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FRIED IST VÁN

„Ál mok ül dö gél nek a bol tok cég táb lá in,
mint pi he nõ madarak…”
(A Krúdy-mû vek álomvi lá ga, álomvi lá gok Krúdy Gyu lá ja)

„Szür ke sze me volt a hölgy nek, mint ha a
ho mok em ber je lent kez ne e te kin tet ben, aki
a gyer me ke ket el al tat ja fa lu he lyen.”

(A nem zet bá ró ja)

„Az álom nem csak a jö võ idõt pél dáz za (…),
ha nem az el múlt idõ ket is, amely ben az
ál mo dó rák mód ján vis  sza fe lé megy azo-
kon a be járt élet uta kon, ame lyek re már nem
is em lé ke zik.”

(Álmoskönyv)1

Alig ha ha gyat koz ha tunk, Krúdy álomvi lá gá ról szól va, 
a már éle té ben két ki adást meg élt Ál mos könyv re, az az 
nem te kint het jük ös  szeg zõ jel le gû és ér vé nyû gyûj te mé-
nyes kö tet nek. Jól le het no vel lá i ból-re gé nye i bõl ve zet út 
az Ál mos könyv irá nyá ba, mi ként az Ál mos könyv egyik 
be val lat lan elõszövege: az író több re gé nye, még több 
el be szé lé se. Az Ál mos könyv adat köz lõ je ként meg ne ve-
zett, le gen dá ba ve szõ, ám a Pa lo tai álmokban2 és no vel-
lák ban ala kot ka pó nagy ma ma, Radics Má ria ket tõs 
sze re pé ben, ti. a mú ló vi lág hi e del me it köz ve tí tõ é ben 
és a re gény fi gu ra ként funk ci o ná ló é ban, an nak az álom-
vi lág nak rep re zen tán sa, aki egy ként ér zi ott hon ma gát 
lé te zé sé nek, szá mí tá sa i nak ta pasz ta la ti va ló sá gá ban és 
azok ban a me ta fo rák ban, ame lye ket álom fej té sei ré vén 
to vább ad. Radics Má ria e mi nõ sé ge i ben szin te nem tesz 
mást, mint az ál mok „nyel vét”, köl tõ i vé vá ló „ké pe it” 
ér tel me zi, le for dít ja a hét köz na pi fel hasz ná lás cél já ból. 
Az Ál mos könyv ben le jegy zet tek sze rint a két fé le nyelv-
nek csak a köl csö nös ér tés tár hat ja föl rej tett je len té sét, 
amely ko ránt sem ki zá ró la gos, hi szen más for rá sok, más 
ál mos köny vek el té rõ ér tel me zé sek kel szol gál hat nak 
– s eze ket oly kor (ma gá ban az Ál mos könyv ben is lát-
juk) töb bek kö zött Krúdy „sa ját jegy zé sei” tel je sí tik ki. 
Csak hogy az Ál mos könyv be fog lalt szó ma gya rá zat ok, 
ér tel me zé sek, tör té net da rab kák, eset ta nul má nyok ugyan 
„nyers anya gát” al kot ják Krúdy több álom tör té ne té nek, az 
e té ma kör be so rol ha tó re gé nyek, el be szé lé sek (ál lít ha tó, 
hogy az élet mû je len tõs szeg men se tar to zik ide) nem csak 
ki bont ják a tör té net té szer ve zõ dõ ér tel me zé si le he tõ sé ge-
ket, ha nem eze ket fe lej tet ve vagy fe led ve, az ön ma ga elõl 
me ne kü lõ, ön nön meg osz tott sá gá ra döb be nõ sze mé lyi ség 
il lú zi ók ba fo gó zá sát, vágy ki ve tü lé se it – a nosz tal gi kus 
hang vé tel be jó ko ra „adag” iró ni át csem pész ve – je le ní tik 
meg. Nem csak a Krúdy-élet mû ben fel buk ka nó álom fej-
tés, álom fej tõk ki fe je zé sek árul kod nak er rõl (1909-es 
pél dá ul Az álom fej tõk cí mû el be szé lés); A bû vész inas, 
1912, hõ se, Hermann mint egy hi va tá sos „álom fej tõ és 
álom csi ná ló”, a Mit lá tott Vak Bé la sze re lem ben és bá nat-
ban, 1919, Kincsemje „ar ról volt hí res, hogy a leg jobb 
álom fej tõ volt a tár sa ság ban. A hang ja olyan volt, mint 
a mesemondóé…” Ki té rés kép pen fi gyel mez tet nék ar ra, 
hogy nem a fre u di Traumdeutung kí sért a cím adás ban, 
ha nem a ma gyar nyel vi örök ség. Czuczor–Fogarasi nagy-

szó tá ra el sõ kö te té ben re giszt rál ja az álom fej tés cím szót: 
„Az álom fé le kép ze le ti tü ne mé nyek nek ked ve zõ vagy 
ked ve zõt len ér te lem ben magyarázása”.3 Meg for dít ha tó a 
té tel: Fre ud mû vé nek ma gyar cím adá sá ra (hogy ti. nem 
Álom-ér tel me zés, nem Álom-ma gya rá zat, ha nem Álom-
fej tés) ta lán Krúdy nyel vi köz ve tí té se is ha tott. Krúdy az 
ál mos köny vek bõl vis  sza kö szö nõ ál mok tól meg kü lön böz-
te ti azo kat, ame lye ket egy so kat mon dó fel so ro lás ban 
a ka lan dok kal és ál mo do zá sok kal együtt em le get (De 
Ronch ka pi tány cso dá la tos ka land jai, 1912), még hoz zá 
Hermann és de Ronch ka pi tá nyé it, me lyek „va ló ban mél-
tó ak vol ná nak a meg örö kí tés re”. A no vel la fü zér le jegy zé-
se, ki adá sa iga zol ja, mi sze rint az iro da lom ba fo ga dás az 
iro da lom ba lé pés, az el be szé lés olyan ka land, tör té net, 
esemény(sor) ele me it tar tal maz za, me lyek egy ál mos-
könyv ben nem rög zít he tõk, vagy me lyek rõl még a so kat 
hi vat ko zott egyip to mi ál mos könyv sem tud hat, nem is 
szól va Justinus Kerner „ro man ti ká”-já ról. Lé nye gé ben a 
Pa lo tai ál mok Radics Má ri á ja is itt té ved meg, itt té veszt. 
S akár jel ké pe sen ért ve, akár a tör té net lo gi ká já ból kö vet-
kez tet ve, a re gény egyip to mi ál mos köny ve nem lé te zik, 
a hi vat ko zá sok és re mé nyek egy fik ció fik ci ó ját él tet ték. 
Ki egé szí té sül an  nyit, hogy má sutt az álom kép il lesz ke dik 
a ka land, az álom, az ál mo do zás mel lé, nemegy szer alig 
meg kü lön böz tet he tõ mó don lesz nek egy más vál to za tai: 
Az ál mok hõ sé ben, 1903, ol vas suk: „Az álom ké pek ko rát 
él jük”; Az utol só ne me si fel ke lés ben, 1904, „Egy tör té nel-
mi álom kép lett a ne mes ség, mint akár Má tyás fe ke te se re-
ge”. Kö ze lít ve ké sõbb ki fej ten dõ gon do lat me ne tem hez, 
idé zem a Kis vá ro si ál mok hõ se, 1914, egy pas  szu sát: „A 
cuk rász ab la ká ban délutánonkint egy fi a tal em ber für tös, 
ezüs tös fe je meg je lent, mint egy álom kép, és a mé la sze-
mek órák hos  szá ig bá mul ták a fel vi dé ki vá ros ház te tõ it, 
me lye ken al ko nyat fe lé vi lá gos volt a hó”.

