaszhoz próbál egy-két adalékot gyűjteni ez a dolgozat úgy, hogy elsősorban 
gyakorlati szempontot érvényesít: megvizsgálja a Krúdy-stílusra a hasonlatok és a 
metaforák után leginkább jellemző megszemélyesítéseket. 

KEMÉNY a Krúdy-monográíiájában már foglalkozott az író képalkotó művésze
tének ezen eszközeivel (18—23). A tartalom és a nyelvtani alkat szempontjából ugyan 
értékes következtetésekhez jutó vizsgálat azonban eléggé általános és globális képet 
ad Krúdy megszemélyesítéseiről. A mi dolgozatunk egyrészt keresztmetszetszerűen, 
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„leíró" szempontból, másrészt hosszmetszetszerűen, „történeti" aspektusból tekinti 
át az író megszemélyesítéseinek világát. Ez azt jelenti, hogy előbb egy regény, a szin
tézis jellegével az egész életművet jól reprezentáló, 1919-ben írt „Asszonyságok díja" 
(Szépirodalmi, Bp., 1968) perszonihkáció-anyagával foglalkozunk behatóbban, majd 
az így nyert képet az író klasszikus korszakaira stílusfejlődési szempontból is tipiku
san jellemző alkotások, az „öreg hajós" első öt utazásáról tudósító, 191 l-es keltezésű 
Szindbád-novellák („Szindbád, a hajós", „Szindbád második útja", „Női arckép a kis
városban", „ A hídon", „Szindbád útja a halálnál" — Magyar Helikon, Bp., 1973), 
továbbá „ A helyettes halott" című, 1919-ben született elbeszélés (Alföld, 1973/10: 
8—12) és az 1933-hoz datálható, „Rezeda Kázmér szép élete" című regény (Szép
irodalmi, Bp., 1973) megszemélyesítéseihez viszonyítjuk. 

2. A z „Asszonyságok díja" (továbbiakban: A D . ) , a „legszintetikusabb magyar 
regény" (FÉJA 226) Krúdy két klasszikus szakaszának mezsgyéjén született, és mind
kettő jellegzetes vonásait, a Szindbád-korszak álomszerűén áradó-lebegő s a 20-as 
évek elejétől az író haláláig tartó időszak hol kimérten fegyelmezett, hol szuggesztí
ven látomásos világát mintegy magába sűríti. A z A D . Krúdy stílusfejlődésében is 
központi helyet foglal el azáltal, hogy a korábban erősebben jelentkezett lágy, imp-
resszionisztikusabb és a későbben jelentkező, egyrészt realisztikusabb, másrészt vizio-
nálisabb, szürrealisztikus stílusnak egységét adja. 

A regény cselekményét a főhőssel, Czifra János temetésrendezővel mindössze egy 
délután és egy éjszaka történtek jelentik. Ezt a keretet azonban kitölti, kitágítja a 
múlt, a Czifrával kapcsolatba kerülő személyek s a hozzájuk kapcsolódó újabb sze
replők élettörténetének, az emlék- és álomképeknek, az észlett és vizionált jelenségek
nek világa. Végül ezek az egyetlen egy napba sűrített, hosszú évekre visszanyúló ese
mények, élmények, megrázkódtatások, tapasztalatok Czifra Jánosban összegződnek 
azáltal, hogy a temetésrendező észreveszi a megrontott lányban, Natáliában rejlő 
tisztulási, megújhodási lehetőséget, az élet szép és rút oldalainak megismerése után 
felismeri az élet értelmét is: a halál barátja, az eddig mindig csak életet temető Czifra 
János magához veszi a szülésbe belehalt Natália gyermekét. 

Mindennek leírásához, kifejezéséhez adekvát eszközt, legnagyobb segítséget a 
képfajták s az ezek közül most megvizsgálásra kerülő megszemélyesítések özöne ad. 

2.1. Minden nyelvi-képi kifejezés két alkotóelem: a &f/g/eze/%&) és a &f/e/ezJ 
viszonyára épül. A megszemélyesítés esetében a kifejezendő és a kifejező kapcsolódása 
abban nyilvánul meg, hogy m/f és w % W személyesít meg az író. Tehát itt 7M6#yzf/»e-
/ygjífgWő(=megszemélyesített) és fMf#fze/Mé/y&Hf# kapcsolatáról van szó. 

2.1.1. Vizsgáljuk meg először azt, hogy /mre W » y w / a megszemélyesítés. 
2.7.7.7. Krúdy legtöbbször a A:oMÁ:réf e m W f „&?/goA:of"; az ember közvetlen 

közelében levő tárgyakat ruházza fel emberi sajátosságokkal. Megelevenednek a ru
házati cikkek: szoknyák, harisnyák, harisnyakötők, nadrágszárak. Például: 

„nők... elárvult izo&Hyaf, a szekrénybe zártan, némi asszonyillatot őrizget-
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tek..." (10);* „.. .Harisnyák megfeszültek, amely a térdeplővel voltak csak is
meretségben. .." (40); „...az aWjzo&fzya akkor kedves, ha suhog..." (51); 
„Kerek fekete jza/maWa#/a búsan billent fejebúbján" (54). 
Életre kelnek az ember M%W/ia& fdrgym; bútorok, zárak, csipkefüggönyök, 

óramutatók, lábasok, fazekak. Például: 
„A 6zíforo& akadékoskodtak, nem engedelmeskedett a azé"&..., megtagadták a 
szolgálatot a megszokott ẑ raA: a szekrényen..." (9); „A külvárosok reményte
len 6wfo/YM, életunt azéW, közömbös o6/aA;m meredtek a feketeruhás temetés-
rendezőre..." (14); „Azok a családi wcA:gpfA: a falon... sok örömet és sok 
szenvedést láthattak a szobában" (83). 
Élőkre jellemző vonásokat öltenek a kisvárosi környezef fárgym, utcakövek, há

zikók, udvarok, kémények, üzletek, templomok, lámpások: 
„Giling-galang, jó napot és jó estét, mondogatták a /%xroyzgo& a Bakáts téren" 
(41); „Odabentről jószagúan nézegettek kifelé a meleg Mso&, frissen főtt #?/z6d6, 
W6d?zo&" (47); „Ezekben a pállott, /zwfzyorgafo, mindig félhomályos Mzf&o&ban 
laknak azok a furcsa nők..." (51) ;„... A kis házak bedőlt kemAiye* a gondban, 
aggodalomban, szerénységben megható gyávasággal füstölögtek az esti égbolt 
alatt" (120). 
2.7.7.2. E/vo»f em6g» TMőgnyf/v^w/fkoto/; tulajdonságokat, folyamatokat, ál

lapotokat is megszemélyesít az író. Például a borongás, ez a A m z g w W d//apof szinte 
kiszakad az emberből, és önálló lénnyé változik: 

„A Wwzgá?, amely a kora délutáni órában leereszkedett a házra, nyugtalanná 
tette a temetésrendező papagáját" (9). 
Itt egy másik megszemélyesítés-árnyalat is érezhető: a papagájt emberi vonással 

(a ,,nyugtalan"-nal) jeleníti meg Krúdy. 
Kiemeli, önállósítja, meglelkesíti az író a nyomort, a fajdalmát, a betegséget, a 

tekintetet, a szidalmat, az élni vágyást, a gondolatot és az érzést: 
„A térdeplők fölött szinte kihívóan... rohant el a ff&f/zfffe" (21); „Valamely 
piros gwKWaf szalad át vérük hullámain..." (26); „.. .rikolt a azK&zWz" (51); 
„Én vagyok az a beteg úriember a negyedik emeletről, aki annyira boldogtalan, 
hogy saját W e g a ^ é W mulat" (96); „...A bűvös mondáson nem tudnak átha
tolni a szúró, tépő^a/db/%%%&" (110); „A lépésében érezte egy másvalakinek az 
apró, igyekvő lépését. Határozottan ment valaki vele, akit nem láthatott, nem 
tapinthatott — talán csak egy grzáyC amely új, barátságos és végtelenül megnyug
tató volt... "(173). 
A /é/ezá? /é»yegzyb/y#?KZ%»: élet, halál, sors, álom gyakran személyekként sze

repelnek az emberek mindennapos küzdelmében. Például: 
„Az g/ef végképpen elköltözni látszott még a környékéről is..." (75); „ A aon? 
kiszámíthatatlansága, amely némely terhes nőt elcsúfít, utolérte ezt a szegény 
teremtést is" (81); „Az á/mok a kosár fenekén tehetetlenül gubbasztanak, és 
fénylő szemecskéikkel kitartóan lesik, mikor szabadulhatnak meg a vénasszony 
fogságából..." (182); ,,A Wd/zordon árnya félelmetesen lépegetett" (108). 
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Legtöbbször a halál és az álom kap emberi formát. A megszemélyesítés sokszor 
egy összetett allegorikus képpé válás folyamatának első lépcsőfokát jelenti: 

