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Sem Bartók, sem Balázs nem tekintette a szerelmet megváltásnak.110 „Piros árnyat vet 
a felhő!” – mondja Judit, s mint egy jó tanítvány, már azonnal fordítja is a jelentését –: 
„Véres árnyat vet a felhő!”, tudja, hogy ebből már ő is részesedni fog, mégis elszánt: 
„Nyissad ki még a két ajtót!”, „Nem akarom, hogy előttem csukott ajtóid legyenek!”111 
Kékszakállú ellenvetésére („Nem tudod mit rejt az ajtó.”) már a nem befolyásolt, 
öntudatos hangon mondja ki az igazságot: „Életemet, halálomat Kékszakállú.”112 
Haláltudatával elvesztette manipulálhatóságát, s mindkét szereplő (sőt a Vár is) ezek 
után fordul rá arra az útra, amely a sötétségbe vezet, ahol „Mindig is éjjel lesz már”.113

Kérdéses, hogy ez az éjjel a balázsi értelemben vett halál megtapasztalását je-
lenti-e, vagy a nem elhalt, de igazán nem is élő létezés sötét egyhangúságát. A két 
szereplő kapcsolatának halála viszont a darab végén elkerülhetetlenül bekövetkezik, 
és erre az útra az ötödik ajtó megnyílása predesztinálja őket. Ez a szerkesztettség, 
mely egyetlen fordulópontra sűríti a szerelmesek igazi összetalálkozásának és elvá-
lásának lehetőségét, voltaképp a halállal való szembenézés dramaturgiai szerepének 
tudható be, mely lehetetlenné teszi a szereplők kapcsolatának beteljesedését. Bartók 
operájában az erre a szöveghelyre szerkesztett aranymetszési pont után már jelentősen 
változik az eddig felépített zenei rendszer, és a jellegzetes hipermoll-színezet mint-
egy vészjóslóan fölsejlik, hogy aztán az akkord a halál szimbólumává nője ki magát 
a mű végére.

110 Máté Zsuzsanna, Balázs Béla misztériumjátéka és Bartók Béla operája, Mikes International 2016/1., 69.
111 Balázs, A kékszakállú herceg vára, 38.
112 Uo., 38, 
113 Uo., 53.
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Névadás és stílus

Az irodalmi névadás a Krúdy-szakirodalom gazdag és visszatérő témája – nem meg-
lepő ez annak ismeretében, hogy a Krúdy-regények tobzódnak a nevekben, a névadás 
számos különböző formáját felvonultatják. A szakirodalom ilyen irányú eredményeit 
áttekintve szembetűnő, hogy a tulajdonnév főként a nevek tipizálása, illetve a rendelke-
zésre álló névkorpusz rendszerezése1 által névtani, és a „magyar nyelvnek és a prózai 
stílusnak egyik legnagyobb művészé”-nek2 stílusára irányuló elemzések vizsgálati 
tárgya. J. Soltész Katalin a névhasználatban Krúdy „stílusának egyfajta keresztmet-
szeté”-t3 látja, Kovalovszky Miklós a név fetisizálódásáról értekezik: „Ebből a név-
fetisizmusból, a fantasztikumhoz való vonzódásból és a fi nom hangulati árnyalatok 
iránti érzékenységből táplálkozik Krúdynak bizarr nyelvi fantáziája. Igen érdekesen 
nyilvánul meg ez a képzelőerő Krúdy névadási módszereiben is, amely stílusának 
egyik legegyénibb jellegzetessége, és művei sajátosan irreális légkörének jelentős té-
nyezője.”4 A többek által is idézett, eredetileg Perkátai Lászlótól származó kijelentés, 
miszerint Krúdy legnagyobb írói teljesítménye nem más, mint stílusa, jól exponálja 
a Krúdyról való gondolkodás egyik meghatározó (és tartós) irányát. Kemény Gábor 
ennek a stílusnak a jellegzetességét a nyelvi jel önreferencialitásában, a „nyelv átlátszat-
lanná válásában” jelöli meg: „A stilizálásnak ez a megnövekedett fontossága a nyelvi 
funkciók közti arányeltolódásban is tükröződik: a kommunikatív funkcióról az esz-
tétikaira, a referenciálisról a poétikaira terelődik a hangsúly.”5 Ezt a felfogást Keserű 
József kritizálja: Krúdy jellegzetes stílusa nem írható le pusztán ezzel az arányeltoló-
dással, hiszen az irodalmi nyelv éppen abban különbözik a köznapi nyelvhasználattól, 

1 Például Peth József, „Aki az igazi nevünkön nevez végre…” Krúdy Gyula névadása első Szindbád-
kötetében = U., Krúdy-tanulmányok, Tinta, Budapest, 2005, 105–114., ill. Peth József, „Aki az igazi 
nevünkön nevez végre…” Krúdy Gyula írói névadása a Szindbád megtérése című kötetben = U., Krúdy-
tanulmányok, 115–126

2 Kovalovszky Miklós, Krúdy és a nevek = Pais-emlékkönyv, szerk. Bárczi Géza – Benk Loránd, 
Akadémiai, Budapest, 1956, 528.

3 J. Soltész Katalin, Krúdy Gyula névadása, Magyar Nyelvőr 1989/4., 462.
4 Kovalovszky, Krúdy és a nevek, 533.
5 Kemény Gábor, Krúdy és a stílusa. A stílus helye Krúdy művészetében és Krúdy helye a stílus művészetében, 

It 1981/2., 442.
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hogy egyszerre látható és láthatatlan, egyszerre anyag és kommunikációs eszköz. 
Az irodalmi nyelv éppen ebben a feszültségben áll.6

Krúdy jellegzetes írói stílusának valóban lényegi és szinte megkerülhetetlen kom-
ponense a névhasználat,7 a tanulmány tárgya azonban túlmutat ennek stilisztikai 
elemzésén, és Krúdy névhasználatát az identitás tárgykörében problematizálja. A be-
szélő név8 nyelvtudományi kategóriája ugyan ráirányítja a fi gyelmet név és az általa 
jelölt fi gura szubsztancialitásának viszonyára, ám – kapcsolódva Gintli Tibor Krúdy-
monográfi ájának9 a személyiségelbeszélés, valamint név és identitás problémáit taglaló 
fejezeteihez, azok célkitűzéseihez – jelen tanulmány a névhasználatot irodalom-
tudományi vonatkozásban, a szereplői fi gura és a név jelölői viszonyában jelentkező 
zavarok, a névjelölő mozgásai mentén vizsgálja a név identitásteremtő és -romboló 
erejére fókuszálva.

Beszélő név és kontrasztnév; név és identitás

A beszélő név10 a jelölő és fi gura lényegiségének megfeleltetésével, a szereplői alak jel-
lemző, és a többi alaktól őt megkülönböztető külső vagy belső attribútumát a név 
szintjére emelő eljárásként a tanulmány fő tárgykörén kívül esik, hiszen a név által jelölt 
fi gura transzparenssé válik, identitása olvasható és leírható. Kovalovszky Miklós ezért 
tulajdonít a beszélő névnek gúnyos, valamint komikus-parodisztikus hatást, hiszen 
„[a] beszélő név csak egy fővonásra mutathat rá, azt felnagyítja, előtérbe állítja és a többi 
részletet homályban hagyja. Lényegében torzkép tehát, amely a legszembeötlőbb vo-
nás kiemelésével adja az arcképet. Ezért majdnem mindig gúnynév s komikus hatást 
kelt.”11 Jelölő és denotátum viszonya akkor válhat problematikussá, ha a jelölőben 
kifejezett szubsztanciális lényegiség nem felel meg a név által jelölt fi gurának. A név-
használat ezen módját kontrasztnévként12 (vagy „paradox beszélő név”-ként)13 említ-
hetjük, amikor a jelölőben foglalt, és ezáltal felnagyított attribútum ellentétben áll 

6 Keser József, Krúdy és a kísérteties = U., Mindez így, Nap, Dunaszerdahely, 2009, 168–169.
7 „Az író, aki ilyen légies művészi eszközzé tudja fi nomítani a nyelvet, és ennyire érzékeny minden árnya-

lata iránt, akinek képzelete oly különös fényt sugároz a szavakba, és aki olyan varázslatos hatást tud velük 
elérni, mint Krúdy, annak számára fokozott, különös jelentőségük van a neveknek.” Kovalovszky, 
Krúdy és a nevek, 527.