En nek az idé zet nek a se gít sé gé vel lép he tünk túl a 
szó ma gya rá za ton, ar ra az el be szé lõi mód szer re fi gyel ve, 
ame lyet Krúdy ko rai mû ve i ben a ro man ti ka örök sé gé nek 
át- és új ra gon do lá sa ként fog ha tunk föl, ké sõbb egy en nél 
„mo der nebb” el be szé lõi tech ni ka (is mét) újra-romantizáló 
kí sér le te ként. Még az 1914-es el be szé lés is a lát szat, az 
el/be le kép ze lés és a mû ben meg kép zõ dõ „re a li tás” szem-
be sí té sén alap szik, az „álom kép” (mely – ne fe led jük 
– egy ha son lat ban ke rül elõ) mint egy meg bû völ ni lát szik 
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a te kin te te ket, s eb be az álom sze rû ség be – „mé lá”-zás ba 
– von ja a kis vá rost, a na pon ta lá tot tak nak kü lö nös han gu-
la tot köl csö nöz ve. Más kér dés, hogy már itt je lent ke zik 
az el ide ge ní tõ ef fek tus. A tör té net gro teszk be for dí tá sa 
azon ban a ko ráb ban le ír tak tó nu sát nem ér vény te le ní ti. 
An nál ke vés bé, mert az álom kép be in teg rá ló dik a tár gyi 
vi lág is. Pon to sab ban: a tár gyak más képp, „álom sze rû en” 
kör vo na la zód nak az álom kép ben, hi szen a né zõ pont a 
„mé la sze mek”-é. E szin tag ma nem pusz tán meg idé zi, 
me to ni mi ku san (rész az egész he lyett) jel zi a szem lé lõk 
ér zé keny sé gét, a szó stí lus- és men ta li tás tör té ne ti ér tel-
mé ben, ha nem ezt az ér zé keny sé get (mely rokonulhat az 
ér zé ki ség egy vál to za tá val) vis  sza ve tí ti a tör té né sek re. Így 
a cse lek mény so rán ré szint le lep le zõ dik az ér zé keny ség, 
ré szint az il lú zi ók szét fosz lá sa nyo mán de rül fény ar ra, 
hogy ez a faj ta ér zé keny ség nemegy szer akár élet ha zug-
ság nak is mi nõ sít he tõ vol na.

Ta lán ezt követõleg ér de mes azon töp ren ge ni, hogy 
a föl jebb em lí tett ro man ti kus örök ség mi kép pen mó do-
sul, no ha fel te he tõ leg to vább él Krúdy el be szé lé se i ben. 
Is me re tes, hogy a né met ro man ti ká ban egé szen He i né ig, 
mely ro man ti ka ös  sze füg gés be hoz ha tó Krúdy Vö rös mar-
ty - és Jó kai-ol va sá sá val, de Vö rös mar ty no vel lá i ban is, a 
me se szö vés igény li a me sei ele mek tör té net be szö vé sét. 
Nem csak a „me se funk ci ók” át struk tu rá lá sá ra, iro ni kus 
át ér tel me zé sé re ke rül sor, oly kor gro teszk be for dí tá sá ra, 
ara beszk sze rû tör té net mon dás ra is, leg alább oly mér ték-
ben a (tár gyi) kör nye zet „romantizálás”-ára.

Ami kor a Les ben, Estellára, 1917, „kü lö nös, rej tel mes 
hold vi lá gos éj sza ká”-t em le get, nem túl sá go san ne héz 
a „mondbeglänzte Zaubernacht”-ra (a hold be ra gyog ta 
va rá zsos éj re) gon dol ni. A mot tó ban idé zett ho mok em ber 
E. T. A. Hoffmannra utal, és ha son ló iro dal mi kör nye zet 
de reng het föl ak kor, ami kor az álom tör té ne tek ben az álom 
ré vén szét mo sód nak a ha tá rok a tár gyi és az em be ri vi lág 
kö zött. A tár gyak megszemélyesedése, az el be szé lés sze-
rep lõ i nek ha son ló vá vagy azo nos sá vá lá sa a kör nye zet tel 
a meseiséget, a me se mon dást erõ sí ti, az át vál to zá so kat az 
el be szé lõ mint egy e me sei, me sé be il lõ ál la pot ter mé sze te-
ként mu tat ja föl. „És ma nap ság, ami kor jú ni u si éj je le ken 
a hold alud ni jár a Gellérthegyre…” – ol vas suk A szo bor 
kí sér té sé ben, 1915; „A bar na haj alatt egy cso dá la tos, 
szin te át szel le mült as  szony arc volt lát ha tó. Er dõk le á nya, 
a lát ha tat lan sû rû sé gek meg fi gyel he tet len ál ma, fa le ve lek 
ma gá nyos kép ze lõ dé se az er dõk kö ze pén. Így ál mod ják 
az er dõk a nõ ket.” (A sa ját sá gos nõ, 1916); „A pos ta ko csi 
mé lyen aludt. Bá na ti hi á ba kér dez te az éj ese mé nye i rõl. 
Mit sem hal lott az éj fé li tör té net bõl.” (Bá na ti út ja, 1917); 
„A tor nyok alud ni men de gél tek, úgy lát szik, nem lát ják 
se mer rõl kö ze leg ni a sze rel mest, hogy ér de mes le gyen 
fenn ma rad ni”. (Ta lál ka, 1921) A tor nyok „cse lek vé se” 
elõ re ve tí ti Má ria tör té ne tét, aki meg is mét li azt, ami a tor-
nyok ról el hang zott, hi á ba vár, az tán tá vo zik. A tár gyi és 
em be ri vi lág egy mást ér tel me zi, együt te sen ala kít ja tör té-
net té a meg nem tör tén tet. „A vas úti tiszt egy fél álom ba 
me rült vo nat nak sza lu tált; a vá ró te rem ben nyom ban el ol-
tot ták a lám pá kat, a hor dá rok el tet ték ma gu kat hol nap ra, 
a jegy pénz tár ban alud ni men tek az ös  szes je gyek.” (Az 
úri em ber, aki nagy bõ gõ nek néz te az eget, 1932.) A pél-
dák ból ki tetsz het, hogy Krúdy nem az a gor don ká zó, 
ál ma tag, álom vi lág ba té rõ szer zõ, aki nek még kor tár sai 
egy ré sze is hit te. El be szé lõ je tisz te li és el is me ri az álom 
„jo ga it”, „kom pe ten ci á ját” a tör té né sek ben, de el ha tá ro ló-