„Az idegen ekkor szelíden, szomorúan elmosolyodott: — Tehát még mindig nem 
ismersz meg? Én vagyok az á/mW... A z emberek mielőtt meghalnának: talál
koznak megelevenedett álmukkal" (57). 
Czifra Jánosnak és álmának e titokzatos és meghökkentő találkozása mellett a 

kísértetek egész sorozatát vizionálja élő alakokká az író: 
„Valószínűleg élnek rejtélyek körülöttünk, bennünk, ismeretlen gorzarz /érnyek, 
kárörvendő ro&fz azeZ/gmek, aljas gMO/Mo&, hálójukban leselkedő veresszemű, fe
ketehasú /?<%<?&, amelyek gyenge perceinkben hurkot vetnek a nyakunk köré" 
(139); „Valamely mellékutcában hangosan fütyörészett egy elkésett kúérfef" 
(223). 
2.A7.J. A Wz&rgf fermárzeff „do(&o&", a természet tárgyai, jelenségei közül leg

többször a azé/ kap élőkre jellemző vonásokat. Krúdy „szele" — a többi megszemé
lyesítéstől eltérően — az élet minden egyes színterére, fővárosba és vidékre, örömök 
és bánatok színhelyére egyaránt behatol. A szél mozgalmassága a regényben mintegy 
összekötő kapcsot jelent a megszemélyesítés típusú képekkel ábrázolt világ mozdu
latlansága és a metafora típusú képekből kiérző életintenzitás között: 

,,...a azé/.. .a mezők felett fut" (9); „Jöhet aranycsillámos szél, amely sarkan
tyúját pengetve siklik a hullámon, a taréjon, a habon" (75); „Csak a szél int" 
(114); „ A szél mindenfele érthetetlen szavakat kiáltott utána, hol fenyegetésnek, 
hol hívogatásnak hangzott a kiáltás" (172); „ A hegyek közül előront a szél és 
végigszáguld a Lajos utcán, megpróbálgatja a rozzant kapukat, túlkáromkodja 
az alsónadrágos házmestereket, torkonragadja a bundás rendőrt" (181); „Csak 
a szél sóhajtott az ecetfa gallyai között" (191); „ A szél gorombán süvített" (200); 
„Valaki lágyan megcirógatta [Natáliának] a haját, az arcát... a szél volt..." 
(201); „Lábujjhegyen jár a szél is" (220); „Szél sírdogált a templom falai körül" 
(222); „Most a Mátyás utcában köhintett valaki. Csak a szél volt, amely egy 
szélkakast ébresztgetett" (222); „ A lábujjhegyen álló, éjféli kerfbe, a sántikáló 
azgfbe, a titokban, senki által meg nem lesett <W&ba, a magának játszó szökő
kút] foba, az önfeledt/b/omWrba, nyúlként elnyúló gyabg%fa&ba.. .nézett tá
gult szemmel a két nő" (115). 
A z utóbbi idézet és a következő példasor jelzi, hogy a fff7»ápzg&ze6 még mely 

ferö/e/gf veszik át Krúdynál az ember érzéseit, gondolatait: 
A nyáréji W d szelíd megbocsátással nézett a földszintes házakra" (61); 

„A y%& egyformán, közömbösen követték az orjzdgwfaf, mintha arra vigyázná
nak, hogy az véglegesen meg ne szökjön közülük" (107); „Megszólalnak odalent 
a piros #zwf&df/f&, Ms&o/Mo/y vodrozjó^ s egyszerre mondani kezdik élettörténe
tüket..." (114); „Szomorw/Bze&, o&dcok, ecef/aAc mulattatták sóhajtásaikkal, 
jajaikkal a földben nyugvókat" (198). 

* A kiemelés itt és a továbbiakban is tőlem származik. 
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2.7.A4. A f#7Má?zef e/w/zfa66 ye//gg«, nem kézzelfogható megnyilvánulásaiba, 
zWő/árá^a, fé/6e, <#/«%W%z, gffé^g is belelátja az ember önmagát: 

„...a ré/ biztosan elviszi őket..." (119); ,,[A] messzire nyúló őszi â é/wfá» szép 
életet ígérően tekintget az ablakomra egy finoman hervadó, apácacsöndes, halk 
lábakhoz szokott kaviccsal beszórt kertből" (142). 
A z utóbbi idézet esetében nemcsak a délután, hanem a kert is megszemélyesített. 
2.1.2. Most vizsgáljuk meg azt, hogy nznW személyesít meg az író. 
A z AD.-ben megszemélyesítőként legtöbbször az ember cjfMWefff szerepelnek. 

A cselekvés nyelvi kifejezésének legfontosabb eszköze az ige, az igei á//zfz7zá7zy (vö. 
M M N y . 17—8). Krúdy igéi (a&##W&#&6,/e/ágaj/Woff, án/off, &%, /eerapz&eaWf, 
&i'zgeffe&, mfra&f&, 6áM(/a stb.) jobbára ugyanazt a lomha, tétova mozgást kapcsol
ják a tárgyakhoz, tájakhoz, mint amely az abban a környezetben élő embereknek ál
talában sajátja: 

„...a zsámoly/g/ágaj&odW" (9); „ A háztetők felett á//abga/fzf /afazo/f a délután" 
(33); „Szemét és drágakő, rongy és bíbor Aenfergeff a pesti utcán" (48); „Kék-
cihás párnák várfá& az álmot az ágyakban" (60); „Csak az őszi fák jwgaWo&-
fwgaoffak a temetőben" (201); „. ..a sarlós hold szinte 7Megra?zWeff a felhők 
mögül" (214). 
A megszemélyesítő másik fontos területét az emberi fw/a/aoMjágo& adják. A tu

lajdonság adekvát kifejezését a TMf/Yé&fzgy, a melléknévi ye/z<% jzgrkezef biztosítja 
(vö. M M N y . 34—5). Krúdy melléknevei (rfzméyzyff/en, ÁrőzömM?, jzzgorzí, gyzVAroj, 
ÁroMo/r, mg/a, magá«yoj, 6úr stb.) szomorkás hangulatot sugallnak, s ez megfelel a 
kevésbé mozgalmas igék, igei állítmányok segítségével kifejezett passzivitásnak: 

„A háztulajdonosné terpeszkedett a batár parázna párnáin" (48); „Mé/a a gally" 
(174) — itt a melléknév állítmány ként szerepel; „Magáwof petróleumlámpások 
álldogálnak" (176); „A W ^ a f a g mezőkön minden szenvedő megbékélhetett 
életével" (191); „Még a komo/y, füstös, 6zw háztetők is előrehajoltak Palacki jaj-
gatására" (214). 
Csak akkor lesz ez a világ boldog, amikor Natália világra hozza gyermekét: 
„#o/aog ŐM/gWf virágok nyílnak az ablak előtt..." (221). 
A szomorú és mocorgó valóságot szemléletesen ábrázolják azok a jelzős össze

tételek, amelyekben a jelző szófaja wze//g&?ẑ vz' ige/zév. Krúdy stílusának ezen nyelvi * 
elemei (megg/fő, g/árvw/f, g%66ajzfo, Ww/ygo, /zzmyorgafo, jo/za/fo, r&?zWo, ̂ zá/M-
űzőff, /oc^ogo, a W , á/wioa'ozd stb.) — a melléknévi igenév komplex volta: igei és mel
léknévi sajátsága folytán (vö. M M N y . 36) — összetettségében: cselekedeteiben és 
tulajdonságaiban idézik elénk az írótól megjelenítésre szánt világot: 

