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Tóth Vilmos: Mészkőbe faragott ködlovag

Séta

Miután sokunk legkedvesebb magyar írója, Krúdy 
Gyula nagy nyomorban meghalt, szép temetést kapott. 
Utána azonban sírhelyével sokáig nem történt semmi 
más, mint hogy egyre elhanyagoltabbá vált a Kerepesi úti 
temető hátsó, idővel elbozótosodó részében. Krúdy földi 
maradványai több mint három évtizeddel a halála után, 
újratemetéssel kerültek a mai sírhelyre, ahol ezt követően 
került felavatásra a Borsos Miklós készítette síremlék.

Igaz, hogy hivatalosan csak a szülőváros képviseltet-
te magát a temetésen, az állam és a főváros nem, Krúdyt 
azonban Budapest által felaján-
lott díszsírhelyen temették el 
1933. május 14-én. Ez az erede-
ti sírhely a Kerepesi úti temető 
47-es parcellájában, az 1. sor 
90. számú helyén volt, a né-
hány héttel korábban elhunyt 
Concha Győző és Kozma An-
dor sírja mellett. A konzervatív 
nagyságok szomszédságába temetett bohém Krúdy esete 
szemléletesen bizonyítja, hogy a fővárosi hivatalnokok a 
sírhely-adományozás során nem szelektáltak világnézeti 
alapon. A 47-es parcella első sorában székesfővárosi ta-
nácsnokok, professzorok, budapesti intézmények vezetői 
porladoznak, és itt van például Endresz Györgynek, az 
első magyar óceánrepülőnek a sírja is. Krúdy tehát halá-
la után kapott bizonyos mértékű hivatalos megbecsülést 
Budapesttől. Koporsóját az írók temetésén használatos Jó-
kai-lepel borította, a búcsúztatókat a nyíregyházi főjegyző 

mellett író- és újságírótársak mondták. Miközben a sírt 
behantolták, Sárai Elemér nyíregyházi cigányzenekara 
az író kedvenc nótáit, köztük utoljára a „Lehullott a rez-
gőnyárfa ezüstszínű levele” címűt játszotta.

A negyvenes években több újságcikk foglalkozott a 
sírral, ami felett ekkor még csak a temetés után odatett, 
egyre korhadtabb fakereszt állt. Ezt az „árva, majdnem 
jeltelen”, „koldusi” helyszínt örökíti meg Berda József ver-
se is (Krúdy sírhantja előtt). Ez a látvány fogadta Krúdy 
barátait, akik halála napján évről-évre felkeresték a sírt; e 

szokást egyébiránt Krúdy-tisz-
telők egy csoportja néhány éve 
felújította, de a zarándoklat cél-
állomása értelemszerűen már 
nem az eredeti, hanem a jelen-
legi sírhely.

A Krúdy sírját évente fel-
kereső baráti kör azt szerette 
volna, ha Pátzay Pál készíti el 

a síremléket, sőt Várkonyi Titusz 1943-as cikke tényként 
írta le, hogy készül a szobor, és még abban az évben áll-
ni fog. (Várkonyi cikke ugyanitt, Zeke Gyula kommen-
tárjával olvasható, akinek köszönöm, hogy felhívta rá a 
figyelmemet.) A képet árnyalja az 1964-es Krúdy-anto-
lógiában megjelent Pátzay-interjú. (Tóbiás Áron (szerk.): 
Krúdy világa. Budapest, 1964. 630. old.) A szobrász sze-
rint a síremlék közelébe sem került a megvalósulásnak, 
mert nem volt rá pénz. Elképzelése szerint a síron nem 
egy Krúdy-regényalakot kellene megjeleníteni, hanem 

„Krúdy síremlékén negatív 
faragású szellemalak, még inkább: 

ködlovag látható, aki lehet Szindbád, 
lehet Rezeda Kázmér vagy bárki 

más az író alteregói közül.”

Márai Szindbád hazamegy című 1940-es emlék-
regényében – amely egyébként a cikkben is felhozott 
Krúdy-reneszánsz felütése volt – ő „Várdali, az iroda-
lommal fertőzött segédszerkesztő” (Budapest, 1992, Aka-
démiai-Helikon, 15. p.). Várkonyi Títusz neve – a magyar 
polgári hírlapírás számos más jeles nevével együtt – ér-
demtelenül halványult ismeretlenné a magyar közemlé-
kezetben. Sokakkal ellentétben önálló kötete alig jelent 
meg, de jól írt, és a budapesti vonatkozású publicisztiká-
ja komoly hasznára lesz még az ezután írandó várostör-
téneteknek. Nézzük el neki, hogy Krúdyra emlékezve – 
sokak stilisztikai betegségében osztozva – maga is kissé 
krúdys hangot üt meg. (Márai fönt említett kötetében e 
tekintetben mélyebbek a bajok…)