8 „A stilizált nevek gyakran emlegetett típusa az úgynevezett beszélő név, amelynek közszói jelentése 
valamilyen utalást tartalmaz a névviselő egyéniségére, sorsára, esetleg külsejére, foglalkozására, vagy 
bármely vele kapcsolatos körülményre.” J. Soltész, I. m., 455.

9 Gintli Tibor, „Valaki van, aki nincs”. Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben, Aka-
démiai, Budapest, 2005.

10 Meg kell említenünk, hogy természetesen nem Krúdy az első magyar szerző, aki beszélő nevekkel 
ruházza fel szereplőit, és a szakirodalom sem kizárólag Krúdynál látja ennek jelentőségét. A beszélő 
név kategóriája például a Mikszáth-szakirodalomban is lényeges szereppel bír, vö. Nagy Miklós, Mik-
száth írói névadása = U., Klió és más múzsák, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, 1997, 
55–63.

11 Kovalovszky Miklós, Az irodalmi névadás, Helikon 1992/3–4., 512.
12 A fogalmat – a beszélő névhez hasonlóan – Kovalovszky Miklós Az irodalmi névadás című tanulmánya 

alapján használom: Uo.
13 J. Soltész, I. m., 455.

a fi gura (narrátori, szereplői vagy a szereplő önjellemzéséből) kiolvasható lényegiségével. 
Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a fajta kontrasztviszony lehet éppoly direkt, 
mint a beszélő név, hiszen abban az esetben, ha az alak nem felel meg a névben jelölt 
attribútumnak, és azzal ellentétes, a jelölői viszony éppen a hiány jelölésével válik 
mégis egyértelművé és transzparenssé, a beszélő névhez képest azzal az ellentéttel, 
hogy egy negatív személyiségjegy (hiány) válik olvashatóvá a név által.14

Miért ne lenne azonban elképzelhető, hogy név és alak semmilyen összefüggésben 
nem áll egymással? Az irodalmi névadás gyakorlatában egyáltalán nem ritka jelenség, 
hogy a fi gura belső és/vagy külső tulajdonsága egyáltalán nem jelenik meg motivál-
tan az őt jelölő névben. Krúdy nevei között azonban alig találunk ilyet: olyannyira 
feltűnő névadási gyakorlatának motiváltsága, hogy nem kerülheti meg a teljességre 
törekvő értelmezői eljárás Krúdy alakneveinek fi gyelembevételét – már csak a fentebb 
taglalt stilisztikai elemzések eredményei miatt sem. Azokban az esetekben pedig 
végképp kikerülhetetlen az ilyen irányú vizsgálódás, amikor egy szubjektumhoz nem 
egy, hanem két, vagy akár több jelölő társul egyazon szövegen belül, vagy éppen ellen-
kezőleg, egyazon névhez több, egymástól egyértelműen elkülöníthető szubjektum 
kapcsolódik. Hiába azonban a motivált névadás gyakorisága, a neveken, jelölői viszo-
nyokon keresztül az identitás kérdésköréhez közelítő interpretáció szükségszerűen 
a kratüloszi nyelvfelfogás hagyományában áll, hiszen főként abból az aspektusból válik 
látványossá és kérdésessé a jelölői viszonyokban beállt zavar, ha fi gura és név között 
szoros és következmény nélkül fel nem bontható szubsztanciális egységet feltételezünk, 
név és viselője közt valami benső (varázsszerű)15 megfelelést gondolunk el. Minden 
ilyen irányú folyamat a nyelvszemlélet ezen formája felől válik problémássá. Másrészt 
ha a tulajdonnév kommunikatív aspektusaira tekintünk, tagadhatatlan identifi káló 
vonatkozása, hiszen a tulajdonnév az, amely által a szubjektum jelölődik, elhatároló-
dik a többi szubjektumtól, még akkor is, ha a motivált jelentésviszony esete nem áll 
fenn jelölő és jelölt között. Nem kizárólag a jelölőben foglalt valamiféle személyiség-
jegy kifejeződése által válik lényegivé tehát szubjektum és nevének viszonya, hanem 
a rámutatás, a megnevezés aktusa által is. Ennek tükrében minden olyan folyamat, 
amely név és szubjektum szétválását, a jelölői viszony fel- és megbomlását mutatja, 
gyanúval illettetik egy olyan interpretációban, amely az identitás, a szubjektum egy-
ségének (legfőképp annak hiányának) problémakörét elsődlegesen a név jelölői vonat-
kozása felől közelíti meg, így a szereplői identitásra nézve lát problémát egy esetleges 
névcserében, vagy a névben mint jelölőben jelentkező módosulásban.

Magyar Miklós az európai regényirodalom szubjektumelbeszéléseinek változásait 
a név szerepének módosulásaival érzékelteti: a „hős” eltűnése, a személyiség elhalvá-
nyulása a névvarázs, azaz fi gura és név zavarmentes viszonyának szertefoszlását je-
lenti, a centrált szubjektum elbeszélésének elutasításaként tekint a név narratológiai 
funkciójában beállt radikális változásokra. A névazonosságok, a névcserék, vagy a név 
eltűnése ebben a vonatkozásban mindenképpen a centrumként elképzelt „személyiség 

14 Gintli, I. m., 27.
15 „Ez az ösztönös érzés, a névnek és a viselőjének szoros összekapcsolása: a névmágia maradványa.” 

Kovalovszky, Az irodalmi névadás, 508.
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felbomlásának stádiumai”,16 egy változó személyiségkoncepcióban a kimondható és 
olvasható (ön)azonosság megkérdőjelezésének, megragadhatatlanságának jelei.17

Krúdy regénypoétikájának néhány elemzője újabban ráirányította a fi gyelmet a név 
és személyiség összefüggésében rejlő identitásproblémákra, a személyiség egységének, 
struktúrájának ilyen irányú megbontására. Gintli Tibor – Kompolthy Zsigmond ta-
nulmányának18 eredményeire támaszkodva – a Boldogult úrfi koromban kapcsán végzi el 
a név és szubjektum, név és identitás viszonyára vonatkozó vizsgálatot, értelmezésébe 
belefoglalva az elbeszélői hang és autoritás problémáját is. Keserű József a kísérteties 
fogalma felől közelít Krúdy N. N. című regényéhez, elemzése19 a szereplői és az elbe-
szélői identitás problémakörét tárgyalja. Fried István egyes tanulmányaiban szintén 
érinti név és szubjektum, név és identitás problémáját.20 Mégsem tekinthető a Krúdy-
kutatás bevett gyakorlatának az az értelmezői eljárás, amely Krúdy szubjektumfel-
fogásához a névhasználat vizsgálatán keresztül közelítene. 