dik a sze rep lõi ön ér tel me zé sek tõl, ezek mi att nem ál doz za 
föl el be szé lõi stra té gi á ját az ál ta la egyéb ként ko mo lyan 
vett „álomiság” cse lek mény szer ve zõ dé sé nek. Az álom-
be li lo vag ko rai (1911) Szindbád-történetébe4 ugyan 
hol ha son lat for má já ban, hol egy mel lék sze rep lõ ré vén 
app li ká ló dik Rip van Winkle tör té ne te és az e tör té net bõl 
ké szült si ke res, 1883-ban a Nép szín ház ban be mu ta tott, 
majd ugyan ott 1903-ban fel újí tott ope rett em lé ke. Sok 
Krúdy-mû hi vat ko zik rá: az ope rett és az alap já ul szol-
gá ló re gény a hos  szú ide ig álom ba me rült hõs nek a meg-
vál to zott vi lág ba vis  sza té ré sét vi szi szín re, ezt a Krúdy tól 
mes  sze nem ide gen té mát. A Rip van Winkle ope rett ként 
ré sze a szí nész nõ éle té nek, a szí nész nõ ál mo do zá sa ha son-
ló an fe di el lé té nek és szí ni pá lyá já nak „re a li tá sát”, mint 
az ope retthõs tör té ne téé. Ugyan ak kor más az ope rett és a 
szí nész nõ ál ma be fe je zé se, az el be szé lés be gon dolt ope-
rettszü zsé akár a Krúdy-élet mû egy szeg men se mi se en 
abîme-jának is te kint he tõ lenne.5

Krúdy – ezt vo nom le az ed di gi ek ta nul sá gá ul – roman-
tizálja tör té ne te it, egyút tal azon ban deromantizálja. Mind-
azo nál tal nem ke let ke zik „tö rés” e két, egy más sal el len té-
tes nek vélt el já rás kö zött, hi szen az el be szé lõ in kább a sze-
rep lõk re to ri ká já tól kü lön böz te ti meg a sa ját ját, a no vel lák 
csat ta nói – ha oly kor okoz nak is meg le pe tést – va ló já ban 
elõ ké szül nek a tör té né sek so rán. Krúdy ro man ti ká ja nem 
mel lõ zi a tri vi a li tás ba sül  lyedt „kel lék tár”-at (pél dá ul az 
idé zett no vel la szí nész nõ jé nek meg szó la lá sa i ban). Az 
ál mok, ál mo do zá sok sok min dent in do kol hat nak, ugyan-
ak kor el be szé lõ és sze rep lõ egy más tól el vá ló né zõ pont ja 
le he tõ vé te szi a deromantizáló moz za na tok be ik ta tá sát 
is. Jó pél da er re a szür re a lis ta el be szé lés sel kap cso lat ba 
ho zott Mit lá tott Vak Bé la sze re lem ben és álom ban cí mû 
tö re dé ké ben az a sze rep lõi ér tel me zés, amely a „jobb pol-
gár ság höl gyei”-nek ál ma i hoz fû zõ dik: „min den álom nak 
va la mely ér zé ki es je len tõ sé get tu laj do ní ta nak, mint akár 
a ve lõs csont nak, amel  lyel fér jük nek ked ves ked nek, a jó 
le ve sek nek, ame lye ket meg unt ked ve sük nek fõz nek, a 
fi a tal szol gá ló le ány nak, akit ne megy szer azért vesz nek 
há zuk hoz, hogy öre ge dõ urá nak eszé be jut tas sák a di csõ 
múl tat.” (A ro man ti kus ti rá dá ra em lé kez te tõ elõ adás mód 
le lep le zõ en, szin te sza tí rá ba haj ló an jel zett „tar ta lom”-
nak fe szül el le né be!)

Vis  sza tér ve Az álom be li lo vag hoz, az el len tét nyil ván-
va ló vá lesz ak kor, ami kor a Szindbádra kényszerített sze-
rep ját szás és a „ne ve lõi”-tõl su gallt „sze rep” el té ré sei lát-
ha tó vá lesz nek. A szí nész nõ sze rint Szindbád „Úgy jött, 
úgy ér ke zett, mint aho gyan álom ban szo kás”. A szo kás sá 
lett ak tus azon ban nem a „ka land” ro man ti ká ja sze rint 
va ló, az Ér zel gõs uta zás (1915) Szindbádja mond ja ki: 
„Hisz nem is ér de mes ál mod ni, ha az ál mok meg va ló sul-
nak.” En nek nem mond el lent, hogy nem min dig vá lik 
el egy más tól éb ren lét és álom. A már idé zett Les ben, 
Estellára cí mû no vel la sze rint: „Más nap bá gyad tan, min-
den tag já ban ös  sze tör ve éb redt. Es tig a »Két oroszlán« 
bolt haj tá sos szo bá já ból hall gat ta a kis vá ros idõ kö zi hang-
ja it, és nem tud ta ma gá ban el dön te ni, hogy ál mo dott-e 
vagy éb ren volt az el múlt éj sza ka”. Az el be szé lõ sem 
sze rep lõ jé nek, sem ol va só já nak nem si et se gít sé gé re a két-
sé gek el osz la tá sá hoz. A sze rep lõ, Pong rác ko ráb ban egy 
aj tó nyi kor gást ér zé kel ve „hir te len több fé lét gon dolt”, egy 
íz ben az el be szé lõ el árul ja, Pong rác úgy hi szi, a hely ze tet 
vi lá go san lát ta, te nye rét ki nyújt va egy vér csepp hullt be le, 
majd „meg bû völ ve ál lott az út kö ze pén”. A sok egy mást 
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alig vagy egyál ta lá ban nem erõ sí tõ in for má ci ót követõleg 
vá lik va rá zsos sá az éj sza ka, a sze rep lõ egy nõi tü ne mény 
nyo má ba ered, te tõn át kú szik. Csak hogy nem le he tünk 
bi zo nyo sak: ál mod ja-e mind ezt a fõ hõs – vagy sem. Az 
el be szé lõ mint ha Pong rác as pek tu sá ból kö vet né az ese mé-
nye ket, me lyek el be szé lé se nem ve szé lyez te ti gon do lat me-
net ének ra ci o na li tá sát. A ko ráb ban em lí tett rej tel mes ség 
in do kol hat min den fé le „kép te len sé get”, a „hi he tet len” 
for du la to kat nem ke vés bé, hi szen az éj sza ka „kü lö nös”, 
meg is mét lem, „rej tel mes”. Oly kor egyet len mon da ton 
be lül vi lá go sít föl és hoz za var ba az el be szé lõ. Az Egy 
re gé nyes úr fel sü lé se, 1921, ro man ti zál és deromantizál, 
hoz za ös  sze a me se it, az „ál mos könyv”-it és a szö veg fel-
szín mö gött meg bú vó sze xu a li tást, egy ben (lát szó lag) a 
kép te len be uta sít va a szín re ho zást, nem tel je sen ad va 
föl az ok–oko za ti kap cso la tok ból adó dó ma gya rá za tot. A 
re á lis és az ir re á lis (akár idé zõ jel be is le het ne ten ni mind-
ket tõt) ös  sze füg gés be hoz ha tó, le he tõ ség te rem tõ dik egy 
na iv ol va sat szá má ra, de a „ké pes be széd” se gít sé gé vel 
ös  sze tet tebb je len tés le he tõ ség gel szin tén fel dú sít hat ja az 
ér tel me zés:

„Mert ez a nõ bo szor kány volt, és úgy tu dott iga zod ni 
a fér fi ak leg tit ko sabb ál ma i hoz, mint ha õ lett vol na an nak 
a hold be li ha jós gaz dá nak a fe le sé ge, aki az ál mo kat szál-
lít ja Pest re.”