„Orruk felduzzadt a rongyos szoknyácska körül W w / y g d liliomillattól" (48); 
„Egész életében künn él a susogó, jo/za/fo erdőben..." (109); „Nyáron messzire 
lehetett látni napfényben ra?z&efo tájakra. .."(109); „Az elhagyott Duna-partra 
mennek, homokbuckák, örökké /ocjogo töltések, mély gödrök, az életből azám-
wzöff kavicsok, a W bokrok közé" (111); „[A nyárfa] mindig az én korán &en%%# 
életemet jelképezte, már nyár közepén sustorogva e/jzá/Vaase, Mcaifmorzao galy-
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lyaival, faleveleivel..." (126); „bmww&í... falevelek" (166); „telet & 6 v este" 
(172); „y4/mWozo a gyalogösvény" (175) — itt a melléknévi igenév állítmány ként 
szerepel; „jókedvvel e 6 W f parkok" (180); „ó/modló erdők" (196); „mejzeAfavar" 
(204). Ugyanilyen árnyalatnak a cselekvést, állapotot illusztráló, megszemélyesítő 

szerepben előforduló Wdroz<?& is: 
„.. .üzlete MywgoűWmaMZM, rg»(&/e//gMw/ állott" (10); „mgga^ájW várja az első 
hideg hajnalt a nyárfa" (142). 
Ezek a példák egyúttal a Krúdy hosszú mondataiba beillő, részletező, többnyire 

az *gg; á/#f#wmy és a (határozószóval vagy határozói igenévvel kifejezett) Wározd 
kapcsolódása során létrejövő megszemélyesítésekre hívják fel a ügyeimet: 

„A könnyű csipke cW%?rá?k<%&%z ra/car/a e/ a nyakak fbrradásait" (66); „ A W -
f/oĝ óg fMM^a a/wfzg/roM^ógáva/ ffrw/w& e/ az angolkertek" (148); „Valaki, egy 
kis lélek, amely eddig talán/azáswz egy ma^ár/gfzeA;6eM W/f meg a/ago/(yo& 6J-
zöff, hirtelen e/Wdrozd&W W g r o ^ o maga^o/, és m e g M z & W ^VűM/za rwAáf 
A%»zörf" (172); „Örvendeztem a Császárfürdő kerek udvarának, amelyre é/ef-
W(f^wz», Arayff/yf^ompáW wzMet a nagy fehér rámás ablakok" (176); „A fej
fájósoknak, akik homlokukat csüggedten az ablaküveghez szorították, minden
fele a?fo6a fűfzácjo&W jzo^á/r [az ecetfa]" (192). 
Közismert, hogy általában a megszemélyesítés kifejezésére szolgáló leggyakoribb 

szófaj a stílusnak dinamizmust kölcsönző (ge (vö. KULCSÁR 43; MStilV. 101; MStilÚ. 
481). Közismert az is, hogy Krúdy stílusának egyik általános vonása a nominalitása, 
vagyis a statikusságot sugalló főnevek gyakori használata (vö. HERCZEG 176, 178). 
Ehhez a nominalitáshoz igazodnak az A D . nagyszámú, az előző példákkal illusztrált 
megszemélyesítései is, hiszen Krúdy olyan igéket használ megszemélyesítőként, ame
lyekre — az ábrázolt világ tétova mozgásának megfelelően — a kevésbé aktív cselek
vés, a cselekvés gyengítése jellemző. A z író a yoheveÁrer is bevonja a megszemélyesí
tésbe, úgy, hogy azokat a tulajdonságnak a megszemélyesítendőre való átvitelénél 
természetesen először melléknévvé alakítja át és aztán jelzős szerkezetbe ágyazza, a 
cselekvés kifejezésekor pedig névszói vagy összetett állítmányba helyezi: 

„... A templom belseje megtelt olyan szagokkal, amelyeket csak esküvőkön erez
hetni: nagyr#MfMy# illata a rozmaringnak, kába 6w/á&Wája a rózsának..." 
(25); „Az éjjeli lámpásnak fa;?a.?zfaWa..., vidéki fogadók árulkodó deszkahasa
dékának TMOTK&mfWJ/ü volt ezekben az élcekben" (92) — itt az „árulkodó" jelző 
is a megszemélyesítést erősíti; „.. .kalandoknak a közelgő télen méltányló W / -
gafq/a lesz majd a láng" (194); „A széles/w/a/w holdvilág hirtelen feltűnt az úton" 
(202); „[Natália] a kis jövendőbeli csodát feltette ezektől a komor, mozgókarw 
fáktól..." (204). 
Előfordul, hogy a főnév fórgyragaf alakban szerepet játszik a megszemélyesí-
en: 
„ A megbeszélésbe bevonta Palacki az öreg ecef/af is, amelyen Kisfuvaros Rózsi
nak is le kell ereszkednie.. ."(193); „.. .Kisfuvaros kisasszony szerencsésen föl
det ért, aztán Palacki karjába kapaszkodva örök időre elhagyta Frank Jeremiás 
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és Neje utcáját, hogy másnapra Jella asszony átkaiba foglalja a nevét, és a ház
mesterrel nyomban kivágassa a néma cm&a?fdr,Mzf, az ecetfát" (194). 
Ezekben az idézetekben az igei állítmány f6mw%faj és a jelzők főreg, Mgma) is 

árnyalják a megszemélyesítést; továbbá az a tárgyragos alakú főnév fece(/%f, cm&ar-
fárjaf,), amelyet megszemélyesítőként említettünk meg, egyúttal a megszemélyesí
tett is. 

Egy elvont fogalmat, összetett szóval, főnévvel kifejezett életjelenséget alakzat, 
a megazo/Mj segítségéve] személyesít meg az író: 

„M#váfze/ef/ Téged a vidéki városokban és a pesti külvárosokban még mindig 
úgy tisztelnek, mint Vénusz örök szabadosságát" (24). 

2.2. A z eddigiek során megvizsgáltuk, hogy nzzf személyesített meg az író, mnW." 
az élőkre jellemző tulajdonságokkal vagy cselekvéssel ruházta fel az ember környe
zete, a természet konkrét és elvont jellegű mozzanatait, s e kifejezésnek milyen nyelvi-
formai (szófaji, mondattani) eszközei voltak. 

H a — továbbmenve — a megszemélyesítés két elemét, a megszemélyesítőt és 
a megszemélyesítettet egymásra vonatkoztatjuk, a megszemélyesítés /%/;WofKÍ&Wf 
vizsgáljuk, akkor Krúdy ilyen jellegű nyelvi-képi kifejezéseinek két — egymással 
összefüggésben levő — lényeges feladatára: a környezettel ábrázolásra és a magány-
fololdásra figyelünk fel. 

2.2.7. Főleg a regény első felében, a fo cselekményszál színterének, a pesti kül
városnak bemutatásakor kapnak az ember környezetében levő tárgyak emberre 
jellemző vonásokat. A z ember helyett a környezete cselekszik. Pontosabban: az 
ember cselekszik, csak ezt a cselekvést — az ember és a körülötte levő világ kapcso
latának szemléletesebb kifejezése, ábrázolása céljából — a környezetre viszi át, a 
környezetnek tulajdonítja az író. Ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik a táj is, 
mint a benne élő ember: 

„...a cimbalom a plafonig wgr;%, kezdődik a víg lakodalmas zene" (8); „A régi 
csipkefüggönyök .. .jf7M/Mffmo/%&%m lógtak az ablakon..." (9); „.. .alsószok
nyák. .. annyi mindent #%??%&#%%& %y/Md$7%z& egy más nő esküvőjén..." (25); 
„Vajon hová lesznek a piros és kék harisnyakötők, amikor fMegör6#9ze%e&, hogy 
semmit e/ w m #%?/%&#%%& élményeikből?" (26); ,,[A] mindennel /apzá/Wf, csu
pán karosszékhez jzoWf vagy a fogason gw6Z%wzf(f nadrágszárak meglötyög
tek" (40); „Ah, ezek a nők.. .nem tudják.. .a W d áze/mea W y o f # d # % az esti 
utca felett" (84); ,,.. .Ezek a margitszigeti tájak sok nyári és őszi este emlékét 
W / a & a pesti előkelő hölgyek világából" (104); „[Margit] szállt ...mind kö
zelebb a földhöz, amely szürke, halálos, W z o t utcakövekkel volt kirakva" (143). 
Sokszor sajátos grammatikai megoldással, szerkesztéssel (foként paralelizmus-

sal) külön felhívja a figyelmet az író az ember és környezete hasonló vonásaira, 
kapcsolatára, „összekapcsoltságára": 

„.. .Az q/fj&%/m&?f& á? Mz/M&?fe/"e&, W w c # W f tántorgóknak.. .csak undorral 
tölthetnek el" (63); „Jdzmm repül együtt a mfyzyaMzoMMfa/" (25); „ősszel hosz-
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szút ásított az wavw, a /b/yaw, a rö(gy, a pókhálós szemű kánkor..." (109); 
„[Az árva gyermek] nem jár-e jajgatva a jzé/W ggywfr a temetőn...?" (221). 
A z így megszemélyesített környezet s a társaságában szereplő személyek együt

tes cselekedeteiből, közös tulajdonságaiból alakul ki az A D . világa, s ezek a szürke, 
mindennapos emberi vonások, mozzanatok, momentumok teszik lehetővé azt, hogy 
— a regény végén — Czifra János rádöbbenjen az életnek a hétköznapiság mögött 
rejlő lényegére. 