Krúdy tisztelői és barátai, vagy ahogyan Várkonyi itt 
írja, „lelki udvartartásának hű apródjai” egyébiránt az 
első halálnaptól, azaz 1934. május 12-től kezdve minden 
évben kijártak a sírhoz, 1949-ig bizonyosan, s talán azt 
követően is, ám erről a Rákosi-diktatúra sajtójában már 
nem maradhatott nyom. (Kárpáti Aurél például 1949-ben 

így indítja írását: „Az évfordulón nem mehettem ki sír-
jához. Így küldöm hát fejfájára a baráti emlékezésnek ezt 
a pár szál virágát.” Emlékezés K. Gy. úrra. Világ, 1949. 
május 13., péntek, 2. p.). Várkonyi Títusz – eddigi ismere-
teim szerint – öt ilyen látogatást is cikkben örökített meg, 
egyikben sem ismételve a korábban már megírtakat. 
Ezen cikkének újraközlésével így Krúdy mellett rá is em-
lékezhetünk, hisz olvasóink közül bizonyára nem sokan 
akadnak, akik A Mai Nap számát annak idején a kezük-
be vették. Ám hogy az említett emlékszövegek közül ép-
pen ezt az írást választottam, arra mindenekelőtt a fönt 
címmé emelt Kosztolányi-mondat indított. A magyar 
próza másik legfontosabb alakja ugyanis – bár Krúdyról 
többször is írt – a jelek szerint sosem publikálta e mély 
értelmű szavakat, elszórta csupán a kávéházban és egyéb 
társasági beszélgetések során. Várkonyi Títusz így azzal, 
hogy Krúdy tízéves halálnapján a cikkében papírra ve-
tette, meg is mentette a számunkra. Úgy remélem, bőven 
hasznosulni fog még a Krúdyról való közbeszédben és 
szakírásban.
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a nemzetet reprezentáló leányt, amint koszorút helyez a 
sírra. E mosolyt fakasztóan anakronisztikus ötlet miatt 
jogosan jelenthető ki: szerencse, hogy nem ő készítette el 
a síremléket, pedig a negyvenes években volt pályafutá-
sa zenitjén, többek között éppen sírszobrai révén.

Az 1964-ben megjelent antológia szerkesztője is sír-
emlék nem díszítette nyugvóhelyről ír, és hogy sem 
az író családja, sem tisztelői nem akartak „közönséges 
emléket” állítani, ami bizonyára megnehezítette a sírjel 
megvalósítását. Ugyanakkor 
éppen ez a kötet bizonyítja, 
hogy az első sír sem volt tel-
jesen jeltelen: amint a könyv 
egyik illusztrációján látható, a 
borostyánnal befuttatott han-
ton kőből készült kis névtáb-
la állt. (Tóbiás (szerk.): id. m. 
292. és 371. old.) Ezzel együtt 
is, a sírhely ügye egyértelmű-
en háttérbe szorult, miközben 
Krúdynak 1947 óta már utcája 
volt Józsefvárosban, és 1958 
óta mellszobra Óbudán.

1967-ben, a temetői nyil-
vántartás szerint augusztus 
31-én exhumálták, majd újra-
temették Krúdy Gyulát. Az 
ötvenes években lezárt, majd 
részlegesen megnyitott Kere-
pesi úti temetőben ekkoriban 
már újra folyamatosan létesül-
tek fővárosi díszsírhelyek. Az 
elbírálás szempontjai persze 
nagyot változtak, de Krúdy 
ezúttal is megütötte a mércét. Sírját a húszas évek végén 
kialakítani kezdett, de be nem fejezett díszparcellák egyi-
kébe, a 34/2-es számúba helyezték át, az 1. sor 17. sírhelyé-
re, az 1967 júniusában elhunyt Ferenczy Béni sírja mellé. 
Ma ezt a parcellát kevéssé szerencsésen „művészparcellá-
nak” nevezik, bár nemcsak művészek nyugszanak itt.

Pátzay számos kiváló síremléket készített a har-
mincas és negyvenes években, de később funerális 
művészete már kifáradt, ellaposodott. A „művészpar-
cellában”, ami a hatvanas és hetvenes évek szobrásza-
tának érdekes galériája, csupán egy közhelyszerű port-

réval van jelen. A Krúdy-síremléket megalkotó Borsos 
Miklós viszont ekkor volt a csúcson, három kiváló 
sírszobra is áll itt (Krúdyé, Heltai Jenőé és Nagy Ba-
logh Jánosé) és még egy a közelben (Karinthy Frigye-
sé). Érdemes lenne feltárni, hogy hogyan jöttek létre 
a megbízások a díszparcella továbbformálására, hogy 
olyan remekművek mellé, mint például Kerényi Jenő 
Csontváry-síremléke és Somogyi József Mednyánsz-
ky-síremléke, hogyan kerülhettek olyan szégyenle-

tes alkotások, mint példá-
ul a Veres Péter-sírszobor, 
ami sajnálatos módon a 
Krúdy-sír másik közvetlen 
szomszédja lett.