A Ro zi na ál mai a ha son ló te ma ti ká jú, szin tén 1923-as 
álom no vel lák kö zött már csak azért is meg kü lön böz te tett 
fi gyel met ér de mel, mi vel ar ról ta nús ko dik, hogy lát szat 
és lé te zés, éb ren lét és álom, nap pa li és éj sza kai „élet” 
dichotómiája nem pusz tán a ha son más nak mint ki ve tült 
én nek, mint ön ma ga másikjának ro man ti ká ból örö költ tár-
gya fog la lód hat el be szé lés be, ha nem mint a ro man ti ká ra 
re a gá ló Nervenkunstnak, az ide gek mû vé sze té nek szá zad-
for du lós-mo dern vál to za ta. Ez zel Krúdy meg for dít ja (és 
nem ta gad ja) az álom ba me ne kü lõ, tel je sü let len és tel je sít-
he tet len vá gya it ott bol do gan ki élõ szub jek tu mok tör té ne-
tét. A ri deg hét köz nap ok s a szí nes ál mok kö zött fe szü lõ 
el len té tek he lyett a va ló szí nû leg Ferenczi Sán dor köz ve-
tí tet te lélekelemzés6 szá má ra kí nál eset ta nul mányt. Mint-
ha kór eset le írá sát ad ná Krúdy. Ro zi na élet raj za: ál mai 
vál to zá sa i nak kró ni ká ja. Az el be szé lõ szin te nem mond 
töb bet a tény köz lé sek nél, kí vül ál lá sá hoz ra gasz ko dik. A 
négy rö vid rész bõl ál ló no vel lá ban leg fel jebb egy-egy 
mon dat ban en ged meg ma gá nak egy-egy bi zal ma sabb 
köz lést. Az el sõ két rész ben meg tud juk, mi ket ál mo dott 
Ro zi na tizenötéves ko rá ig, majd húsz esz ten dõ sen. A 3. 
rész foly tat ja az élet raj zot: „Gaz da gon ment férj hez, s 
egész ter mé sze te sen unat ko zott”. Az idõ je len tõ sé ge köz-
ben meg szû nik, meg osz tot tá vá lik a nap pa li élet: Ro zi na 
ott hon cse lé de i vel ve szek szik, ope rai pá ho lyá ban „bál-
vány mo sol  lyal és hó dí tó an” fog lal ja el he lyét. Ál ma i ban 
azon ban elõ tör nek a kí sér té sek, a nap pal so sem lá to ga tott 
hely szí nek, nem is mert fi gu rák je len nek meg. „Ru hát cse-
rélt ron gyos, el ve szett nõk kel, és oly bol dog nak érez te 
ma gát, mint még so ha, ami kor há tá ra ver tek ök lük kel a 
hó hér le gé nyek. Olyan tán co kat járt, ami lye ne ket nap pal 
nem tu dott, és olyan sza va kat mon dott ki szá ján, ame lyek 
nap pal meg éget ték vol na.”

A tizenötéves ko rá ban ál mo dó Ro zi na még „sza lon ka-
bá tos öreg urak kal ál mo dott” (nem egé szen ár tat la nul?), 
húsz esz ten dõ sen éri el az el sõ „rém álom”, a „bál ki rály-
nõ”-t a bálias mo sol  lyal vá la szol ga tó „ün ne pelt hölgy”-et 
ál ma a „Ba kony er dõ sé ge i be” rö pí ti, zsi vány le gé nyek 