A Krúdy-kutatás a szerző regénypoétikájának egyik újszerűségét a személyiség 
elbeszélésmódjában látja, ugyanakkor hangsúlyozottan olyan innovációról van szó,21 
amely nem feltétlenül rokonítható az európai vagy akár a hazai modernség regény-
irodalmának hasonló irányú törekvéseivel, hiszen a szubjektum önazonosságának meg-
kérdőjelezését nem a lelki folyamatok ábrázolásával éri el.22 Azok a névhasználatban 
megfi gyelhető zavarkeltő eljárások, amelyek a szereplői szubjektum identitását, egy-
ségét (annak kikezdését, felbomlását) érintik, olyan innovációi a Krúdy-prózának, 
amelyek eredményüket tekintve az európai modernséggel rokonítják.

Két név, egy fi gura
Egy pár ritka szép harisnya eltűnése a koronázáson

A következőkben Krúdy névadásának egy olyan esetét fogjuk megvizsgálni, amely egy 
fi gurához két különböző nevet társít. A név jelölői viszonyának ilyen irányú problémá-
jának vizsgálatához a dolgozat a Krúdy-szakirodalom által csak elvétve hivatkozott 
és értelmezett, Egy pár ritka szép harisnya eltűnése a koronázáson23 című elbeszélést 
rendeli.

16 Magyar Miklós, Hős, név, névmás. A személyiség elhalványulása a hagyományos regénytől az újregényig, 
Helikon 1992/3–4., 427.

17 Ahogyan arra Magyar Miklós is fi gyelmeztet, a személyiség elhalványulása, a hős eltűnése nem jelenti 
egyúttal a név eltűnését. A változó személyiség-koncepció nem érinti a név narratológiai funkcióját. 
Uo., 421.

18 Kompolthy Zsigmond, A rejtőzködő főmű, Életünk 1986/2., 159–170.
19 Keser, I. m., 166–233.
20 Például Fried István, Ki beszél a „regényké”-ben? = U., Szomjas Gusztáv hagyatéka. Elbeszélés, elbeszélő, 

téridő Krúdy Gyula műveiben, Palatinus, Budapest, 2006, 190–211.
21 Gintli, I. m., 11.
22 Magyar irodalom, szerk. Gintli Tibor, Akadémiai, Budapest, 2010, 647.
23 Első megjelenés: Krúdy Gyula, Régi pesti históriák. Egy pár ritkaszép harisnya eltűnése Károly-király 

koronázásán, Ujság 1932. január 17., 25–28. A tanulmányban az alábbi kiadásra hivatkozom: Krúdy 
Gyula, Egy pár ritka szép harisnya eltűnése a koronázáson = U., Váci utcai hölgytisztelet. Válogatott 
elbeszélések, 1931–1933, Szépirodalmi, Budapest, 1982, 86–110.

Az elbeszélés ideje valós, történelmi referenciális idő, hiszen a történet az utolsó 
magyar király, IV. Károly koronázásának idején játszódik: magában foglalja a koro-
názási szertartás előkészületeinek idejét, magát a szertartást, valamint – főhősköz-
pontú – utóeseményeinek elbeszélését. Krúdy epikus (és publicisztikai) témaválasz-
tásának egyik gyakori célja a Monarchia (élmény)világa, a sokak által idézett, Mátrai 
Lászlótól származó kijelentés szerint Krúdy egyenesen a „Monarchia legjobb isme-
rője”.24 Anélkül, hogy közelebbről megvizsgálnánk Krúdy Monarchia-élményének 
tematikus jegyeit, rögzítjük Fülöp László sokrétű, és a Monarchia irodalmainak kom-
paratisztikai elemzését is kezdeményező értekezésének25 Ferenc József (stilizált) alak-
jára vonatkozó megállapításait, amelyek ugyan nem szoros vonatkozásai név és iden-
titás problémájának, de értelmezéséhez mindenképpen adalékul szolgálhatnak.

Krúdy Monarchia-élményének Ferenc Józsefre, valamint a Habsburg-ház egyes 
alakjaira vonatkozó epikai megnyilvánulásai az anekdotizmus, a legenda- és mítosz-
teremtés felől közelíthetőek meg – ezt a közelítés- és ábrázolásmódot áthatja a miti-
záló stilizálás, valamint az irónia. Ebben a szemléletben Ferenc József mint ideali-
zált uralkodó jelenik meg, Krúdy a hozzá kapcsolódó anekdotákból és legendákból 
meríti írói anyagát;26 másrészt ha a Boldogult úrfi koromban nyitányára gondolunk,27 
Ferenc József, a „Népek Atyjá”-nak28 uralkodása a Monarchiában beálló mozdítha-
tatlan rend szimbólumaként értelmezhető. A császár halála (valamint az első világ-
háború) ennek a rendnek, a régi magyar világnak elsüllyedését és felbomlását jelenti. 
Az Egy pár ritka szép… ehhez a narratívához a császár halálát követő gyászidőszak 
– olykor ironikus ábrázolásával – csatlakozik, amelybe a nosztalgia(keltés) szintén 
gunyoros-ironikus hangja vegyül. A királyi körmenet előadásában az elbeszélő Ferenc 
Józsefet várja a körmenet élére,29 majd regisztrálva elbeszélői működésének tárgyi 
tévedését, az új királlyal kapcsolatban teszi föl a kérdést: „[v]ajon tart-e cerclét IV. 
Károly megkoronázásakor?”30

Krúdyt azonban nemcsak a császár alakja, hanem a Habsburg-ház többi tagja is 
érdekli. A trónörökös, a bécsi hercegkisasszonyok és főhercegnők ábrázolását szin-
tén a gúnyos stilizáció, az irónia, a komikum, valamint ezen minőségek keveredése 

24 Mátrai László, Alapját vesztett felépítmény, Magvető, Budapest, 1976, 126.
25 Fülöp László, „A Monarchia leg jobb magyar ismerője” = U., Közelítések Krúdyhoz, Szépirodalmi, 

Budapest, 1986, 213–259.
26 „A portréfestő – aki nem tart igényt valamiféle eredeti és mély jellemábrázolásra, elemző megközelí-

tésre, inkább csak a szájhagyomány, a legendakör eléggé általános és közismertnek vehető elemeit köz-
vetíti és stilizálja – a hódoló gesztusok és a magasztaló hangsúlyok mellett azt is megengedheti magának, 
hogy olykor a szintén meglévő, az anekdota- és legendakincshez ugyancsak hozzá tartozó ironikus 
szólamokból és elemekből is belevegyítsen egyet-mást az ábrázolásba.” Uo., 229.

27 „Sőt, egyes varjúcsapatok darab időre egy helyben keringtek, hogy az előttük haladók megfelelő módon 
eltávolodjanak. Sok ezer varjú igazodott ehhez a reglamához, nem siettek, nem előzködtek, sőt még 
csak nem is lökdösődtek az alkonyi levegőben. Pedig cudar hideg volt. De Ferenc József volt a király, 
és még a varjúcsapatoknak is rendet kellett tartani.” Krúdy Gyula, Boldogult úrfi koromban, Osiris, 
Budapest, 2001, 4.