2.2.2. A z ember és a világ viszonyának az elválaszthatatlanságon, az egymásra 
utaltságon kívül egy másik, az előzővel éppen ellentétes, ugyancsak a szubjektumban 
jelentkező, s különösen a századforduló táján előtérbe kerülő oldala, problematikája: 
az elidegenedés, a magány kérdése és az arra keresett válasz is megfogalmazódik 
Krúdy regényében. 

A z író nemcsak azért eleveníti, személyesíti meg az életteleneket, hogy ezzel 
az ugyanúgy cselekvő s ugyanolyan tulajdonságú emberek világát szemléletesebben 
matathassa be, hanem azért is, hogy — a tárgyi világ, a növény- és állatvilág emberi 
rangúra emelése s az így nyert „személyeknek" az emberi személyekkel való szembe
sítése révén — kifejezhesse azt az érzés- és gondolatsort, amely a világhoz való vi
szonya megragadására törekvő emberben kettősség: „összekapcsoltság" és bizonyos 
elszakítottság felismerésekor kialakul. 

Krúdy ezt a viszonylagos elszakítottságot, az elszakítottságnak a századelő 
emberében valóban jelentkező, társadalmilag indokolt érzését kiemeli, hogy meg
szüntetésére — ha a konkrét társadalmi valóságban nem is tud, akkor valahol az 
általános emberi szférában — megoldást keressen. 

Ez a megoldás-keresés foként a regény második felére jellemző, de előbb is 
előfordul az, hogy egy-egy szereplő személy élőként kezeli a körülötte levő tárgyakat: 

„[Czifra János] hideg arccal jzemközf wze/f az o//órra/" (21); „[Az ifjú férj] 
köszönt a fgmp/o/Mka/»mak, a sekrestyésnek..." (29); „[Jella asszony] látszólag 
a /óWok&oz és /azekak/zoz intézte a szót..." (100); „ — Ő — beszélte Jella 
_/%<WéMyef»f6 — nem visz engem sehová" (100); „Hérok Karcsi csak ivott és 
a spricceres /wAaráfzak vallotta be szenvedéseit" (164). 
Ezek a példák is jelzik, hogy tulajdonképpen a magány problémáját feszegeti 

az író. Van valami tragikus a verekedés közben leszúrt Palackinak a halállal való 
viaskodásában, ebben a magányos küzdelemben: 

„ — Hogyan is lehet olyan helyen lakni, ahol az utcákat nem világítják lámpá
sok? — kérdezte Palacki a Á%%?w/Z//%W/" (182); „[Palacki] gyónt hangosan, 
kétségbeesetten, a néma g/üzo&dna&, a bezárt kapuknak, a mogorva Wavf/ógnak" 
(215); „Palacki alkudozni kezdett a Aa/á//a/" (216). 
Palacki „haláltánca" azonban nem rendít meg, a züllött, csavargó, embereket 

becsapó, cinikus embernek pusztulnia kell. 
Ugyancsak ilyen, a halállal kapcsolatos és a halál győzelmével végződő pár

bajt vív Natália. Előbb azonban a magánnyal is meg kell küzdenie. Ebben a harcban 
a természet válik segítő társává: 

118 



„.. .Egyszer csak ráköszönnek a/%&, megszólítják a bokrok és a távolból rá
nevet egy pirosfedelű, áhítatot sugárzó /om«^ abból a kis bakonyi faluból, ahol 
született" (194—5); „WrWr, Aerífápek, ̂ M/á^ű^oÁ: szívesen tűrik a cirógatását" 
(195); ,,A WMnáA;.. .azt mondták neki, hogy mindenkinek végig kell járni az 
élet kálváriáját..." (196). 
A „kínok csapataival" (186) viaskodó, szülő, életet adó és haldokló Natália 

küzdelme azonban mennyire más, mint Palackié, W ó / o menny/re megreWífo. Ennek 
a küzdelemnek a morális tartalmát érzi meg Czifra János, és tettével segít az írónak 
a magány kérdése megválaszolásában: 

„A temetésrendező észre sem vette, hogy egyedül van. Éjszakai barátja a hajnal 
jöttével búcsú nélkül elpárolgott mellőle. Mintha befelé ment volna a Ferenc
városba Álom... D e a temetésrendező senkit sem talált az utcán... Kimerül
ten, homlokát törölgetve ment vissza a klinikához. Becsengetett és Bakajnét 
kereste. 
— A leánykát, aki most született, én majd örökbefogadóm — jelentette ki 
váratlanul Czifra János. — A z anyát, aki meghalt, eltemetem." (222—3). 
A magára maradt ember társat keresett. Először a meglelkesített környezetben 

találta azt. S most rátalált a másik emberre, a feltett írói kérdés válaszára: az e m W f 
kapcsolatokra... 

2.J. A z A D . megszemélyesítései tanulmányozásának teljesebbé tételére néhány 
megjegyzéssel és a megszemélyesítés komplexitásának vizsgálatával kell kiegészí
tenünk az eddig elmondottakat. 

2.3.7. A z első megjegyzés a megszemélyesítés irányára vonatkozik. A z eddigiek 
során együtt vizsgáltuk a meglelkesítés minden fajtáját, és nem tettünk különbséget 
egyes fokozatai között. 

A megszemélyesítések közé tartozik egyrészt az élettelen világ (absztraktumok 
és tárgyak) élővé változtatása: megelevenítése, másrészt az élővilág emberi vonások
kal való felruházása: megemberiesítése (vö. KEMÉNY 19—20). A z előzőre (azé/, far-
gyo& stbj és az utóbbi esetében a növényvilág (/%&, vfrógo6J emberi arcot öltésére, 
egyes emberi jelenségek (7w/á/, á/bm stbj önálló emberré lényegítésére példaként 
az eddigiek során több részletet is idéztünk Krúdy regényéből. N e m említettünk meg 
viszont — a lélek madárral társításán kívül — állatvilággal kapcsolatos példát, 
azért, mert ilyet csak egy-kettőt találtunk az AD.-ben. Azok is csak megszemélye
sítés árnyalatiaknak nevezhetők: 

„Harangozhatnak a vizek felett, a W nem dugja ki többé fejét a hajnali pírban, 
hogy fáfoff jzá#a/ /%%%&?#% a gyönyörűséges zengést" (75); „Ezek az f/We/ma; 
városi kwfydk Wyaro/7%zk egymásnak az utcán" (103); „Nagy lompos W y á & 
fMwfogaffd& szürke hátukat, amint vegfgWaWozfák a kavicsos utakat" (114). 
Egy hosszabb részletben az emberi kínokat, fájdalmakat állatokhoz, „kardlábú 

vakondokokhoz", madarak karmolásához viszonyítja az író (186—7). 

119 



Mindebből (az emberhez legközelebb álló élőlények, az állatok Krúdynál ritka 
megszemélyesítéséből) azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az író — az egymástól 
távolabb álló pontoknak, az élő- és élettelen világ legtávolabbi területeinek össze
kötésével, közelítésével — az expresszivitást fokozza. 

2.J.2. Második megjegyzésünk egy már ugyancsak érintett, de részletesen meg 
nem vizsgált jelenségre, a megszemélyesítéssel ellentétes irányú folyamatra vonat
kozik (vö. J. SOLTÉSZ 115). A megszemélyesítés fordítottját egyesek tárgyiasításként 
(K. SzoBOSZLAY 14; 25—31), mások „embertelenítésként", az anyagiasítás egyik 
pólusaként, az anyagiasítás másik pólusa, a megszemélyesítés, az emberiesítés dia
lektikus párjaként (TÖRÖK 121—2) emlegetik. Itt arról van szó, hogy — az élő- és 
élettelen világ viszonyát ember és természet viszonyára szűkítve — a természetet 
közelítjük-e az emberhez: a természetet fejezzük-e ki, vagy fordítva, az embert kö
zelítjük-e a természethez: az embert fejezzük-e ki a természettel. A z előbbit az eddi
giek során részletesen megvizsgáltuk. A z utóbbi esetében is két fokozatot különböz
tethetünk meg aszerint, hogy élőlényt, többnyire embert, konkrét emberit vagy elvont 
emberit, szellemi „dolgot", esetleg nem kézzelfogható természeti jelenséget tárgyia
sít-e az író. 

