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Egység az ellentétben

Móricz és Krúdy szépprózájáról összehasonlító 
stilisztikai megközelítésben*

Móricz és Krúdy szépprózájának összehasonlító — irodalomtudományi vagy stilisztikai — 
megközelítéseiben hagyományosan az ellentétek hangsúlyozódnak, amelyek leginkább a 
következő kulcsszavakkal összegezhetők: a paraszti világ és a dzsentri hiteles ábrázolása 
versus a „tegnapok ködlovagjainak” álomvilága; naturalizmus, realizmus versus impresszi
onizmus, stílromantika.1 Ezt az ellentétező megközelítést szemléletes módon példázza Czi- 
ne Mihály következő összehasonlítása is: „A humor és csattanó mikszáthi formájától eltá
volodva Krúdy megteremt egy erősen stílromantikus hangnemet és emlékező álomvilágot. 
Másképpen lép túl a mikszáthi anekdotán, mint Móricz Zsigmond. Móricz inkább tompít 
a mikszáthi anekdotán, Krúdy túlhajtja kifejezésmódjait; Móricz az anekdoták különceiből 
a földön élő, körüljárható emberek rajzához kap indítást, Krúdynál a hangsúly az anekdo
ta reális elemeiről az irreálisra csúszik, alakjai különc vonásai még erősebben kidomborod
nak. Móriczot a jelen s a jövő felé fordulás, a paraszti törekvésekhez való kapcsolódás vezeti 
a realizmushoz, Krúdyt a Mikszáthénál is mélyebb kiábrándulás a patriarkális múlt iránti 
nosztalgiához, az irreálisnak tűnő álomvilághoz. Az eredmény, a művészi világ így nagyon 
is eltérő [...] Móricz a magyar realista próza kiteljesítője, Krúdy a modern — lírába, han
gulatba olvadó, légkört teremtő, az idő síkjait feloldó — magyar próza megteremtője lesz.”2 

Az ellentétek dominálnak a két író életművének értékelésében is: míg Móriczot a 
XX. század második felének irodalmi kánonja általában a legelső sorba helyezte (en
nek eredményeként és igazolásaként 1. pl. a közoktatást is), addig Krúdyt többnyi
re tartózkodó távolságtartással kezelte. Az egyik jellegzetes példája az efféle értéke
lésmódnak a Krúdy és Móricz születésének 100. évfordulója alkalmából megjelent 
tanulmánykötet3 előszava, amely a közös kötet kontextusából adódó egymás mel
lé helyezés helyett ugyan implicit, de azért egyértelmű módon Móricz mögé sorol
ja Krúdyt: „Századunk legjelentősebb magyar regényírójának, Móricz Zsigmondnak 
évfordulóját azzal szeretnénk megünnepelni, hogy reá emlékezve az általa képviselt

* A Móricz-recepció történeti áttekintésére 1. pl. G örömbei András: A Móricz-értelmezés új útjai. In: Az újraolvasott 
Móricz. Szerk. O n d e r C saba. Nyíregyháza, 2005. K. n., 9-21.; Baranyai N orbert: „...valóságból táplálkoziks még
is költészet”. Az önéletrajzi (újrajolvasás lehetőségei Móricz Zsigmond regényeiben. PhD-értekezés. Debrecen, 2007. 
Debreceni Egyetem; a Krúdy-recepcióhoz 1. pl. Bezeczky  G ábor: Kultusz és szakirodalom. Jelenkor, 2012. 9-12. sz. 
1207-1216. [Bezeczky, 2012.]
2 C zine M ihály: Krúdy Gyula. In: A magyar irodalom története. V. Főszerk. Sőtér István. Budapest, 1965. Akadé
miai Kiadó, 375. [Czine, 1965.]
3 K abdebó Lóránt szerk.: Valóság és varázslat. Tanulmányok századunk magyar prózairodalmából. Krúdy Gyula 
és Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulójára. Budapest, 1979. Petőfi Irodalmi Múzeum — Népművelési Propa
ganda Iroda Kiadó. [Kabdebó szerk., 1979.]
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műfajokra, prózairodalmunkra irányítjuk reflektorunkat”4(a kiemelések tőlem: P. J.).5
Magam itt egy árnyaltabb kép felvázolására törekszem, mégpedig azzal próbál

va az objektívebb és teljesebb megközelítés lehetőségét felmutatni, hogy azt a kérdést 
vetem próba alá: vannak-e érdemi hasonlóságok, egyezések a két életmű között. Tehát 
nem előfeltevések vagy reflektálatlan szakirodalmi előzmények alapján kiindulópont
nak tekintett különbségek leltározása vagy deduktív jellegű illusztrálása, bizonyítá
sa a célom, hanem ezzel éppen ellenkezőleg az ellentét helyett az egységet keresem.