28 Krúdy, Egy pár ritka szép…, 88.
29 „[M]indenkinek kell előre tudni a helyet, ahol megáll, hogy a cerclénél Ferenc József rátalálhasson…” 

Krúdy, Egy pár ritka szép…, 91.
30 Uo.
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határozza meg: „Akár a királyi párról, akár az előkelősködő közönségről, a duzzogó 
és jajgató főhercegnőkről, akár a templomi eseményeket követő – a királyi palotá-
ban lejátszódó – epizódokról esik szó, az ábrázolás mindenütt szinte travesztálóan 
tiszteletlen, metszően csúfondáros, felerősítve a komikai eff ektusokat.”31

Az elbeszélés központi fi gurája, Kikericsy kisasszony IV. Károly32 koronázási 
szertartását megelőzően tér be egy Váci utcai harisnyaboltba, hogy a jeles alkalom-
ra új, szinte megfi zethetetlen, a Váci utcában kapható legdrágább selyemharisnyát 
megvásárolja. A selyemharisnya az udvari ceremóniák státuszszimbóluma, a szer-
tartáshoz szükséges alkalmi toalettet kiegészítő, társadalmi ranggal és presztízzsel 
járó, elengedhetetlen(nek tűnő) tartozéka. Ennek megfelelően a narráció ki is emeli 
a selyemharisnya jelentőségét, teszi ezt azonban a ruhadarab jelentőségének szándé-
kolt felnagyításával, félreérthetetlen iróniával: „És Kikericsy kézhez kapván a bol-
tostól (Popininek hívták) a ritka selyemharisnyákat, kinyújtóztatta őket a kezében, 
megvizsgálva a lábfejet, a térd alatti és térd fölötti részét a harisnyának, mégpedig 
olyan gondossággal, mintha e pár harisnya kifogástalanságán múlott volna a közelgő 
koronázás sikere.”33 

A „látomány” narrációja

A selyemharisnya jelentőségének kiemelése lényegi eleme az elbeszélés identitásköz-
pontú interpretációjának, hiszen az ünnepi időn kívül Kikericsy olyan átlagos haris-
nyákat hord, „amelyeket észre sem lehetett venni, nyilván az öregasszony kötögette 
őket Óbudán.”34 A harisnya megvásárlása, azaz a ceremonikus-ünnepi rendbe való 
betagozódás (illuzórikus) lehetősége váltja ki és alapozza meg Kikericsy kisasszony 
karaktervált(oz)ását. Ennek a harisnyavásárlás ténye azonban a legkevésbé lényeges 
vonatkozása, viszont alapja és katalizátora annak a „látománynak”, amelynek narrá-
ciója az elbeszélés lényegi részét képezi, és amely az általunk vizsgált identitásproblé-
ma legfőbb hordozója. A boltból kilépő Kikericsy „arca mind merengőbb kifejezést 
öltött… látományok jelentek meg előtte, amint a harisnyát nézegette, mint bizonyos 
szent életű nők előtt mutatkoznak égi látományok.”35 Igaz ugyan, hogy a látomány 
közös igei tővel rendelkezik a látomás szóval, a lát igéből a deverbális nomenképző 
segítségével megalkotott morfológiai szerkezetük is megegyező, azonban a két szó 
esetleges jelentéskülönbségének felderítéséhez előbbi fogalom életműbeli szórványos 
előfordulásainak – a teljességet mellőző, hangsúlyozottan csak jelzésértékű – pozí-
cionáló áttekintése segítségül szolgálhat abban, hogy megértsük, miként is kell ol-
vasnunk és értékelnünk a Kikericsy szeme előtt kibontakozó látományt. 

„A Flórián téren kinyílt egy erkély, és fehérbe öltözött, fi atal nő hajolt ki az er-
kélyen. Gondolkozva körülnézett, mintha várt volna valakit. Arcát megvilágította 
31 Fülöp, I. m., 230.
32 Az elbeszélésben első említésekor „Hirtelen Károly”-ként neveződik meg – a jelölő ebben az esetben 

beszélő névként megkoronázásának gyors lefolyására utal.
33 Krúdy, Egy pár ritka szép…, 87. Popini neve kiváló példája Krúdy komikus névadásának.
34 Uo.
35 Uo.

a hold. Fehér volt, mintha Vörösmarty regéiből érkezett volna. Hollóhaját egyetlen tű 
tartotta. Mezítelen karja néha a kísérteteké, akikért agyonlőtték magukat a férfi ak. 
Még enyhébb lett az enyhe éj. Szeszics kilépett a Flórián-szobor árnyékából, s ka-
laplevéve, dobogó szívvel közeledett az erkélyhez. Az éji látomány nyilván cserepes 
virágait öntözte, mert Szeszics vizet érzett a fején. Az erkély alól szemrehányólag 
emelte fel fejét.”36 Az óbudai szívhalász idézett részletében a narráció nem szakad el 
a realitástól, habár az erkélyen feltűnő női alak ábrázolásában felismerhetjük az 
álomszerűség tipikus stílusjegyeit, az alak Krúdy-prózára oly jellemző álom és éb-
renlét közötti lebegtetését, a másvilági szférához való közelítését – erre megannyi 
példát találunk például a Napraforgó alakjainak ábrázolástechnikájában is. A láto mány 
jelen idézetben a metaforaként a női alak e kettős természetét, a fi gura realitását 
(ezt erősíti az erkélyről lecsöpögő víz érzékelhető valódisága) és a sejtető-lebegtető 
ábrázolás erős hangulatiságát egyszerre foglalja magában. 

A következő szövegrészlet a Szindbád-történetek közül való, Az életmentő kékfestő 
című elbeszélésből: „Már éppen kezet akart fogni az üzlet megkötése jeléül a derék 
kékfestővel, amikor felpattant a fogadó ajtaja, mintha lidérc nyomta volna le a kilin-
cset. Hullaszínű öregasszony jelent meg, aki olyan félelmetes volt, mint az ábécében 
az x, y és z betűk, mikor az ember még nem tudja végig az ábécét. (Szindbád sem 
tudta.) A kékfestő a látományra mutatott, amely régi házak padlásairól, pincéiből, 
kéményeiből jöhetett elő. Megkozmásodott, mint a tűzhelyen felejtett étel. Össze-
száradt, mint egy saru, amelyet nem von senki a lábára, legfeljebb a tavaszi kutyák ha-
jigálják ide-oda a szemétdombok környékén. Kökény, amelyet bokrán felejtenek… 
A szája szélét nyilván valamely átokmondás tartja összehúzódva, azért nem tud mind-
járt megszólalni. De beszél helyette a jóravaló kékfestő: – Íme, Marika, akiről az 
imént beszéltem neked.”37 A látomány az előző szövegrészlethez hasonlóan egy fi gura 
metaforája, a gyaníthatóan már a halál felé közeledő öregasszony helyettes megne-
vezése. Az ábrázolás itt már sokkal közelebb áll az irreálishoz, mint az erkélyen álló, 
növényeit locsoló női alak esetében, hiszen az öregasszony inkább tűnik halála után 
feltámadt, mint élő alaknak, ugyanakkor a kékfestő az élők sorába tartozóként mu-
tatja be. Az előző szövegrészletnél jóval megalapozottabb másvilági narratíva ki-
alakíthatóságát a pince–padlás–kémény helyszínhármasa is támogatja, hiszen ezek 
összefügghetnek a kísértetek/szellemek világával. A narráció irrealitása azonban nem 
éri el azt a szintet, mint például Az útitárs egyik vonatkozó jelenetében, amelyben 
az Eszténára Rienzi szobájában várakozó szereplői elbeszélő-főhős egyszer csak egy 
másvilági-kísérteties alakot pillant meg a szoba ablakának párkányán állva.38 A jelenésről 

36 Krúdy Gyula, Az óbudai szívhalász = U., Telihold. Elbeszélések, 1916–1925, Szépirodalmi, Budapest, 
1981, 279–280. (Kiemelés – M. D.)