ül dö zik a „fé lel me tes er dõ ség”-ben. „Egy szer egy nagy 
ba ju szú és fe ke te in ges disz nó pász tor, aki nél utá la to sabb 
em bert még nem lá tott, utol ér te, ki vet te ké sét, de ré kon 
szúrta…” A disz nó pász tor a bá li urak el len tett je, ezek mint-
ha „vi asz ból és cu kor ból let tek vol na. (…) a leg újabb ope-
rai elõ adá sok ról, a pá ri zsi di vat ról, a tün dök lõ nagy vi lág-
ról cse veg tek”. Amel lett, hogy az „ope rai elõ adá sok” egy 
szint re ke rül a pá ri zsi di vat tal, a cse ve gés ön ma gá ban jel zi 
a fel szí nes sé get, a kon ven ci o ná lis konzum-„kultúrá”-t. 
Ro zi na be val lat lan von zal ma i val a ba ko nyi kon dás ra em lé-
ke zik. A hölgy éle te férj hezme ne te le után sem vál to zik. 
Az „egész ter mé sze te sen unat ko zik” köz lés bõl meg tud ha-
tó, meg ér zi vagy át ér zi éle té nek üres sé gét, de csu pán a 
lé te zés szó sze rint vett és át vitt ér tel mû al vi lá gát ké pes 
ál mod ni, az elõ ke lõ es té lyek nap pa li va ló sá gá val szem ben 
a cse léd bá lo kat, az ebéd re várt te no ris tá val, hí res író val 
szem ben „egy susz ter le gény kül se jû lám pa gyúj to ga tó”-t. 
A nap pa li éle tet az una lom fog ja át, jel lem zõ mó don nincs 
szó ér zel mek rõl, csak fel vett, õszin tét len ma ga tar tás for má-
ról, míg az éj sza kai lét ero ti kus iz gal ma kat ígér. Ro zi na 
meg kí sér li a le he tet lent: át hoz ni va la mit az éj sza ká ból; a 
ki elé gü let len ség s a nap pa li lét el há rí tó me cha niz mu sa 
üt kö zik, itt te hát nem hoz ha tó lét re, még ha torz for má ban 
is, a vágy tel je sü lé se. Ro zi na el kezd tá mo gat ni egy „össze-
nõtt szem öl dö kû, fe ke te kör mû köl tõt, aki szí ve sen el fo-
gad ta tõ le mind azt a pénzt, ame lyet ál má ban ke re sett”. A 
ku darc tel jes lesz: a nap pa li élet ben a köl tõ bó kol párt fo gó-
já nak, a ma zo chis ta álom ban foj to gat ja csu pán a pén zért. 
A két lét szfé ra nem ve gyít he tõ, Ro zi na nem tud és nem 
akar ki lép ni a nap pa li lét bõl, de az alan ta sabb vonz za. Az 
or vo si ke ze lés után „is mét a tün dök lõ úri nõ lett”, de ál mai 
ala po san meg vál toz tak. Öreg as  szony nak ál mod ja ma gát, 
majd kis gyer me ke ket te met. A gyer mek te len Ro zi na – bár-
ho vá bo lyong ál má ban – gyer mek sí rást, -hangokat hall. 
Fel ri ad va ar ra gon dol: „Bár jön ne a kon dás, és meg öl ne.” 
Az el be szé lõ nem egy sze rû en vis  sza csa tol a no vel la má so-
dik ré szé hez, ha nem ki mond ja: nem pusz tán az ef fé le, 
im már or vo sok sza bá lyoz ta élet re mény te len, hi szen a 
ko ráb bi, oly kor aber rált ság ról, el foj tás ról árul ko dó ál mok-
ban leg alább is ide ig le nes me ne dék re lelt, éle te se ké lyes sé-
gét ta gad va. A „tün dök lõ” úr nõt nem elé gí ti ki az a sze-
rep, me lyet kör nye ze te, a tár sa da lom meg kö ve tel tõ le, 
ál ma i ban, kép zel gé se i ben minden nek el len té té tõl lát szik 
bol dog nak len ni. Ha mar ki tet szik, meg va ló sít ha tat lan a 
két fé le lé te zés for ma ki egyen lí té se. A gyer mek te len asz -
szony álomví zi ói és hal lu ci ná ci ói át csap nak a nap pa li 
lé te zés be, fi no man je lez he tik egy tar tal mat lan élet csõd-
jét, a szá zad for du lós – unat ko zó – sze mé lyi ség meg in gott 
biz ton ság ér zé sét (az una lom mint XIX. szá za di ha gyo-
mány: Baude laire, Flau bert és Vö rös mar ty „ha gya té ka”), 
a kül sõ sé ges, élet ha zug sá gon ala pu ló for mák ha mis tu da-
tát. Az el be szé lés vé gé re ma rad a kon dás új ra meg idé zé-
se. Az el be szé lõ azon ban nem en ge di a tör té net le zá ru lá-
sát: „De a disz nó pász tor már mes  sze bal la gott”. Az ige 
utal hat na me sé re, a me se mon dás ra. Eb ben az eset ben ar ra 
a té zis re, mi sze rint az ál mok füg get le ní tik ma gu kat az én 
el ha tá ro zá sa i tól. Ki té rõ kép pen, iga zo lá sul: „Az ál mok nak 
nem le het pa ran csol ni” (A kó csag, 1906). „Mert mi is mer-
jük az ál mo kat, de pa ran csol ni még mi sem tu dunk ne kik” 
– hall juk egy jós nõ tõl (A her ceg nõ és az igaz ság, 1917) 
–, igaz, en nek el len ke zõ jé re is hoz ha tunk pél dát, mint az 
1923-as Álom Bé la be ve ze tõ jét (l. alább). A Ro zi na ál ma it 
zá ró mon dat a tar tam sze rû en szer ve zõ dõ idõ re utal. Hogy 
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a tün dök lõ úr nõ ön ma gát õsz ha jú öreg as  szony nak ál mod-
ja, ki gyer me ke ket te met, gyer mek sí rást hall, el mu lasz tott 
le he tõ sé ge i nek éve it hoz za emlékezetébe.7 A ba na li tás ban 
ki mú ló lét ben so sem akadt „idõ” a lé nye ges re, a tün dök-
lés ben ki me rü lõ for má kon az autenticitás „idõisége” nem 
tu dott át ha tol ni. Ugyan ak kor a disz nó pász tor ál lan dó su ló 
tá vol lé te az el sõ rész éber ál má ra utal hat vis  sza: Ro zi na 
tizenöt évesen Re zsõ trón örö kös be volt sze rel mes. „Saj-
nos a ko ro na her ce get so ha sem tud ta meg idéz ni ál ma i ban. 
Más fe lé volt an nak dol ga, mint a tin tás uj jú is ko lás lá nyok-
nál.” S ha az „álom mun ka” krí zis be csap át, ez ál tal iga zo-
ló dik, Ro zi na én je sem úr a ma ga há zá ban. S mert or vos-
hoz kell for dul nia, be teg ség nek té te le zõ dik, hogy az 
éj sza kai lét igényt tart a nap pa li vi lág tu do má sul vé te lé re, 
he lyet kö ve tel és kap az egy ko ri bál ki rály nõ, az unat ko zó 
úr hölgy lát ha tó éle té ben. Míg más Krúdy-el be szé lé sek-
ben eset leg paj kos célzás8 hoz za szó ba az ál mos könyv bõl 
ki ol vas ha tó je len tést, a Ro zi na ál ma i ban az el be szé lõ nem 
esik ki a tárgy sze rû en tu dó sí tó kró ni kás sze re pé bõl, nincs 
ki té rés, nincs hos  sza dal mas le írás. Éj sza kai ál mok van-
nak, me lyek köz lé se so rán az el be szé lõ az ál mo dó nak is 
le he tõ sé get biz to sít re ak ci ói ki élé sé re, „él mé nyei” tu da to-
sí tá sá ra. Az elõ ke lõ vi lág nem ké pes meg vé de ni az úr höl-
gyet, csak cse veg nek ve le, hagy ják tün dö köl ni. Az una-
lom nak ezek sem mi kép pen nem el len sze rei. Az örö költ 
ma ga tar tás for mák ta lán ele ve is üre sek vol tak, sem mi 
nem tör tént an nak ér de ké ben, hogy tar ta lom mal te lí tõd je-
nek. Az es té lyek, bá lok, tár sas ebé dek, ope ra lá to ga tá sok, 
ve sze ke dé sek a cse lé dek kel: ezek a hét köz nap ok, ez a nap-
pa li lét, de már itt ér zé kel he tõ vé vá lik a sze mé lyi ség 
fe nye ge tett sé ge. Az ugyan is, hogy a ve szély for rá sa nem 
el sõ sor ban egy ag res  szív, kül sõ ha ta lom, még ke vés bé 
anya gi ter mé sze tû. Az én nek ön ma ga a leg fõbb el len sé ge, 
a nem tu da to sult, mert a szo ci a li zá ló dás kö vet kez té ben 
el hall gat ta tott má sik. Aki en nek kö vet kez té ben mit sem 
tö rõ dik a kö te le zõ nek tu dott fe gye lem mel, az il lem mel, a 
nap pa li lét tár sas sza bá lya i val. Éj sza ka fel ol dód nak a gát-
lá sok, s a nap pa li gá tolt sá gok nak alá ve tett én az ál mok 
ki szol gál ta tott ja lesz. Az el be szé lõ sem se gít het raj ta: „A 
disz nó pász tor már mes  sze bal la gott.” Va jon ha láljel kép re 
utal-e ez a zá rómon dat? Az ál mok ból Ro zi na „re a li tás”-
ává vá ló tör té nés azon ban nem fe je zõd het be a meg vál tó 
ha lál lal, a szer elem te len-gyer mek te len, unat ko zás sal 
mú ló lé te zés ben a Krúdy-élet mû fel te he tõ leg lé nye gi mo tí-
vu mai (szerelem/szexus–álom–halál) ré szint hi á nyuk kal 
„van nak je len”, ré szint a nap pa li lé te zés inautenticitására 
fi gyel mez te tõ je le nés ként. A ki ma radt le he tõ sé gek tör té-
nés sé di men zi o ná lód nak, szerelem/szexus–álom–halál 
ös  sze füg gé sé re döb bent az el be szé lõ. Az üveg lo pó 
Szindbádja, 1925, „min den éj sza ka egyik-má sik ré gi sze-
re tõ jé vel ál mo dik, amely álom a köz fel fo gás sze rint ha 
nem is min den eset ben ha lált, de min dig hos  szabb-rö vi-
debb ide ig tar tó be teg sé get je lent”. A ku ta tás az em lí tett 
ös  sze füg gés re célozva9 jog gal utalt Fre ud ra, aki nek té te lei 
va ló ban át ha tot ták a XX. szá zad el sõ év ti ze de i nek ma gyar 
irodalmát.10 Is mét Ferenczi Sán dor köz ve tí tõ te vé keny sé-
ge vol na em lít he tõ. An  nyi azért el mond ha tó, hogy – 
mi ként az oszt rák iro da lom ban Schnitzler – Krúdy ré szint 
a fre u di álom fej té sek tõl füg get le nül, ré szint a ko ráb ban 
em lí tett ro man ti ku sok in dí tá sá ra ala kít gat ta Erosznak és 
Thanatosznak a szá zad for du lós mo dern ség ben új ra-el gon-
dolt ös  sze füg gé se it. A ku ta tás ban ke ve seb bet em le ge tett 
Álom Bé la el be szé lés már címével11 több olyan mû vet 