A „megszemélyesített" elemzésénél már megvizsgáltuk egyes elvont emberi 
mozzanatoknak (borongás, tekintet, gondolat stb.) krúdys anyagiasítását, az itt fel
sorolásra kerülő példák is elvont emberi és természeti tényezők tárgyiasítására vo
natkoznak. Krúdy regényében az elvontabb jellegű megnyilvánulások tárgyiasítá-
sának a konkrétakénál gyakoribb előfordulása érthető, hiszen nem az amúgyis konk
rét, hanem az elvont kívánja a konkréttá s ezáltal szemléletessé tevést: 

„ A temetésrendező...kissé megzavarodva nézegette az óramutatót, amelyet 
valamely Z á f W a f W &#z gfőreWf" (10) — ez az idő anyagiasítása; „Arcának 
rá&swzm/e apránként Marica ujjbegyeire s az ujjakról a háromezeréves nő ar
cára került" (78); „Az ajk és ful/wo&MÍgo, s mindazon é/ef, amely az öreguracs
kában találkozott, szinte szökve, loppal, észrevétlenül átköltözött a háromezer-
éves hölgyre, aki az emígy &ö/&fŐM&opoff é W o / megújult, felfrissült, megszé
pült. .." (78); a gowofzjdg kénkőszerűvé, áramlóvá tárgyiasítása (169); „Natália 
eleinte ijedten vitte ferAéf hazafelé. Száraz fat szedni kéredzkedett el otthonról, 
és íme rőzse helyett W a m f e g y e W vüz /zoza a hátán" (172); a/iWo jzag<W& 
tárgyiasítása (176); „[Egy elmúlt ejzfeWő] már régen azon a jzeg#z/%g#, ahol 
a régi vadásztarisznya szárad" (197). 
Ez a tárgyiasításra hozott példasor — a megszemélyesítésnél idézettekkel együtt 

— annak bizonyítéka, hogy Krúdy az ember és a világ, az élő és az élettelen szféra 
közti harmonikus kapcsolat megtalálására, kialakítására törekszik. 

2.J.J. Harmadik megjegyzésünk a megszemélyesítés komplexitásával kapcso
latos. Korábban részletesen tanulmányoztuk a megszemélyesítés alkotóelemeinek 
összetettségét, s itt egyes idézeteknél utalnunk kellett a megszemélyesítés és a meta
fora, a megszemélyesítés és az allegória kapcsolatára. Most ez utóbbit, a megszemé-
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lyesítésnek más nyelvi-képi kifejezésekkel való együttes funkcionálását vizsgáljuk 
meg közelebbről. 

„Ámde mielőtt az ece(/o bevégezte volna kalandjait — amely W f W o & M ű & a 
közelgő télen méltányló hallgatója lesz majd a láng, még egy tennivalója volt 
az ecetfának. Kisfuvaros asszony szökése után Natáliát kellett a földre segítenie, 
amely kötelességének a fa öreg gaW/ér mohára eleget tett" (194) — 

olvashatjuk a regényben. A képsorozat alapvetően megszemélyesítés: az egyes ár
nyalatok az ecetia=ember asszociációt erősítik. 

A kiinduló kép megszemélyesítéses: az ecetfa kalandokra lesz képessé. Ehhez 
kapcsolódik egy metonimikus színezetű kép: a kezdő megszemélyesítés egyik elemét, 
a megszemélyesítőt (a ,,kalandok"-at) visszavonatkoztatja a növényre, az ecetfa 
egyes részeinek, az ágainak szemléltetésére az író; és ez a képlánc egy újabb meg
személyesítéshez vezet. A z idézet utolsó mondatában az alapvető megszemélyesítést 
hasonlat árnyalja: az ecetfa „öreg gavalléréhoz hasonul. 

A z idézett s elemzett rész jelzi, hogy általában mely nyelvi-képi kifejezésekkel 
kapcsolódik a megszemélyesítés Krúdy regényében. 

„A falakról régi Lindmayerek, Schützök, Jetcshglik nézegettek alá..." (32). 
Itt metonimikus jelleg (az adott nevezetnek arcképeiről van szó) és megszemélye
sítéses árnyalat fa/bfo& Mgzegeffe&J párosul. 

A yMffwzWkzw képpel (metonímiával, szinekdochéval) gyakran társuló meg
személyesítés funkciója általában az ábrázolás, ember és környezete bemutatása: 

„Vajúdik a hamuszínű g<W,... a m e g W M & k fogát szívja" (48); „.. .A cá&wág 
átlátszó szoknyában jár-kel és térdeit vígan mutogatja" (48); „Kékcihás járnák 
várják az álmot az ágyakban..." (60); „.. .dpő& faradhatatlanul jártak a vá
rosban" (100); „a város többi részével megvető viszonyban élő vórayráfz kez
dődik, a Ferencváros" (159—60) — itt a városrész egyrészt megszemélyesített, 
másrészt metonimikus: az ott élő emberekre vonatkozik; „nagy lendülettel verte 
fel a házat a ver&/f" (190). 
A &örw/W képek (hasonlat, körülírás) is a megszemélyesítés ábrázoló funkcióját 

erősítik: 
,,.. .fzyw&éMf e/fzywA) gya/og%fa&6a.. .nézett tágult szemmel a két nő" (115); 
„Örült a kis AázMű/r, amelynek olyan arasznyi kéménye volt, mintha szégyellte 
volna magát" (205); „Az é#e# &%#%%&#%%& &%%wzfa/afa [azaz: 'éjjel történtek']..., 
vidéki fogadók arw/AWo <&jzW;&M%#Á%&%z& #%Wa?«Wq/o ['a fogadóban tör
téntek']... voltjak] ezekben az élcekben". (92); „...Őszi fényként sárguló,... 
f w d d á? Szo/yva Wzéve/ JzfveaeM 6wóf&ozo [azaz: 'ásványvízzel kevert'] &erf#orf 
öntögettem...kis poharakba" (118); „...a Z W a villogott mocsáros, gonosz 
éjféli szemével, mint egy örökké éber nagy sárkánykígyó, amely mindennap fel
fal egy-két nőt a város lakosságából" (183). 
A z utóbbi idézetben — a megszemélyesítés, a hasonlat s a körülírásos jelleg 

mellett szem^csillag metaforás asszociáció is jelentkezik, s ez az árnyalat a meg-
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személyesítés dWzo&f funkcióját a /rz/g/̂ zo funkció irányába tolja el (vö. B A R T A — 
K A R D O S — N A G Y 89, 102). 

A megszemélyesítésnél általában azáltal, hogy segítségével az ember önmagát 
a természetbe vetíti ki, mintegy a természettel próbálja „kifejezni" önmagát, jelen 
van a „kifejező" funkció is. Krúdy viszont — mint már említettük — a megszemélye
sítést inkább az ember és környezete bemutatására, „ábrázolására" használja fel, 
s így az „ábrázoló" funkció lép előtérbe. Krúdy ilyen jellegű képeinek ezt a fo vonását 
próbáltuk érzékeltetni a megszemélyesítés és a metonímia, hasonlat, körülírás kap
csolódására felhozott példákkal is. Ugyanakkor egyes — főként metaforás árnyala
tú, metaforával kapcsolódó — megszemélyesítések inkább „kifejező" funkciójúak: 
velük az író az ábrázolt világot átszövő életet, a létezésnek a hétköznapiság mögött 
meghúzódó lényegét próbálja sugallni, megsejtetni, kifejezni. Például: 

„Az ablaküveg verg/f^&ezeff..." (66); „.. .e/drWfwz &wz&fff a hold Ao/o/dm-
/Mwz" (106); „Csatorna o k & W a falban..." (106); „ a W W o szél" (115); 
„Csak a szél ao/wz/foff az ecetfa gallyai között" (191); „a lengő gallyak.. .csen
desen jzffó/fok esőt és sötétséget" (200); „...tengerzöld függönyei mögött a 
szivárvány j z w w y W (220); „tavaszoknak élénk /zfg#/w/áfe&a, az őszöknek 
mélabús gWoM&ázásw" (220) stb. 
A megszemélyesített tengerek, erdők, hegységek, tavaszok és őszök zenekara 

a sors szimfóniáját játssza, s e zene hatására a mozdulatlan világ kimozdul: az 
élő, az ember — a regényíró egyik fő céljának megvalósulását jelezve — ráébred 
létezésének tudatára... 