Borsos két méter magas, 
mészkőből készült Krúdy-
sír emlékén negatív faragású 
szellemalak, még inkább: 
ködlovag látható, aki lehet 
Szindbád, lehet Rezeda Káz-
mér vagy bárki más az író 
alteregói közül. A szobrász 
csak az emberi alak körvo-
nalait ábrázolta, ezeket is jel-
zésszerűen, leegyszerűsítve, 
egyedül a szívnél összefutó 
erek vannak aprólékosan ki-
faragva. Érdemes felidézni a 
korabeli sajtókritikát, mert 
mindmáig az egyik legértőbb 
ismertetése a később néha bí-
rálatot is kapott síremléknek. 
Rózsa Gyula írása a két kőha-
sáb és a figura légiességének 

ellentétét emeli ki, a kőtömbbe vésett illanékonyságot, a 
kubizmusba zárt romantikát, aminek kulcsa a negatív 
faragás, a kőből kivájt űr. Szellemes megállapítása sze-
rint a síremlék nem egy lépő alakot ábrázol, hanem egy 
lépő alak emlékét. (Rózsa Gyula: Alakok a művészpar-
cellában. Népszabadság 29: 14 (1971). Melléklet, 5. old.)

Az alkotás a fővárosi temetőkben álló többi Bor-
sos-mű közül elsősorban Genthon István farkasréti sír-
emlékével állítható párhuzamba. A negatív faragású, 
lépő alakpár azonban ott egyszerű illusztráció: apa és 
fia, Genthon István és Péterke lépései a nemlét, avagy 

a túlvilág felé. A Krúdy-síremlék figurája összetettebb 
tartalmat hordoz, a Krúdy-alteregók esszenciájaként 
az egész életművet jelképezi. A megjelenítés módja a 
Genthon-síremléken a hiányt, az elmúlást ábrázolja, 
Krúdyén inkább a hangulatot. További párhuzamként 
kínálkozik a Karinthy-síremlék siratóasszonya, ami 
ugyan nem dombormű, mégis, a gyászoló alak meg-
formálását itt is a „kivájt űr” határozza meg. Mindkét 
említett mű néhány évvel a Krúdy-síremlék után léte-
sült, letisztult formák jellemzőek rájuk, ugyanakkor 
mindegyik figurális alkotás. A teljes Borsos-életműben 
számos további párhuzam található, itt csak a síremlé-
kekre tértünk ki.

A Krúdy-síremlék felavatásának éve körül van némi 
bizonytalanság. A Borsos síremlékeiről szóló cikk 1962–
63 körülire datálja (Horváth Béla: Borsos Miklós – Sír-
emlékei. Művészet 17: 9 (1976). 16–17. old.). A mérvadó 
életmű-katalógusban 1963-as készítési év szerepel (L. 
Kovásznai Viktória: Borsos Miklós. Budapest., 1989. 280. 
old.). E két közlésre alapozva, korábbi írásaiban e sorok 
írója is az 1963-as évszámot adta meg, pedig a parcel-
latörténet ismeretében ez elvetendő, mivel azoknak az 

áthelyezetteknek, akiknek nem volt méltó sírjele, az új-
ratemetés után állítottak síremléket. Eszerint a Krúdy-sí-
remlék 1967 előtt nem készülhetett el, vagy legalábbis 
nem kerülhetett a sírra. Elgondolkodtató az is, hogy az 
1964-ben megjelent antológiában nincs a Borsos-féle 
sír emlékre vonatkozó adat, ez pedig az 1963-as avatást 
mindenképpen megkérdőjelezi. Tóbiás Áron szerint a 
könyv nyomdába adásával egyidejűleg határozott arról 
a Fővárosi Tanács, hogy síremléket állít az írónak, vala-
mint tőle tudjuk azt is, hogy az eredeti kiadás borítóján 
látható Szabó Iván-féle relief Krúdy-síremléknek készült 
(Tóbiás (szerk.): id. m. 292. old.). Az antológia új, 2003-as 
kiadásából hiányoznak ezek a fontos adatok.

Gyanakvásra adhat okot továbbá, hogy a hatvanas 
években egyetlen reprodukció sem jelent meg Krúdy új 
síremlékéről, 1971 és 1976 között viszont, különböző la-
pokban és kötetekben, öt is. Ezek közül az egyik a Fővá-
rosi Emlékműfelügyelőség nyilvántartása alapján 1968-
ra teszi a Borsos-mű felavatását, ami az újratemetés 
időpontjának ismeretében a legvalószínűbb lehetőség 
(Németh Lajos (bev.): A százéves Budapest szobraiból. 
Budapest, 1972. 21. old.).
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