idéz meg, mely ben az Ál mos könyv kí sér tet-ér tel me zé se 
lesz a cse lek mény kö zép pont ja: „A kí sér tet rõl mind nyá-
jan tud juk, hogy õ nem más, mint ben nünk rej tõz kö dõ és 
vis  sza ván dor ló álom.” Si e tõ sen írom ide a más vo nat ko-
zás ban hi vat ko zott Mit lá tott Vak Bé la sze re lem ben és 
bá nat ban na iv álom ér tel me zé se i nek al le gó ri a ként be fo-
gad ha tó sá gát; kis- és nagyálmosi Ál mos An dor „fa lu si 
tu dós” a Nap ra for gó ban, 1918, te kin ti meg fe le lõ tá vol ság-
ból sze rep lõ tár sai egy más hoz fû zõ dõ kü lö nös kap cso la ta-
it, igaz, õ maga sem men tes az ös  sze füg gé sek ha tá sá tól: 
„Ál mos úr egy na pon meg halt. / Ezt min den esz ten dõ ben 
meg tet te, ami kor Eve lin kis asszonyt hu za mo sabb ide ig 
lát ta, s rá tört a sze re lem, far ka sok kín ja, szél üvöl tõ zú gá-
sa.” Az As  szony sá gok dí ja, 1919, Czifra Já nos te me tés ren-
de zõ jé nek „másik”-ja lép be Álom ként a tör té né sek kö zé 
(„Ötö dik fe je zet, a bé kés pol gár ta lál ko zik az Álom mal”). 
Álom nem csak lel ki is me re te, számonkérõje Czifrának 
(„Gon dol jon a sza vak ra, ame lye ket gya nút lan nõk szá já ba 
adott ál ma i ban”), ha nem lé lek ve ze tõ je is, aki ter mé sze te-
sen éj sza ka a tes ti-lel ki nyo mor al vi lá gá ba ve ze ti a te me-
tés ren de zõt, hogy a re gény vé gén, mi kor ra az Álom ré vén 
és az álom ál tal ta pasz tal tak „be ér nek”, Álom el tûn jön, 
vis  sza sül  lyed jen (?) oda, ahon nan ér ke zett. Hogy Czifra 
el há rí tó me cha niz mu sát kez di-e mû köd tet ni, két sé ges 
le het. Ám az bi zo nyos, hogy ma gá hoz ve szi a meg szü le-
tett gyer me ket, be ava tó dott én jé nek nincs már szük sé ge 
ár nyékén jé re. Egy kur ta sá gá ban so kat mon dó 1983-as 
Márai-naplójegyzet fi gyel mez tet a Krúdy-mû vek nekrofil 
ele me i re. Márai ugyan nem em lí ti cím sze rint az ál ta lam 
meg ne ve zett mû ve ket, de nem le he tet len, hogy a két 
re gény re cél zott. („A haj po ros ba rokk mö gött a ha lot ti 
maszk vi gyo ra.”)