37 Krúdy Gyula, Az életmentő kékfestő = U., Szindbád, Unikornis, Budapest, 1994, 233. (Kiemelés – M. D.)
38 A jelenet bővebben: „Egy felejthetetlen öregasszony állott az ablak párkányán, ahová nyilván létra se-

gítségével jutott. Ennél szomorúbb arcot sohasem láttam. Száz meg száz esztendők anyafájdalma volt 
erre az arcra vésve. Sírkövek felírásai jutottak eszembe, amelyekre a kétségbeesett árvák aranybetűkkel 
íratták fájdalmukat. Bús anyák arcai – és benne néhány vonás az én anyám elfelejtett arcáról is. Ott állt 
az öregasszony tarka ruhájában, madárijesztő módjára szétterjesztett karjaival, ég és föld között, mintha 
kétségbeesés adott volna annyi erőt a fáradt, öreg tagokba, hogy ilyen magosságra felemelkedhessen. 
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kiderül, hogy Eszténa anyja, ám az elbeszélés ezen szakaszában a narráció az öreg-
asszony kísérteties ábrázolásával, a boszorkány- és angyalanalógia szövegbe emelé-
sével eléri az irrealitás azon fokát, amely után már megkérdőjelezhető az elbeszélt 
események megtörténtsége.

A „látomány” narratív jelentését reprezentálni hivatott idézetekben az alakok, va-
lamint az ábrázolás, a narráció irrealitása azonban még nem érte el azt a szintet, hogy 
a látományként megnevezett és leírt fi gurák, valamint a történések realitását meg-
kérdőjelezzük az elbeszélői működés felől. Ugyan az idézett részletekben a látomány 
a reálistól elrugaszkodó, a kísérteties-másvilági szférához közelítő ábrázolásmódon 
keresztül a fi gurára, és nem egy elbeszélt eseménysor terére és idejére vonatkozott, 
a karakterábrázolás módja érvényesíthető a Kikericsy szeme előtt kibontakozó esemé-
nyek értékelésében is. Látománya ennek tükrében nem a realitástól elszakadó, képtelen 
történések egymásutánja, hanem a képzelgésen keresztül voltaképpen olyan vágybetel-
jesítése az óbudai nyárspolgárnak, amely szerint a harisnya vásárlása szavatol (hat)ja 
a társadalmi felemelkedés lehetőségét.39 A látomány narrációja tehát nem távolodik 
el az elbeszélés kereteként meghatározható Váci utcai történések leírásának téride-
jétől, ugyanakkor a szertartási események narrációjában a bán alakjának megjelenése 
időlegesen megbontja a látomány ezen rendjét. Az elbeszélt eseménysorozat láto mány-
ként való megnevezésén túl nem is utal sok minden arra, hogy az elbeszélt események 
csupán Kikericsy kisasszony képzeletében zajlanak le. 

A névcsere
Kikericsy–Immaculáta

Kikericsy identitásának meghatározása felől szükséges rögzítenünk az elbeszélés azon 
pontját, amely Kikericsy látományban beálló karakterváltozását – a Napraforgó Eve-
linjének alakjához hasonlóan – a tisztaság, bűntelenség, szűziesség vallási narratívá-
jában helyezi el: „A kegyes zárdaszűz előtt Jézus Krisztus Urunk jelenik meg vérző, 
nyílt sebével, míg cellája térdeplőjén lelkében és imájában valamely jeladásra vár arra 
nézve, hogy az égiek tudomásul veszik ártatlanságában, önfeláldozásában töltött éle-
tét.”40 A látomány kibontakozásával az identitás elbeszélhetőségében nemcsak a vilá-
gi–vallási-oppozíció mentén áll be jelentős változás, hanem a fi gura származástörté-
netében is, hiszen a drága selyemharisnya birtoklása szavatolja az óbudai közpolgár 
(ős)nemesi származását, amely kellő felhatalmazást és jogot biztosít a koronázási ce-
remónián való részvételéhez. Félreérthetetlen azonban a szereplői ábrázolás iróniája, 
hiszen a kamarás (Nopcsa Elek) nemesi származásán kívül – a már magát feláldozni 

Mintha az esőcsatornán kúszott volna fel, mintha boszorkányok segítették volna papucsos lábait, és 
angyalok védelmeznék jobbról és balról.” Krúdy Gyula, Az útitárs = U., Az útitárs. N. N. Két regény, 
Szépirodalmi, Budapest, 1959, 73.

39 „Kikericsy kisasszony előtt a harisnyaboltban, mialatt a ritka harisnyákat forgatta a kezében, ugyan-
csak látomány mutatkozott. Látta önmagát a koronázási misén a vártemplom boltozatai alatt, és látta 
maga körül az eleven és üvegre festett méltóságos urakat, akik koronázáson részt venni szoktak.” 
Krúdy, Egy pár ritka szép…, 87.

40 Uo.

hajlandó zárdaszűz képén keresztül láttatott – Kikericsy áldozathozatalával legiti-
málja a ceremónián való részvételét, ironikusan felnagyítva a selyemharisnya birtok-
lásának jelentőségét: „Családja ősi származású. Nagymamája részt vett Mária Terézia 
koronázásán is – feleli Nopcsa Elek vagy valaki a királyné körül szolgálatban lévő 
kamarások közül. – És már a harisnyái révén is megérdemelné, hogy a koronázáson 
helye legyen, mert a harisnyákért erején felül áldozott.”41 Ha az interpretáció fenn-
tartja a látomány referenciális időben, 1916-ban való lejátszódásának képzetét, a szár-
mazástörténetben beállt változás már csak az időtávlatok miatt is valószínűtlennek 
minősíthető, hiszen IV. Károly és Mária Terézia koronázása között egész pontosan 
176 év telt el, amely időtáv kizárja a nagyszülői-unokai viszony elfogadásának lehető-
ségét. Óbudai polgárból udvari dáma, társadalmi rang után sóvárgó kisasszonyból 
magát feláldozó zárdaszűz lett Kikericsyből. A látomány alapját tehát a főhős identi-
tásában beállt változások jelentik – láthatóvá vált, ezek a változások a karaktert és 
a narrációt a valószerűtlenség felé mozgatják. A Kikericsy identitásában történő válto-
zások azonban csak a névcserében válnak igazán véglegessé, hiszen a Váci utcai boltba 
betérő Kikericsy Immaculátaként távozik onnan.42

Az identitásvált(oz)ás következménye a névcsere. Az Immaculáta beszélő névként 
már magában foglalja a zárdaszűz – „makulátlan” – ártatlanságának és elsősorban 
Szűz Mária önfeláldozásának, bűntelenségének narratíváját. Kérdéses, hogy a név 
által jelölt karakter mennyiben felel meg a beszélő névben foglalt identitásnak, így 
az Egy pár ritka szép… név- és identitásközpontú interpretációjának fi gyelembe kell 
vennie bűn(telenség) szövegbeli jelenlétét, tematikus jegyeit, fenntartva annak lehető-
ségét, hogy esetleg az Immaculáta név kontrasztnévként értékelődik az általa jelölt 
személyiség magatartás- és viselkedésformáinak ismeretében. Tovább árnyalja a jelö-
lői viszony problémáját az Immaculáta név potenciális jelöltjeinek sokszorozódása: 
„Persze, ez az Immaculáta nem volt azonos a habsburgi főhercegasszonnyal, a tiroli 
zárda örök hajadonságot fogadott fejedelemasszonyával, még kevésbé a legnagyobb 
Asszonnyal, akit sok helyen Immaculátának (szeplőtelennek) is szólítanak a hívek, 
akik ajkukra vették drágalátos nevét.”43 A narráció ugyan elkülöníti44 az elbeszélés-
ben jelölt fi gurát a többi potenciális Immaculátától, ugyanakkor egyazon név több 
jelöltre való vonatkoztathatóságával egyúttal össze is veti azokkal, fenntartva az iden-
titások összemoshatóságának lehetőségét. A jelöltek számának szaporítása a név kiüre-
sítésével45 egyúttal a narráció iróniáját is magában hordozza („pesti Immaculáta”), 
amely irónia a Váci utcai hölgyek („akik a sors változékonysága folytán még vallásukat 

41 Uo., 88.
42 „– Nem tehetek mást, miután a koronázási szabályok így írják elő – mondta a hölgy, és többé Kompoltit 

sem ismerte meg, amint a Váci utcára kilépett. Udvari dáma lett belőle, mint annyi más hölgyből ez 
időben Pesten, aki valamely úton-módon meghívóhoz jutott a ritka szertartáshoz. Immaculáta lett a neve 
Kikericsynek abban az időben, amikor a szerencsétlen sorsú IV. Károlyt Budán koronázták.” Uo.