Az alkalmazott összehasonlító szempontok egyrészt az ún. belső formára, másrészt 
a külső formára irányulnak. Stilisztikai megközelítésben a belső formához tartozó té
nyezők: a téma, a szerkezet, a jellemzés, a cselekmény stb., a külső formához tartozik a 
hangzás, a szó- és kifejezéskészlet, a szintaktika, a szöveg és az extralingvális jelenségek 
szintje, illetve a képiség.6 Meg kell jegyezni, hogy a külső és a belső forma elválasztá
sa a funkcionális nyelvészeti stíluselemzésben (mint amilyen a jelen vizsgálat is) pusztán 
teoretikus jellegű, másképpen szólva elemzéstechnikai-módszertani eljárás, a szövegérte
lem kialakulásában ezek ugyanis szerves egységben és emergens módon érvényesülnek.

A belső forma egyezései közül a dolgozat először a témabeli hasonlóságokat: mint ami
lyen a szülőföld, a szomszédos Nyírség és Szatmár, a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg (2), a 
dzsentri (3) mutatja be, majd az étel, az étkezés motívumának középpontba helyezését és 
egyúttal szimbólummá emelését a Móricz- és a Krúdy-művekben (4); a külső forma, vagyis 
a szűkebben értett stílus összehasonlító tárgyalásában az általános stílustörténeti megköze
lítés után, amely az új stílus teremtését emeli ki (5), a képi ábrázolást (6) és a szabad függő 
beszéd szerepét (7) elemzi. A levonható tanulságokat végül rövid összegzés foglalja össze (8).

Témabeli hasonlóságok I.: a szülőföld vidéke

A belső forma egyezései közül az egyik leginkább szembetűnő a szülőföldön örökül kapott 
közös élményanyagnak mint számos írás témájának a megjelenése. A szülőföld pedig, 
ha tájban, régióban gondolkodunk, mondhatni, szinte ugyanaz, hiszen Móricz és Krúdy 
mint „szomszédok”7 ugyanott töltik életüknek a legalapvetőbb élményeket adó, később

4 K abdebó szerk., 1979, 5.
5 Megyei, illetve nyíregyházi vonatkozásban is egyértelmű volt a sorrend: „Az 50-es évektől kezdve a hivatalos meg
becsülés íróink közül Móriczot tette az első helyre. Utcát már a 40-es évek második felében neveztek el róla, később 
azonban az ő nevét vette fel a Megyei Könyvtár, a szakszervezeti művelődési ház és a benne működő mozi, valamint a 
városi színház is” (Katona Béla: Szabolcs-Szatmár-Bereg irodalmi topográfiája. Nyíregyháza, 1994. Nyíregyházi Jósa 
András Múzeum, 68; kiemelés -  P. J.).
6 Vö. pl. Fónagy Iván: A költői nyelvről. Budapest, é. n. [1999]. MTA Nyelvtudományi Intézet-Corvina; Szathmá- 
ri István: Három fejezet a magyar költői stílus történetéből. Nyelvtudományi Értekezések 140. sz. Budapest, 1995. 
Akadémiai Kiadó, 14-17.
7 Móricz bár korábban többször átutazott „Krúdy városán”, Nyíregyházán, hosszabban azonban csak 1924 decemberében időzött itt 
első alkalommal. Ekkor nevezi gyermekkora fővárosának: „Furcsa, hogy most vagyok először gyermekkorom fővárosában, Nyíregyhá
zán” (idézi: Katona Béla: Szabolcs-Szatmár-Bereg irodalmi topográfiája. I. Nyíregyháza. Nyíregyháza, 1994. Jósa András Múzeum, 67.).
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majd számos műben megidézett időszakát: az akkor ugyan még külön megyékhez tartozó 
vidéken, de ma már egy közigazgatási egységet is alkotó Szabolcs-Szatmár-Beregben. En
nek a vidéknek így éppen olyan bensőséges ismerője és hűséges fia Krúdy, mint Móricz. 
Pontosan mutatja ezt Krúdynak Móricz Kivilágos kivirradtig című — egyébként az alaptör
ténete szerint a nyírségi Szakolyhoz kötődő — kisregényéről írt ismertetésének a következő 
részlete: „...ahogyan megszólal a mesemondás, amint elkezdődik a lélekidézés [...] egy 
furcsa, vidéki karaván nyomul be a szobámba, amely karavánnak csaknem minden tagját 
személyesen ismerem [....] — Honnan jöttök? — kérdem őket szinte feleslegesen, mert ha 
mást mondanának, akkor is reájuk ismernék. A Nyírségből valók ők valamennyien, azért 
nyújtom ki nyomban a kezem a jegyző, a tiszttartó, a legátus keze után. Be régen nem ta
lálkoztam velük! [...] Mintha gyermekkori képeskönyvet lapozgatnék, amelyben a mese már 
elválaszthatatlanul összekeveredett a valósággal: ezeket az embereket mind ismertem, ha 
nem is családi nevükön, de álombéli nevükön mindenesetre”8 (a kiemelések tőlem: P. J.).