Az Álom Bé la nem csak név adá sá val érint ke zik a föl-
jebb be mu ta tott re gé nyek kel. Ta lán egy 1910-es Kosz to-
lá nyi-kri ti ká ra ala poz ha tunk: „Nem meg fi gye lõ. In kább 
vis  sza ál mo dó. Nem raj zol, ha nem me sél, és ránk bíz za, 
hogy kép ze le tünk kel tel je sít sük ki pe dzett vonalait”.12 
Ez út tal nem is mé tel ném meg azt, amit bi zo nyos Krúdy-
mû vek me sei jel le gé rõl ír tam, csak utal nék Kosz to lá nyi 
pon tos szó hasz ná lat ára, amely a me sél al kal ma zá sá val 
iga zol ha tó. Az el be szé lés ben ar ti ku lá ló dó idõ fel fo gás 
ép pen úgy leng ki a meg ha tá roz ha tó ság és a meg ha tá roz-
ha tat lan ság kö zött (a fa li óra áll, de a szom széd ka ka sa, a 
„sze gé nyek órá ja”-ként, idõ mé rõ ül funk ci o nál), mi ként a 
sze gény sor ra he lye zett tér, a „ré gi ház”, mely ben a „leg-
szebb ál mok” lak nak. Egy fe lõl a ház nõi és fér fi ai ál mod-
ják a ma guk ál mát, mely ben vá gya ik tel je sül nek, más fe lõl 
– a no vel la kö vet ke zõ ré szé ben – ar ról ér te sü lünk, hogy 
Álom Bé la „kel lõ ada go lás sal szét osz to gat ta az ál mo kat 
a la kók kö zött”. Ko ráb ban azon ban a „ré gi ván dor ló” 
(me sei alak?) ren del ke zett, az, aki „az ál mok és ma da rak 
he lyét a föl dön ki je löl te”. Bé la ugyan csak ren del ke zik, 
mely ál mok mely szo bák ba men je nek. A kö vet ke zõk ben 
az el be szé lés Bé la és ál mai tör té net té ala kul ni kép te len 
vi szo nyát be szé li el, Bé la sor sá ba szõ ve azok ál mát, 
kik nek jö ve te lét hi á ba vár ja. Mert az el be szé lõ csak azt 
ta nú sít ja, mi kép pen oszt ja szét a de rût-meg kön  nyeb bü lést 
ho zó ál mo kat a kül vá ro si ház la kói kö zött, a tá vol ban, 
ko csik ban ro bo gó nõk re nem ter jed ki (kép ze le té nek? 
Vá gya i nak? Ál ma i nak?) ha tal ma, meg kell elé ged nie 
az zal, hogy a „gaz dag, elõ ke lõ nõk” „leg fel jebb ál muk-
ban vet ték õt ész re”. Bé la so sem ta lál ko zik ve lük, sem a 
ma ga, sem a nõk ál ma i ban. Sõt: „el küld ték ma guk he lyett 
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öreg any ju kat, szol gá ló ju kat”. Hol? Az álom ban? Ki é ben? 
A gaz dag és elõ ke lõ nõk nem Bé lá val, nem Bé lá ról ál mod-
nak. „Bé la bol dog ta la nul for go ló dott ágyá ban” – hang zik 
az enigmatikus mon dat. Éb ren? Fél álom ban? Álom ban? 
A vá gyott nõk a szo ba moz du lat lan tár gya i vá me re ved-
nek, a sze gény fi a tal em ber gon do la tai csak sze gény és 
jó szí vû nõ ket tud nak meg idéz ni eb ben a fur csa álomiság-
ban. Álom és éb ren lét ugyan úgy ját szó dik egy más ba, 
mi ként tár gyi „va ló ság” és lá to más: a sze gény meg a gaz-
dag nõ az ol va sás so rán ar che tí pus ként jut hat mar kán sabb 
kör vo na la zó dás hoz, lesz az álom vi lág sze rep já té ko sá vá. 
A har ma dik rész ben Bé la „gaz dag öreg em ber”. Ál mai für-
dõ há zak, to ló szé kek kö rül fo rog nak, „és ál má ban pénzt 
ol vas”. A ko ráb ban vá gyott nõk sor ban meg je len nek, a 
miniszterné („Vá rat la nul jött, mint egy gyász je len tés”), 
a ban kár né („be lib bent, mint a leg fris sebb di vat lap, ame-
lyen még ra gad a fes ték”) meg a szí nész nõ („négylo vas 
fo ga ton és trom bi ta szó val”). Több szö ri ol va sást követõ-
leg sza po rod nak az ér vek amel lett, hogy az álo mi ból az 
éb ren lét be for dul át az el be szé lés, de amel lett szin tén, 
hogy az álom to vább tart. Az élénk és ér ze lem tõl fû tött 
pár be széd be álomuta lá sok ik ta tód nak be. Bé la ki uta sít ja 
a nõ ket. A miniszterné: „Ál má ban min dig más fe lé járt” 
– haj dan; a szí nész nõ nek fel hány tor gat ja Bé la: „so ha sem 
ju tott eszé be egyet len hölgy nek sem, hogy ál mom ban fel-
ke res sen”. A szí nész nõ tá voz ta után „Álom Bé la só haj toz-
va a fal fe lé for dult, hogy to vább ál mod jon a hos  szú éle-
tet aján dé ko zó or vos sá gok ról, sö tét üveg csék rõl és bölcs 
or vo sok ról”. Kér dés: az álom az ér tel me zés ben he lyet te-
sít he tõ-e az ál mo do zás sal? Álom ké pek egy más után ja-e 
Bé la éle te? Vagy va ló ban az álomiság je gyé ben be szé li 
el az el be szé lõ Bé la éle tét? Ez zel szem ben egyet len szó 
vagy uta lás nincs ar ról, hogy Álom Bé la föl éb redt vol na, 
s ne if jú ko ri ál mai (kép zel gé sei?) sze rint ala kul ná nak a 
be szél ge té sek a haj dan imá dott höl gyek kel. Más né zõ pont-
ból szem lél ve, fel té te lez he tõ, hogy a há rom nõ fel tû né se 
nem bi zo nyo san az álom mun ka ered mé nye. Ha egy be kez-
dés ek kép pen zá rul: „Ez zel telt el az ál ma”, a kö vet ke zõ 
nem csak idõ ha tárt, né mi tá vol sá got érez tet, ha nem az 
álo mi pas  szi vi tás sal szem ben ak ti vi tást is. „Míg egy szer 
gyász ru há ban meg je lent a miniszterné…” A ban kár nõ 
nem egy sze rû en be lib ben, ha nem lib be né sé vel be lép 
Álom Bé la álom múlt já ba, sza va i val a kép ze let be li azo no-
su lás lát sza tát kel ti, már csak az ál tal is, hogy be szé dé ben 
nem kü lö nül el az álom az éb ren lét tõl:

„Azt aka rom el mon da ni (…), hogy ál mom ban min dig 
a ti ed vol tam. Va ló szí nû leg tu dod, hogy na gyon bol dog-
ta lan éle tet él tem. Sö tét, kis sze gény ut cá kon jár tam éj fél 
után, és re mény te le nül ke res te lek, hogy sír va éb red jek”. 
(A Ro zi na ál ma i ra em lé kez te tõ pas  szus!)

A kö vet ke zõ mon dat, új be kez dés: „Álom Bé la or vos-
sá got vett be ál má ban, és egy ked vû en be szélt.” Kö vet kez-
tet he tünk az álom pe ri ó du sok egy más után já ra, va la mint 
az álom meg sza kí tott sá gá ra. Esze rint a szép as  szony 
álom el be szé lé se és Bé la ál ma egy más ba foly hat, de 
je lez he ti a szét kü lö nü lést is. Az el be szé lõ utóbb a több-
fé le kép pen ér tel mez he tõ „kín zó tü ne mény”-t em le ge ti. 
A há rom nõ meg je le né se Bé lá nál (ál má ban?) há rom, 
egy mást kö ve tõ nap ese mé nye. Bé la azt ró ja föl – idéz-
tem –, ál má ban nem ke res ték föl a nõk, csak ak kor, 
ami kor hí re ment a vá ros ban, hogy „ál má ban pénzt szá-
mol”. Egé szen a zár la tig mint ha szá zad for du lós mû me-
se, pél dá zat vol na az Álom Bé la mû fa ja, amely ben a 

ki ha gyá sok („üres he lyek”), a meg ter ve zett nek tû nõ 
lo gi kát lan sá gok, a vágy tel je sü lé sek, az el há rí tó me cha-
niz mus ös  sze ját szá sá ból lé te sül ne a tör té net. Az azon-
ban el dönt he tet len, hol hú zód nak meg a nap pa li és az 
álo mi lét ha tá rai. A no vel la utol só mon da ta hoz za be az 
álom, a (sze re lem) mel lé har ma dik ként a ha lált, ame lyet 
Bé la már nem uta sít hat ki, mint a nõ ket. Ál ma (fé lál ma? 
éb ren lé te?) szo ron gás sá lesz, egy olyan is mét lõ dés le he-
tõ sé ge, mely if jú ko ri ret te gé sét fo koz za, „re a li zál ja”:

„Ret teg ve né zett az aj tó ra, va jon nem lép be azon 
va la ki, akit fi a tal ko rá ban an  nyit hivogatott? … Az öreg 
ha lál.”

A kér dés re ta lán az el be szé lõ ad hat ná meg a vá laszt, 
ám nem fe je zi be, in kább ab ba hagy ja a tör té ne tet, a szo-
ron gá sos álom be tel je se dé sé nek esé lyét de reng tet ve föl.