3. A z A D . szintézis jellege, az életműben betöltött kulcsfontosságú szerepe nem 
jelenti azt, hogy a megszemélyesítéseinek stilisztikai vizsgálatából levont következ
tetéseket máris általánosként vonatkoztathatjuk a Krúdy-stílusra. Szükség van arra, 
hogy megállapításainkat más Krúdy-művek megszemélyesítés-anyagához fűződő 
észrevételeinkkel vessük össze. 

3.7. Krúdy első klasszikus írói periódusából a fentebb már említett Szindbád-
novellákat emeltük ki. 

A Szidbád-írásoknak is a lehető legszűkebb a tematikai kerete. A z öregedő, 
halálba készülő Szindbád ifjúkori élményeire emlékezik, s elindul felkeresni ez 
élmények színhelyét. Emlékeivel kapcsolatos személyekre, régi szerelmeire, ismerő
seire bukkan. A velük folytatott melankolikus beszélgetésekből erőt merítve Szind
bád elutazik, hogy majd tucatnyi hasonló, szinte időtlen, örökös találkozáson vegyen 
még részt. 

A régi élmények átélésének eszköze, tárgya az ifjúság, a szerelem, a nő, de az 
átélés áttételesen, közvetetten, emlékidézéssel, elvágyódással, szelíd álomszerűséggel 
valósul meg. A képszerűség elemei ebben az áttételességben jutnak szerephez. 

A z álom, az emlékezés motívumához igazodó megszemélyesítések a valóság 
körvonalait szinte elmossák: 
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„Egyik-másik öreg pisztráng tán fm/g&ezeff is Szindbádra..." (24); ,,A Pop
rád a/MjzéA:o»_yaM ̂ wr/ogo^ a híd alatt a léknél..." (36); ,,[A városka] sötéten, 
d/o/MÓa mgrw/fgM tünedezett fel a homályba borult akácfák mögött" (38); „a 
töltésen lassan, meggoWo/faM, egyhangú zörgéssel gurult a tehervonat" (40); 
,,a hídról á/nWo erdőket látni" (52); „.. .toronyka harangja.. .mély hangon 
M e W / f a délutáni csöndbe" (53). 
A z emlékezés, az aluszékony suttogás, az álomba merülés, a meggondoltság, 

az álmodozás, a csendbe való beleszólás — ezek az egyfajta passzivitásról valló em
beri cselekvések, tulajdonságok a Szindbád-hangulat illusztrálására (és ironikus lelep
lezésére talán már itt is) hivatott tájegységek, a pisztráng, a Poprád, a városka, a. 
tehervonat, az erdők, a toronyka sajátjaivá lesznek. 

Általában a többi képfajta is így, azaz álomszerűén, elmosottan jeleníti meg 
vagy pedig — a pointillista festőkre emlékeztető módon (vö. KEMÉNY 28) — érzék
letes pontokra tagoltan adja vissza a valóságot. 

A Szindbád-novellákban leggyakrabban előforduló képfajták sorrendje a követ
kező: 1) hasonlat 25,4%; 2) megszemélyesítés 23,9%; 3) metafora 17,2%; 4) szinek-
doché 13,3%; 5) metonímia 5,4%. (Az AD.-ben a leggyakoribb képek ilyen arányban 
fordultak elő: 1) hasonlat 31,0%; 2) megszemélyesítés 15,0%; 3) metafora 13,2%; 
4) szinekdoché 8,6%; 5) metonímia 7,5%.) 

Adataink már arról tanúskodnak, hogy — bár a legtöbbször előforduló kép-
fajták sorrendje ugyanaz, mint az AD.-ben — a képszerűség eszközei között a szám
adatokból is kiolvasható, a novellák tartalmi-formai felépítésével összefüggő funkció
eltolódás mutatható ki. 

Jelentős a megszemélyesítések száma. Noha az effajta nyelvi-képi kifejezések ál
talában az expresszionista stílus jellemzői közé tartoznak (vö. NEMES 26; KMStil. 
114; HARSÁNY! 76; KMStilTört. 270), Krúdynál a sajátos megszemélyesítések a 
Szindbád-novellák impresszionista jellegét erősítik. Ugyanis a valóság foltszerűen 
„felrakott" mozzanatainak kontúrjait "elmossák", másrészt a prózaíró stílusát az 
élettelen világ „élesítésével" líraivá oldják. 

A képcsoportok közül a jellegüknél fogva „intuitívebb" metaforikus nyelvi-képi 
kifejezéseknek (a megszemélyesítéseknek, a metaforáknak) a tárgyiasabb és tárgyila-
gosabb körülíró képekhez (pl. a hasonlatokhoz) viszonyított gyakori szereplése össze
függ azzal a szubjektivitással, amely a sok-sok apró benyomásra épülő impresszio
nista művészet sajátossága. 

3.2. Krúdy „1911 és 1918 között lényegében ezt a stílust [a Szindbád-novellák 
nosztalgikus-ironikus stílusát] variálja" (BARTA 575). A z eddigi írói korszak végét s 
egy új szakasz nyitányát jelenti — többek között — az 1919-ben született, összetett 
stílusú A D . A regény víziói, merész képei, mélylélektani elemei az új írói periódus 
egyik fő tendenciáját jelző, szürrealista fogantatású alkotások vonulatában élnek to
vább. 

Közéjük tartozik „ A helyettes halott" című, már e címében is bizarr hatású no
vella. A kisepika! alkotás groteszk motívumokkal tagolt, rövid, kerek cselekményét 
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látszólag egy szokatlan szerelmi história adja. A Bohóc és a Költő után a történetet 
elmondó főszereplőre is az a sors vár, hogy Szerecsenío kisasszony iránti vonzalmának 
áldozata legyen. Mégis sikerül megmenekülnie, mert a végzetes szerelem miatti „ön-
hóhérolást" átjátssza egy korábbi öngyilkosra, a „helyettes halottra". A Bohóc, a 
Költő, a „helyettes halott" és az, aki a novella végén életben marad, valójában az ön
vallomást tevő, önmagával szembenéző író énjének részei. Szerecsenío Szerafln pe
dig — miután a varázzsal, a szenvedéllyel, a kéjt és kínt jelentő szerelemmel metafori
kusán azonosítódik — az emberi élet, a harccal járó sors szimbólumává értékelődik. 
így a cselekmény primer szintje mögött az élet és a halál, a boldogság és a boldog
talanság, az ifjúság és az öregség kérdésköre, a létezés Krúdytól felvetett problema
tikája húzódik meg. 

A szerelmi mellett más vonatkozásokkal is rendelkező történetnek ez a tartalmat, 
mondanivalót hordozó metaforikus strukturáltsága a nyelvi-képi kifejezések szöve
vényéből következik. 

A fojtó légkörű novella képvilágát meghökkentő metaforikus kifejezések ural
ják. Funkciót váltanak a megszemélyesítések, és itt nem az ehnosódottság (1. Szind-
bád), nem is a mozdulatlanság (1. A D ) , hanem a kísértetiesség érzetét keltik. A z ant-
ropomorf elemek az embernek nem a megszokott, hérköznapias, baráti környezetét 
illusztrálják, nem lesznek társaivá a magányában, hanem szorongásait fokozzák: 
& 

„.. .a mezőn felejtett #K%&zn/a;zfJ& i W gw&ef/w/nak az őszi éjszakában" (8); 
„.. .csak a /%?6/o/zd/ volt már ráfzeg" (8); „ A mámor még az ágyam szélén w/d#-
gé/f (10); „Az ófTzyfk, amely helyemen maradt, már nem W jfWfúmf." (11). 
Mind a megszemélyesített (paf&<myo&, jzá#/ffe&,/e//ege&, ma&W/e'jzfők, mámor, 

ámyé& stb.), mind a megszemélyesítő (fmWf, Aafwgoff, cwzWoff, a/affomoj, fzomorw, 
Zw/doffoA:, gűMcsef vefeffe&, rápz6# stb.) olyan kevésbé vonzó jelentésű, kellemetlen 
hatású szókészleti elemekre épül, amelyek a nyomasztó sorssal küszködő, a haláltól 
félő ember tusáját adekvátan fejezik ki. 

Hogy mennyire a kiélezett, szorongásos vízió határozza meg a novella világát, 
az a „szubjektívebb" nyelvi-képi kifejezések előtérbe kerülését jelző statisztikai ada
tokból is kiolvasható: 1) metafora 29,4%; 2) hasonlat 19,7%; 3) megszemélyesítés 
13,8%; 4) szinekdoché 9,6%; 5—6) szimbólum, körülírás 5,9—5,9%. 