43 Uo.
44 „Ez az Immaculáta amolyan pesti Immaculáta volt, mint amilyen falsok voltak azok a Váci utcai höl-

gyek, akik Ferenc József halála és az új király koronázása közötti időben oly mély gyászban jártak, 
mintha legalábbis az édesapjukat vesztették volna el Ferenc Józsefben, a Népek Atyjában.” Uo.

45 „Immaculáta mindenesetre divatban volt.” Uo.
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is elcserélnék a pillanatnyi előnyért”)46 az uralkodó halála miatt érzett hamis meg-
rendülésének leírásában is tetten érhető.

Az azonosítás következtében a Habsburg-házhoz tartozó, vagy ahhoz közeli 
udvarhölgyek, fejedelemasszonyok magatartásmintáit szinte megörökli Kikericsy-
Immaculáta, azok gyászát, megítéltetését és méltóságait.47 Templomról templomra 
járja a császárt búcsúztató belvárosi miséket, hol „kegyelmes asszony” -nak,48 hol „mél-
tóságos asszony”-nak49 nevezik, helyét fenntartják a templomi padsorok között – teljes 
átéléssel azonosul új szerepével, a Habsburg-ház sorsát, veszteségbeli fájdalmát, köte-
lességeit a magáénak érzi: „Immaculáta úgy járta be térdepelve a különböző templomi 
ravatalokat a fővárosban, mintha valamely nagy oka lett volna arra, hogy halálában 
bocsánatot kérjen Ferenc Józseftől.”50 A bánnal való szerelmi jelenete során a Mo-
narchia egységéért aggódik, magát monarchistának vallja,51 Ferenc József halálában 
a Monarchia erkölcsi és ceremonikus rendjének felbomlását látja.52

A társadalmi rangváltás valószínűtlenségét, megalapozatlanságát az is jelzi, hogy 
Kikericsy-Immaculátának nem áll módjában a ceremóniához illő ruhát beszerezni53 
– ebből a szempontból is egyértelmű karakterét a Habsburg-ház kötelékeihez közelítő 
magatartásformáinak szerepjellege. A helyzet megoldását Kikericsy-Immaculáta egy 
újabb szerepfelvétele jelenti – a koronázási szertartásra nem udvarhölgyi, hanem ápo-
lónői öltözékben érkezik, hiszen a vöröskeresztes főápolók helye biztosított a 88-as 
számmal és egy csillaggal megjelölt kőkockán. A Habsburg-házhoz közeli udvar-
hölgy szerepéből így a vöröskeresztes ápolónő szerepébe kerül:54 az akadálytalan sze-
repváltás egyértelművé teszi Kikericsy-Immaculáta identitásának rögzíthetetlenségét. 
Nem csak a névváltás jelzi a szubjektum egységének decentrálódását, a felvett név 
által kijelölt és meghatározott (vagy meghatározottnak tűnő) identitáson belül is fo-
lyamatos változásban áll Immaculáta fi gurája. Felmerülhet, hogy Kikericsy valóban 

46 Uo., 91.
47 „Ünnepély volt abban a kerületi templomban, ahol Immaculáta a Belvárost elhagyva megjelent, így a 

Teréz- és Bakács téri templomokban. És Óbudán, a plébániatemplomban a gyászmisén úgy fogadták 
a tetőtől talpig feketébe öltözött, még inge csipkéjében is fekete szalagot viselő Immaculátát, mintha a 
legmagasabb udvart képviselné.” Uo., 89.

48 Uo.
49 Uo.
50 Uo.
51 „Én a szívemben monarchista vagyok, Montenuovo nélkül nem gilt ez a koronázás!” Uo., 98.
52 „Hol vannak ebből a koronázásból a parókás, százesztendős szokások, emberek és drága szivárványok? 

Hol van a spanyol etikett? Igaz volna, hogy Ferenc Józseff el együtt temették el a Habsburgok világtör-
ténetét és a spanyol ceremóniákat, amelyeket a madridi Eskorialdban alkottak ki spanyol grandok, de 
Bécsben tökéletesítették őket a főudvarmesterek?” Uo., 97.

53 „Előre csak azok a rendkívül előkelő és gazdag úrinők, a hercegnők, grófok és más történelmi családok 
hölgyei készülnek a királyi koronázásokra, akiknek ruhásszekrényei amúgy is telve vannak a nagyma-
máktól örökölt ruhákkal, amelyek származtak Ferenc József 1867-i koronázásából vagy még régebbről, 
V. Ferdinánd császárrá való koronázásából, amely ruhák kis átalakítás révén megint használható álla-
potba kerültek.” Uo., 90.

54 „Immaculáta legjobban teszi, ha előkeresi régi ápolónői ruháját, amelyben a sebesült katonákat, szegény 
harctéri hazatérteket repesve és könnyes szemmel várt a Keleti pályaudvaron, amikor ez volt a pesti 
hölgyek legfőbb teendője, és egy apáca ápolónői ruhát nem cseréltek volna fel a legragyogóbb estélyi 
öltözettel sem.” Uo., 91.

vöröskeresztes ápolónő volt egykoron, ám a Váci utcában selyemharisnya után kuta-
kodó polgár fi gurája aligha egyeztethető össze az ápolónői identitással. A két identitás 
integrálhatóságának lehetőségét a narráció sem támogatja, hiszen nem tesz említést 
Kikericsy kisasszony ápolói múltjáról, így azt olyan felvett szerepként azonosíthatjuk, 
amely az alkalomhoz illő toalett hiányában mégis biztosítja Immaculáta ceremónián 
való részvételét.

A koronázási szertartás
Szerelem és anakronizmus

Immaculáta identitása a felvett szerepeken keresztül válik rögzíthetetlenné, instabillá. 
A koronázási szertartás közvetlen előkészülete során például fenntartások nélkül 
csatlakozik az elégedetlenkedő főhercegasszonyokhoz, mintha elfelejtette volna ko-
rábbi énjének legfőbb vágyát: ott lenni a koronázási ceremónián, részt venni az elő-
készületekben, közelében lenni a kiváltságos alakoknak. Hirtelen kifogásolhatónak 
látja ápolónői ruháját, miközben arról ábrándozik, hogy bárcsak fekete gyászruhá-
ban érkezett volna az új király megkoronázására, mint a Habsburg család tagjai, akik 
még a nemrég elhunyt császárt siratják.