Krúdy nak az 1920-as évek pub li cisz ti ká ja, pró zai epi-
ká ja tel je sí ti ki és for dít ja át az Ál mos könyv ben té tel sze rû-
en ös  szeg zett álom szim bo li kát. A pub li cisz ti ká ban a tör té-
ne ti és gaz da sá gi meg ráz kód ta tá sok elõl az álom ba té rõ, 
az ál mok tól re ményt re mé lõ sze mé lyi ség alak ja bon ta ko-
zik ki (L. M. em lék köny vé be, 1921; A pes ti em ber örö mös 
nap ja i ban, 1925), el sõ sze mély ben elõ ad va a szin te ri por-
te ri be szá mo lót, a vál ság tu da tot jel zõ köz na pi ese tek egy-
más ra hal mo zód va fé lel me tes sé nõ nek (Haj na li mi se, 
1922):

„Most már úgy ál mo dom min den nap, mint egy vén asz-
 szony: lyu kas ha ris nyá val, lyu kas ci põ vel, ron gyos nad-
rág gal, öklöndözõ öreg em ber rel, ing ben já rok az ut cán, 
az ágy alatt fek szem, szûk ci põt hú zok – most már úgy 
ál mo dom éj sza ka, min den nap, én Ked ve sem, mint egy 
õrült, aki nek nap jai meg van nak szám lál va”. (A meg idé-
zett nyo mo rú ság ál mos köny vi cél zá sok kal ve gyül, az 
álom lo gi ka a ma ga út ját jár ja.)

A posz tu musz meg je len te tett Purgatorium han gu la tát 
idé zik a föl jeb bi so rok, a re gény har ma dik fe je ze té ben 
ol vas ha tunk a ha lál ese tet jel ké pe zõ álom ról, míg az új ság-
cikkrész let a mo tí vu mok egy más ba szö võ dé sé rõl tu dó sít. 
Ady End ré rõl írt-kö zölt, ta lán az iro dal mi pub li cisz ti ká-
hoz kö ze li cikk so ro za tá ban a kör nye zet raj za su gall ja az 
álomiságot: „Ah, ezek a há zak, ame lyek nap pal fél álom-
ba van nak merülve…”, az „or fe u mi dé mo nok (…) akik 
leg föl jebb ál mos köny vek bõl bo ga rás  szák ki, ha va la mely 
ne ve ze te sebb ál muk volt”. Eb ben a kon tex tus ban ma ga 
Ady is mint ha Krúdy egy re gé nyé bõl lép ne ki, Krúdy be 
is so rol ta a köl tõ tár sat a köd lo va gok kö zé. Ré szint „mély, 
tu dat alat ti ál mai”-t em le ge ti, ré szint egy pár be széd ben 
ad Krúdy-fi gu rá hoz il lõ sza va kat szá já ba; Ady így szól 
Krúdy hoz: „Te ér tesz min den fé le ba bo nás dol gok hoz, 
így az álom fej tés hez is. Mondd meg ne kem, mit je lent az, 
hogy éj jel ál mom ban ve szet tül tán col tam!”

Egy 1925-ös írás ban (Mi lyen re gé nye ket ír nak az 
írók a mai Pest rõl, 1925) a vál to zat la nul ked venc ope-
rettfõ hõ sé re buk kan ha tunk, Rip van Winkle mód já ra 
té ve te gen já ró pol gá ro kat lát tat Pes ten, a Szent és csa-
csi, 1931, még min dig eb bõl az ope rett bõl idéz, az Elõ-
hang egy kis pör költ höz, 1931, Szekond Ir má ja a bu dai 
szín kör ben a Rip van Winklében lép föl, a Mit mu tat a 
szív fo tog rá fu sa, 1932, sze rint „Nem al ha tunk el Rip 
van Winkle mód já ra a völgy ben”. Ez a ra gasz ko dás 
az álom ba té rõ, majd álom ból vis  sza té rõ, az új, meg-
vál to zott vi lág ban he lyét ke re sõ, nem le lõ fi gu rá hoz és 
tör té net hez ta lán an nak az írói hely zet nek és fikcionált 
ma ga tar tás nak ér zé kel te té se, amely nek az 1920-as évek 
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má so dik fe lé ben a kor tár si em lé ke zõk sze rint Krúdy is 
át élõ je, szen ve dõ je volt, s ami lyen nek Márai Sán dor 
meg raj zol ta a múlt vá ro sát ke re sõ alak ját a Szindbád 
ha za megy cí mû re gény ben.

Ez az álomiság, álomlét egy olyan el be szé lõi stra té gia 
ré sze, amely a cse lek mény je len tõ sé gét csök ken ti, az 
ese mé nyek meg íté lé sét el bi zony ta la nít ja, az el lent mon dá-
so kat (me lyek oly kor az el be szé lõ és a sze rep lõk el té rõ 
ér tel me zé se i bõl adód hat nak) nem tö rek szik ki egyen lí te ni. 
Ek kép pen az ol va só nem igen kap hat meg nyug ta tó el iga zí-
tást ol va sá sa mi ként jé hez. „… nem is ér de mes vi tat koz ni 
a kér dés fe lett – ál lít ja az Ál mos könyv –, hogy me lyik iga-
zi éle tünk: a nap pa li vagy az álom be li?” Krúdy az álom fej-
tés mel lett a ba bo ná kat, a te nyér jós lást nem ke vés bé hit te 
– ma így mon da nánk – egy szub kul tú ra ös  sze te võ jé nek, 
mely szub kul tú ra XIX. szá za di re gé nye i bõl sû rûn me rí tett 
ép pen a mo dern re gé nyes ség lé te sít he tõ sé ge ér de ké ben. 
A szub kul tú rá hoz fû zõ dõ vi szo nyát nem csak a mo dern 

kor fel vi lá go so dott író já nak ma ga tar tá sa ha tá roz za meg, 
ha nem azé a szer zõé is, aki a szub kul tú rá ban egy olyan rej-
tett, nem bi zo nyo san ta pasz ta la ti va ló ság ból ere dez tet he tõ 
mû ve lõ dést, tör té net le he tõ sé get lát, amely nek hasz no sít ha-
tó sá gá ra pró zai epi ká ja hoz be szé des pél dát. Az Így volt 
1914-ben (Re ze da Káz mér szép éle te) az álom el be szél-
he tõ sé gé nek hi te les sé gé ben is ké tel ke dik. Jú lia ál mát 
Fru zsi na köz li Re ze dá val, aki em lé ke i bõl bá nyás  sza elõ 
Jú lia álom el be szé lé sét, hogy be il leszt hes se a cse lek mény-
be. Ta lán az ér tel me zés, a tör té net mon dás jel le gét cé loz za 
meg a több szö rös köz ve tí tett ség gel a köz lés, amely ben a 
nap pa li és az álo mi lét a sze re lem/sze xus és a ha lál mo tí-
vu ma i val ját szik el. Há rom, egy más tól jócs kán el té rõ 
sze mé lyi ség in terp re tá ci ós stra té gi á ja ugyan nem olt ja 
ki egy mást, csu pán „meg te rem ti” az ös  sze füg gé sek alig 
át lát ha tó sá gát. „De azért álom az álom, hogy a vég le tek 
ta lál koz za nak”. Ezek rõl a ta lál ko zá sok ról hoz hírt Krúdy 
Gyu la élet mû ve.
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