Jelentősen megnőtt a metaforás, a szimbólumszerű és a víziós képek száma. Ki
sebb szerepet játszanak a hasonlatok, a megszemélyesítések és a metonimikus nyelvi
képi kifejezések. 

A Krúdy-prózában jobbára jelenségek ábrázolására szolgáló megszemélyesíté
sek, amelyek a Szindbád-novellákban ugyan — gyakoriságuk révén — az embernek 
és a tájnak az emlékek jzw6/e6fn%&W6ű7z való egybeolvadását segítették elo, de az 
AD.-ben már az ember és a külvilág harmonikus kapcsolatának a j e / e m ^ k jzm(/é% 
történő megragadását eredményezték, itt, ahol a „belvilág" a külvilág fölébe nő, ki
sebb feladatot kapnak. A z író nem ruházza fel emberi vonásokkal a környezetét, nem 
kerül vele kapcsolatba, hanem távolodik, elidegenedik tőle. 
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A szinte végtelenített irracionális homály a századelő emberének, az emberi élet
helyzetnek — a szürrealistáktól oly különös figyelemmel kísért — zártságát fejezi ki. 
Mindettől azonban még nem szürrealista, csak szürrealisztikus a novella képvilága. 
Ezt bizonyítja a befejezés, a szürrealista prózaírókra nem nagyon jellemző pozitív 
fordulat is. A novella végén van valami feloldás, katarzis: a főhős megszabadul a má
gikus erejű Szeraűntól, a sors nyomasztó terhétől, a rabságtól. Kilép önmagába zárt
ságából, visszatér a nihil partjáról és „sietni [kezd] az úton, hogy utolérhesse a muzsi
káló diákokat, a vak verklist s az élet többi szerelmeseit" (12). 

3.3. A z 1919 utáni Krúdy-pálya szürrealisztikus vonala mellett egy sajátos, foko
zatosan erősödő realista tendencia jelentkezik. 

Ebbe a vonalba tartozik a „Rezeda Kázmér szép élete" című (továbbiakban: RK.) 
remekmű is. A téma itt is az élet problémái elől való menekülés, csak amíg a melanko
likus Szindbád-novellák esetében a múlt, az emlék, a kísérteties „Helyettes halotti
ban a vízió az ideiglenes fogódzó, itt a menekülés tárgya és iránya konkrétabb: Reze
da Kázmér az öncélú „szép élet"-nek, a végül is elítélt, ironikusan szemlélt „bel amij
eiéinek valóságos dimenziójú terébe lép át. 

Ez a tapasztalati, empirikus közeg Krúdy képalkotását mennyiségileg és minő
ségileg is módosítja. A képzuhatagok megszűnnek, és előtérbe kerülnek a tárgyiasabb 
képek. 

Ennek megfelelően kisebb szerepet kapnak a megszemélyesítések, amelyeknek 
— az A D . effajta képeihez hasonlóan — valamifele monotonság a jellemző vonása. 
Funkciójuk azonban itt más lesz. Ezt sejteti a képet alkotó elemek vizsgálata. 

A z RK.-ban nem annyira az emberi konkrétumokat, az ember közvetlen közelé
ben levő tárgyakat (7za/üzá/, &#%%&, W o p , wc&gp, /e/páma, mgj, hanem inkább az 
elvont emberi megnyilvánulásokat formálja önálló lénnyé az író. Például: 

„Mi érdeke volna velem a W d m a k . . . " (66); „a bűnös vágy" (111); „A megWoff-
#íg ül igazán az ember nyakára..." (112); „És az d/om mégse tágított mellőle" 
(117); „.. .igazán nekiadhassa magát a W M & & M m a k " (179); „...a gorwWaf azt 
mondotta... "(188). 
A természet konkrétumainak fvWg, tWrzövgMyg&, f<%%/a, %f) előfordulásához 

viszonyítva gyakran öltenek antropomorf formát a természet elvontabb jellegű meg
nyilvánulásai is űpg%fe&e&, jzfn&z&, jzme&, /?árázafo&j. Mindebből az következik, 
hogy itt a környezettel ábrázolás funkciója háttérbe szorult. 

H a a megszemélyesítőt tanulmányozzuk, akkor azt vesszük észre, hogy az ember 
cselekvései, tulajdonságai, állapotai közül a külsőnek ffwgardazoff, fzd/Wf, _/g/, & w , 
»%y.?ze/»&özfj fölébe no a belső. Ez utóbbira nézzünk néhány példát: 

„.. .szavak fwgZ%z.sergeffg& [Rezedának] a vérét" (27); „...a péntekek és szer
dák feffek &í fMdgwkérf" (39); ,,[A karalábé] azt a&wfa, hogy elfbgyasztassék a 
kényelmes úriember által" (63^1); „_/%&%& vadrózsa" (100); „virágok /g/W" 
(105); „a M m % vágy" (111). 
Mindez arról tanúskodik, hogy a magány-fbloldás sem lehet domináns funkciója 

a szóban forgó regény megszemélyesítéseinek. 
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A megelevenítenek ez a leszűkített köre, az embertől el nem távolodás, az ember
centrikusság és az impresszionistákat megragadó külső helyett a belső motívumoknak 
az előtérbe helyezése — úgy véljük — támpontot jelent az R K . realizmusáról vallott 
nézetünk igazolásához. 

A regény képszerűségére háruló feladatok végrehajtásában a fő szerepet a ha
sonlatok játsszák, amelyeknek tárgyalására itt nem vállalkozhatunk. A hasonlatok 
árnyékában szerény helyet foglalnak el a másutt gyakoribb képfajták: 1) hasonlat 
54,2%; 2) metafora 11,1%; 3) megszemélyesítés 7,8%; 4) metonímia 7,7%; 5) körül
írás 6,9%; 6) szinekdoché 5,5%. 

A z egyes képfajták erejéből csupán az R K . hasonlataitól függő képvilág egy-egy 
sajátosságának megerősítésére, az árnyalásra futja. M é g erre a szerepre sem alkalmas 
azonban mindegyik nyelvi-képi kifejezés, a megfelelőknek pedig — a korábban, a 
Szindbád-novellák és „ A helyettes halott" esetében megvizsgált „rokonaikhoz" ké
pest — bizonyos mértékben mennyiségi és minőségi szempontból is változniuk kellett. 
Háttérbe szorultak a „sűrített", metaforikus nyelvi-képi kifejezések. A megszemélye
sítések — a hasonlatoktól meghatározott képszerűséghez idomulva — visszafogot
tabbá váltak. 

A megszemélyesítések visszafogottságát a regénybeli emberi kapcsolatok kiala
kulása indokolja. D e öncélúak és életképtelenek ezek a kapcsolatok — ezt pedig (ter
mészetesen : más képfajták hasonló funkciója mellett) a megszemélyesítéseknek a már 
említett, a visszafogottsággal társuló, a képelemek szóhangulatával is összefüggésben 
levő monotonsága fejezi ki. 

így a hasonlatok mellett, a hasonlatokhoz igazodó többi képfajta között a meg
személyesítés is segít az írói mondanivaló kibontakoztatásában: a világvárossá nőtt 
Pest kapitalizmusa dekadenciájának kellő kritikai látással, gyakran a humor, az iró
nia és a groteszk leleplező eszközével megvalósított bemutatásában. 