A koronázási szertartás kezdetét veszi, a felvonuló zászlóurak gyülekezete mint 
„történelmi arcképcsarnok”55 jelenik meg előtte, „ahol minden egyes arc sok száz esz-
tendő előtti ősi arcképhez hasonlított”.56 Immaculáta tekintete ebből a felvonulásból 
egy Zrínyi-kabátos bánt emel ki, akit régi szerelmeként ismer fel és azonosít. A nar-
ráció a bánt anakronisztikus alakként állítja elő – időből való kiesettsége már csak 
rangjánál fogva is egyértelmű, hiszen a bán tisztség a középkori Magyar Királyság 
megszűnésével együtt tűnt el a társadalmi-politikai méltóságok közül – ezzel indokol-
ható, hogy szövegbeli megnevezése idézőjelekbe foglalva történik, mintegy kiemelve 
a fi gura valószerűtlenségét.

A Krúdy-szakirodalom többször is kiemelte Krúdy regényvilágának, világszem-
léletének középkori-archaikus vonását, valamint a modern és a középkori tematikus 
jegyek együttes jelenlétét,57 amelyből például szerelemelbeszéléseinek szakrális és pro-
fán, szakrális és erotikus szembenállása mentén szerveződő szemlélete, valamint 
nyelvi képalkotása58 is eredeztethető. Kertész Imre a középkori festészet alkotásai-
hoz hasonlítva emeli ki Krúdy regényvilágának archaikusságát.59 A bán a letűnt kor 

55 Uo., 95.
56 Uo., 96.
57 Bori Imre, Krúdy Gyula, Forum–Szépirodalmi, Újvidék–Budapest, 1978, 153–154.
58 Kemény Gábor, A szakrális és az erotikus viszonya Krúdy prózájában = U., A nyelvtől a stílusig. 

Válogatott tanulmányok, cikkek, Tinta, Budapest, 2010, 347–357.
59 „Krúdy Gyula zsenijét, kimeríthetetlen alkotóerejét néhány alapérzés mozgatja: kozmikus erotika, a vele 

járó égető bűntudat, a megváltás sóvár igénye és a halál szakadatlanul jelenlévő gondolata. Művésze-
tében, lényében van valami mélységesen archaikus vonás, ami Boschsal, Breughellal, Goyával, ezekkel 
a nagy, apokaliptikus festőkkel és a középkorral rokonítja őt – természetesen a modern nagyváros 
díszletei közt.” Kertész Imre, „Hazai levelek”. Harmadik levél = U., A száműzött nyelv, Magvető, 
Budapest, 2001, 144.
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alakja, Immaculáta iránta érzett (és a bán által viszonzott)60 szerelmi fellángolása 
identitásának szintén problematikus vonatkozása – nem véletlen, hogy amilyen gyor-
san eszkalálódó, olyan gyorsan véget is érő szerelmi jelenetük után a bán még napokig 
ténfereg Immaculátát keresve a Mátyás-templom közelében.61 Szerelmük beteljese-
dése az idő inkongruenciája miatt elmarad – érdekes azonban az a tény, miszerint 
annak ellenére, hogy az olvasói várakozás a bán alakjának eltűnésétől várná az idő 
visszazökkenését (ő az, aki az elbeszélés idejéhez képest anakronisztikus), mégis a bán 
az kettőjük közül, aki a ceremónia után a szerelmi jelenet terében keresi az eltűnt 
másikat. 

Immaculáta túlzó, fatalista szerelmi vallomása62 egyrészt a szerelmi érzés fel-
nagyításával az elbeszélés ironikus mozzanata, másrészt megmutatja annak megala-
pozatlanságát, felismerhető szerepjellegét, kiüresedett teatralitását. Jellemző, hogy 
a két fél között nem hangzik el egyetlen szó sem – párbeszédüket közli a narráció, de 
kommunikációjuk a látáson keresztül artikulálódik: „– Ha a mai viszonyokat vesz-
szük, erre a kérdésre nem felelhet senki – mondta a »bán« szemével, mintha nem akart 
volna olyant mondani új ismerősének a királyra nézve, amit később vissza kellene 
vonni.”63 Másik példa: „– Milyen fi atal szegény, és máris király lesz! – mondta Imma-
culáta a tekintetével a bánnak, miután emberemlékezet óta mindig öregember szokott 
király lenni Magyarországon.”64

A tulajdonképpen sikertelennek minősíthető kommunikáció az idő inkon gruen-
ciája, valamint a szerepek tartalom nélküli teatralitása miatt az eleve kudarcra ítélt 
szerelmi érzés vonatkozása. Nem jelenti azonban mindez azt, hogy a plátói, valódi 
érintkezés nélküli szerelmi érzés narrációja ne működtetné a testiség, a visszafogott 
erotika, valamint a szexualitás tematikus utalásrendszerét. A tényleges érintkezés 
hiányát a szexualitás nyelvi képeivel, motívumainak szerepeltetésével ellensúlyozza 
a narráció, amely a bán kezében tartott zászló(rúd) mozgásainak leírásával érzékelteti 
a szexuális vonzalom testi megnyilvánulásait, a zászlórudat fallikus szimbólumként 
működtetve. Immaculáta (rögzíthetetlen) identitásának amúgy is lényegi vonatkozása 
a vallási-szakrális képzetkör, elég csak beszélő nevére, annak eredetére gondolnunk. 
A bánnal való szerelmi jelenete viszont szakrális és erotikus, szakrális és profán mo-
tívumok és tematikus jegyek együttes jelenlétét mutatja.

Az Egy pár ritka szép… szerelmi jelenetének előadása egy helyen Immaculáta 
szinte bigott vallásosságát emeli ki: „Ebben az általános megmozdulásban az ápolónő 
60 Nemcsak, hogy viszonzott, hanem a bán felől Immaculáta a végletekig idealizált női alak: „Régi nő! 

Valódi nő!” Krúdy, Egy pár ritka szép..., 100.
61 „Később azonban úgy látszott, mintha álmodta volna az egész szerelmi jelenetet a tüneményes Imma-

culátával, mert a koronázási szertartás után még napok múlva is lehetett látni egy méltóságteljes, 
díszmagyaros úriembert, aki régi lobogóval a kezében a templom kőkockáin keresgélt, mintha valamit 
elvesztett volna, rendjelet vagy szívet.” Uo., 102.

62 „Én büszke vagyok arra, hogy ilyen vagyok, hogy ilyen vagyok, hogy szerelmes vagyok. Szeretem önt, és 
ezt megmondom, akár az egész templom hallatára is. Megmondom mindenkinek, Istennek, királynak, 
hazának, hogy szerelmes vagyok. Az vesse rám az első követ, az a boldogtalan ítéljen el engem, aki 
nem volt szerelmes életében.” Uo., 100.

63 Uo., 97. (Kiemelés – M. D.)
64 Uo., 96. (Kiemelés – M. D.)

fehér kosztümje és a torzonborz »bán« Zrínyi-kabátja oly közelségbe jutottak egy-
mással, hogy nem volt többé szükség a szemek félreérthető beszédére, Immaculáta 
ezt bizonyította a kezében tartott imakönyve és imafüzére felett a »bán« hegyező 
füleinek.”65 Imakönyv és imafüzér a vallási-szakrális tárgyi tartozéka – az erotikus 
utalás- és motívumrendszert működtető narráció egymás mellé helyezi tehát az ero-
tikust és a szakrálist, megingatva Immaculáta alakját a makulátlan tisztaság, a bűnte-
lenség, a zárdai szűziesség felől megközelítő és integráló olvasói értelmezés lehetősé-
gét. Krúdy ábrázolástechnikájától korántsem idegen a két képzetkör vegyítése, elég 
csak Az útitárs című kisregényre gondolnunk, ahol például az X. városkába érkező 
szereplői elbeszélőt házába fogadó Hartvigné alakjának – például a gyertyát mint 
fallikus szimbólumot szerepeltető – leírásában66 fi gyelhetünk meg hasonlót temati-
kus és motivikus összefüggést.