A szülőföld műbeli meghatározó szerepére számtalan példát lehetne hozni, de most 
csak olyan ismert művekre utalok, mint az önéletrajzi Életem regénye és sok tekintetben 
párja, az N. N., A boldog ember és a Napraforgó. Összegzőén, a szülőföld tematikai gazdag
ságának és jelentésképző összetettségének jellemzésére joggal írta Czine Mihály Móriczról, 
hogy „Szatmár Móricz művészetében: idill, boldog gyermekkor, vívódó ifjúság, daloló és 
szenvedő és megváltást akaró nép, költői anyag és nyelv, az élettel való találkozás; mér
ték; — emberi erkölcsök és lelki értékek, az ősi magyarság klasszikus földje”9 (a kiemelés 
tőlem: P. J.). Ennek pendant-ja Katona Béla Krúdyra vonatkozó következő jellemzése: 
„Nemcsak tájélményeket és témákat, dzsentri-anekdotákat és jellegzetes figurákat vitt ő 
magával a nyíregyházi gyermek- és ifjúkorból. Innen szívta egész művészetének legélte
tőbb nedveit, innen sarjadt ki, s mindvégig innen táplálkozott csodálatosan színes és kép
gazdag nyelve, s innen kapta azokat a gordonkázó, elégikus hangulatokat, amelyek annyira 
összetéveszthetetlenül megadják minden Krúdy-mű alapszínét”10 11 (a kiemelések tőlem: P. J.). 
Móricz és Krúdy maga is egyaránt tisztában volt azzal, hogy mi a jelentősége a szülőföldnek 
életükben és életművükben. Móricz az Életem regényének végén tömören ezt így összegzi: 
„Tízéves koromig több történt velem, mint azóta ötven év alatt. írhatnám még világ végé
ig, az életem végéig. Minek. Ennél többet nem mondhatok magamról” .11 Krúdy más stí
lusban, de hasonló értelemben pedig arról ír, hogy az „igazi lénye” az, amely a szülőföldhöz 
kötődik: „Talán egy másik ember élt a messzi idegen városban, akiről csak hittem, hogy én 
vagyok? Az igazi lényem itt maradt a Nyírségben, fűzfák, nyírfák, búskomoly tájak és ná
dasok között; az nem mozdult el a kertek alatt kanyargó gyalogösvényről, a szilvafák ham-

8 K rúdy Gyula: Irodalmi kalendáriom. Budapest, 1989. Szépirodalmi Könyvkiadó, 619-620.
9 C zine M ihály: Móricz Zsigmond szülőföldje és népköltési útjai. Irodalomtörténeti Közlemények, 1958.2-3. füzet. 
294.
10 K atona Béla: Krúdy és a Nyírség. In: Krúdy emlékkönyv (sic). Szerk. Katona Béla. Nyíregyháza, 1968. Szabolcs 
Megyei Lapkiadó Vállalat, 89.
11 M óricz Z sigmond: Életem regénye. Budapest, 1939. Athenaeum, 372.
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vas árnyékai alól, a nádból vert kerítések alatt mendegélt, és együtt fütyörészett a széllel?”12

Témabeli hasonlóságok II.: a dzsentri

Mind a Móricz-, mind a Krúdy-szakirodalom több helyen is, sokoldalúan tárgyal
ja azt, hogy a dzsentritéma miképpen, milyen változatokban jelenik meg a két író élet
művében, ezért ezzel a témabeli hasonlósággal itt nem foglalkozom részletezően, csu
pán néhány különösen lényegesnek tűnő és egyezést mutató elemet tárgyalok. (A 
dzsentritémáról összegzőén 1. pl. Czine Móricz-monográfiáját, illetve A magyar iroda
lom történetéit írt Móricz- és Krúdy-fejezeteit;13 az újabb szakirodalomból pedig pl. 
Hamar Péter A dzsentritéma határai Móricz regényeinek tükrében c. tanulmányát.14)