4. A fentebb áttekintett művek megszemélyesítései egységesebbnek tűnnek az 
A D . ugyanilyen fajtájú képeinek világához képest. A „fMfgazemé/yanffff" a Szind-
bádban az ember közvetlen környezetéből, pontosabban a természet konkrét, egy
mással térbeli kapcsolatban levő jelenségeiből kerül ki (/b/yo, ̂ zZraMg stb.). „ A he
lyettes halott" viszonylagos homogenitását — paradox módon — éppen az adja, hogy 
az embernek nem közvetlen környezetéből származó elemek, a megszemélyesülés so
rán extrémmé váló dolgok — egymáshoz viszonyítva — összefüggéstelenek (#%%&zr-
%/gjzrJ, /%zf&ÓMyo& stb.). A z RK.-ban a megszemélyesítés általában az elvontabb (fő
ként emberi) megnyilvánulásokra irányul (vágy, f%W%%&?j stb.). A „megazeyMfíyan-
fo"-t a Szindbádban a múltba visszavágyó ember lomha, tétova megmozdulásai (emz-
/é&ezeff, d&W%z merö/f stb.) jelentik. „A helyettes halott"-ban durvább jellegű emberi 
megnyilvánulások (iW ázek/ás, rászeg stb.) kapcsolódnak a megszemélyesítendőhöz. 
A z RK.-ban a belső tulajdonságok, a tudati szférához tartozó megnyilatkozások ját
szanak döntő szerepet az emberiesítésben. 
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Krúdy megszemélyesítéseinek ezek az egyes alkotásokban külön realizálódó for-
% z W tényezői együttesen jelentkeznek az éppen ezért heterogénnek látszó AD.-ben. 
A „megszemélyesítő" grű7Mmo#W;/br#KZ% eszközeit tekintve viszont a négy m ű rokon 
egymással, hiszen mindegyikben igékre és melléknevekre, néha főnevekre épít az író. 
Ezek azonban a tartalmi struktúrához igazodnak, annak megfelelő cselekvés- vagy 
tulajdonságfogalmat fejeznek ki (Szindbádban: „a Poprád o/wjzé&OMfűM ^ffogoff"-^ 
„A helyettes halott"-ban: a „madárijesztők i W e»fW/w/?%z&"). A formai-alaki vizs
gálat során azt is észrevehettük, hogy a megszemélyesítés mindig fe//ay, azaz mind a 
két képelem, a kifejezendő és a kifejező is jelölve van. Ezzel egy újabb támpontot kap
tunk a megszemélyesítéseknek a metaforáktól való elhatárolásához, hiszen a meta
fora alakja lehet egyszerű, azaz csak a kifejező jelölésére szorítkozó is. 

A kiválasztott Krúdy-művek megszemélyesítéseinek tartalmi és formai szempon
tú összevetése után a / i m W o szerinti kontrasztív vizsgálat is sokat segíthet a két nyelvi
képi kifejezésnek a képfajták sorába való beillesztésében. 

Azokban az alkotásokban, amelyekben a megszemélyesítés nagyon kevés, a dol
gozatunk középpontjába helyezett nyelvi-képi kifejezés ábrázoló funkciója is háttérbe 
szorul. „A helyettes halott"-ban, amelynek világa mintegy eltávolít az embertől, a 
&üérfeffasf^r érzetét keltő megszemélyesítések az e#<&#eMffÁf eszközeivé válnak. 
A z RK.-ban, ahol viszont a képvilág az emberközelség, egy társadalmi rétegen belül 
kialakult emberi viszonyok kifejezésére szolgál, a nKmo/orudg érzetét keltő megsze
mélyesítéseknek az a feladata, hogy a bemutatott kapcsolatok látszatvoltát, öncélú-
ságát /e/ep/ezze. Itt másodlagosan már jelentkezik az ábrázolás, bár sajátos módon 
nem a környezettel, hanem az emberivel, a tudati szférához tartozóval való ábrázolás 
funkciója is. 

A megszemélyesítésekkel teli művekben az ábrázolás funkciója kerül előtérbe. 
A Szindbád-novelláknak az f/moa?6W,%% érzetét keltő megszemélyesítéseiben a 
múltjára visszamerengő ember miatt nosztalgikussá, révedezővé válik a környezet is. 
Itt a természet megelevenedő tárgyai, jelenségei egyúttal az elmagányosodott Szind-
bádot ideiglenes menedékhez: a szép emlékekhez kalauzolják. A megszemélyesíté
seknek ez a kettős funkciója: a &Ő77ryezefW dWzo/á? és a magű»y;/o/o&&M az AD.-
ben teljesedik ki. Itt a /M<Ww/of/aM.%# érzetét keltő képek az ember és környezete vi
szonyának immáron nem az emlékeknek, hanem a valóság jelenségeinek a szintjén 
történő megragadását eredményezik. 

Végeredményben megállapíthatjuk, hogy a megszemélyesítés az „objektum" és a 
„szubjektum" közti kapcsolatteremtésnek sajátos írói módszerét, formáját jelenti. 
Tulajdonképpen az, hogy az író a belső, emberi rezdüléseket a külvilágba vetíti ki, 
vagy a külvilági mozzanatokat építi bele emberi, pszichikai folyamatokba, Krúdy 
egész képalkotó művészetének lényeges, általános vonása. A z egyes képfajták az em
ber és a külvilág művészi viszonyításának különböző eszközei. 

A végsősoron azonos funkciójú képfajtáknak a működés során jelentkező elté
rései, specifikumai is indokolják a megszemélyesítéseknek a metaforától való külön 
tárgyalását. A megszemélyesítésnek és a metaforának Krúdynál eléggé élesen ketté 
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váló (környezettel ábrázoló, illetve intuitíve lényegre mutató) funkciója van. A meg
személyesítések inkább a/gWrőge& d6rázo&Wra, a metaforák pedig a /g%yege& &#%-
ygz^gre hivatottak. A megszemélyesítések általában azt a környezetet illusztrálják, 
amelyhez az egyszerű, hétköznapi emberek lomha mozgásai, tétova cselekedetei, tű
nődései, vágyakozásai, szomorkodásai, ritkábban örömei kapcsolódnak. A metafo
rák esetében az író nem marad ott az ábrázolt világ, a külvárosi s kisvárosi kisembe
rek előtérbe helyezett világának keretei között, képeihez anyagot a valóság más terü
leteiről is merít, s ezzel az emberi élet leglényegesebb kérdéseire keres választ. 

Természetesen — a környezettel való ábrázolás feladata mellett — Krúdy meg
személyesítéseinek eléggé általános funkciója a magány bizonyos mértékű feloldására 
törekvés is. Ez azonban csak közvetetten — az adott m ű képkombinációinak közvetí
tése, a különböző képfunkcióknak az írói mondanivalóban való egységesülése révén — 
van kapcsolatban a metaforáknak az olyan összhangszerűséget kialakító funkciójá
val, amely az élet poklainak vállalása s az élet szépségeinek felismerése és hirdetése 
során kristályosodik ki. 

A Krúdy-megszemélyesitéseknek ez a tartalmi-formai és funkció szerinti vizs
gálata egyrészt az író sajátos stílusának majdan talán teljessé váló feldolgozásához 
próbált segítséget nyújtani, másrészt a dolgozatunk középpontjába helyezett nyelvi
képi kifejezésnek az önálló szóképfajta jellegét hivatott igazolni. 

Véleményünk szerint a metafora és a megszemélyesítés két &ö/Wwz<? &d#/ö/fa, 
amelyek (a hozzájuk sorolható allegóriával együtt) ugyanazon &gpc.K%%wf6a; & meta
forikus képek csoportjába tartoznak (hasonlóképpen: metonímia+szinekdoché-» 
metonimikus képek; szimbólum 4-szinesztézia^metaforikus-metonimikus képek; 
hasonlat+körülírás+eufemizmus^ körülíró képek). Végsősoron azonban mindegyi
kük — TÖRÖK szavaival (113) élve — „nyelvi eszköz.. .a valóság hozzánk idomítá-
sában". 

MOLNÁR ZOLTÁN 
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Krúdys PersoniGcations 

The presení paper is meant to be a contribution to the solution ofthe questions: 
what is 'pérsoniűcation' in literature and what is the linguistic projection of this pro-
cess. Several works by Gyula Krúdy, who often made use of personiűcation, have 
served as matériái for the investigation (a növel entitled „Asszonyságok díja" [The 
Price ofLadies], which, being a synthesis in nature, represents well Krúdy's whole life-
work, and works typically characteristic ofthe cíassical periods ofthe writer írom the 
viewpoint of style development: űve short stories with Szindbád as the main charac-
ter, a short story entitled „A helyettes halott" [The Deputy Dead Man] and a növel 
entitled „Rezeda Kázmér szép élete" [The Happy Life of Kázmér Rezeda]). 

The treatise examines in detail the constituent elements of personiűcation, per-
soniűed and personiöer the relationship between them as well as the grammatical-
fbrmal means and functions of tropes. The formai examination of tropes shows that 
personihcation is always complete with Krúdy, i. e. both elements ofthe trope, expres-
sed and expresser, are marked. The functional examination calls attention to two 
interrelated tasks of Krúdy's personirlcations: portrayal by environment and disso-
lution of loneliness. 

The paper ends with the statement that personiűcation, which is a peculiar litera 
ry method or fbrm fbr the writer to make contacts between 'object' and 'subject', i 
one of the most signihcant „linguistic means of making reality confbrm to us". 

Z. MOLNÁR 

9 Magyar Nyelvjárások XXI. 129 