„Tragédia” és névcsere
Immaculáta–Kikericsy

A drága selyemharisnya Immaculáta karrierlehetőségének záloga – a koronázási 
szertartást követően mesei fordulattal a narráció arról számol be, hogy Immaculátát 
a királyi palotában alkalmazták ápolónőként. Közel kerül az udvari háztartáshoz, 
a főhercegnők, hercegnők, udvari kisasszonyok előkelő közegéhez. Eleinte nem ta-
lálja helyét, az öreg hercegnő, Annunciáta előtt lelepleződik, mert „egy tortaszeletet 
dugott a köntöse zsebébe”;67 ezt követően Mária Pia őfenségénél kell segédkeznie 
a pakolásban, majd Krisztina Izabellához kerül. A hercegnő epegörcstől szenved, 
Immaculáta pedig természetes, hogy ért az epegörcshöz, így kezelésbe veszi a herceg-
nőt. A narráció iróniával, a komikus elemeket felnagyítva jeleníti meg a főhercegnőt: 
eltúlozza fájdalmainak jelentőségét, a kényes(kedő), a környezetével soha ki nem bé-
külő, folyton elégedetlenkedő fi gura a Habsburg család tagjainak reprezentáns alakja. 
Ahogyan azt a narráció korábban előrevetítette, a drága selyemharisnya okozza Im-
maculáta „tragédiáját” – a királyi palotában megtalálják nála a ruhadarabot, miköz-
ben egy hercegnőé, mint kiderült, hiányzik. A háztartás lopással vádolja a vöröske-
resztes ápolónőt, annak ellenére, hogy időközben előkerül a hercegnő ellopottnak 
vélt selyemharisnyája. A vádlott (bűnös) szerepéből azonban Immaculáta nem moz-
dulhat ki, távozik a királyi palotából: „S az udvari különvonat Immaculáta álmaival, 
jövendőjével, minden nagyra törő tervével együtt elment.”68 Immaculáta „bukása” 
névcserét eredményez, „levetette gyorsan szép nevét”69 – a narráció újra Kikericsy 
kisasszonyként azonosítja, aki visszatér eredeti közegéhez, a Váci utcába, hű kísé-
rőjéhez, Kompoltihoz, „aki még csak nem is volt bán, és zászló sem volt kezében.”70 
65 Uo., 100.
66 „A térdek résén át bizonyosan szabadon jár a szél és a gondolat. Egy égő húsvéti gyertya – arany-

bárányokkal díszítve – elfért volna a két térd között.” Krúdy, Az útitárs, 16.
67 Krúdy, Egy pár ritka szép…, 102.
68 Uo., 109.
69 Uo.
70 Uo., 110.
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Az eredeti közeg – amelyet előzőleg az elbeszélés kereteként határoztunk meg a re-
ferenciális idő–látomány-oppozíció, valamint a névcsere által – alakjainak összetarto-
zóságát nevük összecsendülése is jól jelzi: Popini, Kikericsy, Kompolti. E névhármas 
által jelölt közeg igazi helye Kikericsynek – Immaculáta identitásának felvett sze-
repjellege e felől is egyértelművé válik.

A vándorló név

Kikericsy-Immaculáta identitásproblémája (főként a név összefüggésében) a Váci utcai 
hölgytisztelet egyéb elbeszéléseinek olvasata felől megközelítve tovább árnyalható, 
hiszen a Kikericsy név vándorló névként ezekben az elbeszélésekben is felbukkan. 
A Selyemlopás a Váci utcában71 című elbeszélésben Kikericsy az Egy pár ritka szép…-
ben a harisnyabolt körül sündörgő, „őr”-ként felbukkanó Kompolti elszakíthatatlan 
párja: „Az emberpár, amely most a Váci utcán Kikericsy kisasszony és Kompolti ta-
lálkozása révén létrejött: egymáshoz illő párnak volt mondható még a Váci utcán is, 
ahol nincsen szokásban, hogy egymáshoz illő párok róják a korzó aszfaltját.”72 Ennek 
az elbeszélésnek legfőbb vonatkozása azonban nem Kikericsy Kompoltihoz fűződő 
szerelme: a narráció Kikericsyt teljes névvel szerepelteti, ráadásul Kikericsy Jancsi-
ként, majd e név kiegészül egy zárójeles névkiegészítéssel, amely a Johanna női nevet 
(mint a Jancsi eredeti formáját) csatolja a Kikericsy Jancsi férfi névhez. Krúdy névadá-
sának azon gyakorlata, amely férfi  és női nevet egyaránt rendel egyazon fi gurához, 
gyakorinak mondható, láthatunk példát rá a Boldogult úrfi koromban című regényből 
Vilmosi Vilma alakjában.

Az az olvasói-értelmezői eljárás, amely az Egy pár ritka szép… – megragadhatatlan 
identitással rendelkező – főszereplőjét más elbeszélések névegyezései felől közelíti 
meg, a nevekkel folytatott játék következtében a Kikericsy által jelölt fi gura identi-
tásának további problémáit konstatálhatja. Vilmosi Vilma fi gurájával ellentétben 
Kikericsy alakja azonban nem mutat olyan férfi as vonásokat, amelyek a név nemekkel 
folytatott játékát erősítenék és legitimálnák, tovább bonyolítva az alak identitásá-
nak problémáját.

Az előzőekben láthattuk, mennyire rögzíthetetlen Immaculáta identitása; integ-
rálhatatlannak minősítettük a felvett szerepeket. Jól jelzi identitásának rögzíthetet-
lenségét, a fundamentum hiányát a személyét ért vádak és a királyi palotából való 
elbocsátásnak a narráció által tragédiaként elbeszélt eseménye – a selyemharisnya 
puszta birtoklásának nem lesz természetszerű hozadéka és következménye a társa-
dalmi felemelkedés, a rangszerzés lehetősége, amelyre Kikericsy oly nagyon vágyott 
a többi Váci utcai hölgyekkel együtt. Ebben az értelemben a két társadalmi státusz 
között húzódó mély szakadékot hivatott áthidalni Kikericsy kisasszony látománya, 
amely a képzelgés logikája szerint a – pillanatnyi és megalapozatlan – felemelkedés 
vágyát hordozza magában. Ezért is lesz oly gyors lefolyású Immaculáta „bukásának” 

71 Krúdy Gyula, Selyemlopás a Váci utcában = U., Váci utcai hölgytisztelet, 75–86.
72 Uo., 77.

elbeszélése, hiszen alakja nem lehet része és tagja annak a társadalmi közegnek, 
amelybe képzelgéseiben betagozódni vágyik. Jól érzékeltette ezt a problémát a bánnal 
való szerelmi jelenetének egymástól elcsúszó idővonatkozásai, az idő inkongruen-
ciája következtében beteljesedni, valódi kötődést kialakítani képtelen szerelmi érzés 
narrációja. Ennek az olvasatnak szükségszerű következménye az Egy pár ritka szép… 
főhősének megkettőződése, kettős identitása, amelyet legvilágosabban a névcsere érzé-
keltet. A névcsere mozzanata ennek tükrében egyrészt a narráció Kikericsy kisasz-
szony társadalmi rangért, presztízsért, pillanatnyi sikerért és rivaldafényért küzdő 
alakjának komikus bírálata, másrészt az Immaculátaként könnyedén felvett és levetett 
szerepek integrálhatatlanságával identitását tekintve magát Kikericsy kisasszonyt 
megragadhatatlan, egységképzetében mindenképp megzavart szubjektumként elő-
állító esemény.