Elsőként is érdemes kiemelni szempontunkból azt, hogy mind Móricz, mind Krúdy sze
mélyes élményként hozta magával szülőföldjéről a „hanyatló dzsentri” egész problematiká
ját.15 Erre a közös eredőre pontosan mutatott rá Margócsy József is: „Megmaradva nyírségi 
témánknál [ti. Margócsy három témaforrást különböztet meg Krúdy műveit vizsgálva, ezek 
a Nyírség, a Felvidék és a főváros] önként kínálkozik egy párhuzam. Ugyanezt azt elhulló, 
elmúló dzsentrit ábrázolta Móricz is: a Kivilágos kivirradtig cselekménye pontosan nyomon 
követhető a Szakoly környéki világban, a Nem élhetek muzsikaszó nélkül mulatozó főszerep
lőjének még a modellje is valóságos: egy nyírbátori egykori dohánybeváltó tisztviselő modo
rát figyelte több estén-éjszakán keresztül is vendéglátójával, a főtéri kocsma egyik asztalától, 
hogy pontosabb, reálisabb, élethűbb lehessen ábrázolása. [...] Krúdy leírásaiban ugyancsak 
sok tárgyi, helyi konkrétumot sorol fel, de ezek mögött (sic) az emberi hangulat, az atmoszféra 
keltéséhez szükséges jellemző illatok, szokások, beidegzett mozdulatok kapcsolódnak, ame
lyek szintén elengedhetetlenek a környezet, a táj, az ott élő ember valóságos ábrázolásához.”16 
Nemcsak az élményanyag, a téma, hanem az ábrázolt világhoz való ambivalens, az objek
tív vagy ironikus ítéletet nosztalgiával, megértő szimpátiával vegyítő viszony is a hason
lóságot mutatja. Joggal írja tehát Kemény Gábor a nyírségi dzsentrikúriák azilumvilágát 
rajzoló korai Krúdy-novellákról, hogy ezek ironikusan bíráló hangnemét az elvágyódás 
motívumai enyhítik, „annak a jellegzetesen ambivalens írói szemléletmódnak megfelelő
en, mellyel [...] Móricz dzsentriábrázolásában is találkozunk”.17

Azt, hogy Krúdynak mennyire ellentmondásos viszonya volt a dzsentrihez, ta
nulságos és érdekes módon szemlélteti a szakirodalom eltérő értékeléseinek Be-

12 K rúdy Gyula: N. N. Egy szerelem-gyermek regénye. In: Pesti nőrabló. Budapest, 1978. Szépirodalmi Könyvki
adó, 583-584.
13 C z in e , 1965; C zine  M ihály: Móricz Zsigmond. Budapest, 1968. Gondolat Könyvkiadó; C zine M ihály: Krúdy 
Gyula. In: A magyar irodalom története. Főszerk. Sőtér István. V. Budapest, 1965. Akadémiai Kiadó, 370-388.
14 H amar Péter : A dzsentritéma határai Móricz regényeinek tükrében. Hitel, 2011. 4. sz. 108-114.
15 K emény G ábor: Szindbád nyomában. Budapest, 1991. MTA Nyelvtudományi Intézete, 28. [Kemény, 1991.]
16 M argócsy J ózsef: Krúdy és szülőföldje. Honismeret, 1978. 89-90.
17 K emény, 1991, 28.
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zeczky Gábortól származó szellemes szembesítése: „Király elsősorban a dzsentrihez 
való feltételezett viszonya alapján ítélte meg Krúdyt. Szerinte Mikszáth »mindig 
bírálta a nemesi múltnak ezeket a tovább élő, kósza árnyait«, míg Krúdy »a költé
szet fényeivel vonta be, a stílus meleg, együttérző, lírai színeivel szépítette meg a re
gényeiben tévedező kísérteteket.* Kelemen László másfél évtizeddel korábban úgy vé
lekedett, hogy Mikszáth „jóakaratú szemlélő«, Krúdy viszont „szigorú ítélkező«, aki 
„reménytelenül ostoroz«. Király mintha csak a tulajdonneveket cserélte volna fel.”18 

A viszonyulás kérdésköre mellett még egy szempont felvetését érzem itt szükségesnek, 
ezt ugyan nem fejtem ki, de kitüntetett fontossága miatt említetlenül sem kívánom hagy
ni. Móricz dzsentri tematikájú művei kapcsán Szilágyi Zsófia egy a korábbinál lényegét 
tekintve teljesen eltérő, véleményem szerint is igen termékenynek ígérkező olvasásmód 
lehetőségére hívja fel a figyelmet. Ezt, úgy gondolom, nemcsak a Móricz-, hanem a Krú- 
dy-művekre is alkalmazni lehet/kell, illetve továbbgondolni érdemes, például általában 
a létértelmezésre vonatkozóan: „Móricz, amikor dzsentrikről írt, nem társadalmi rétegről 
gondolkodott valójában, és ezzel mintha egészen közel került volna ahhoz az álláspont
hoz, amelyhez a 21. századra a történettudomány is eljutott, vagyis oda, hogy nem a 
származásban, a földbirtok meglétében kell megtalálni a csoportképző jegyet, hanem 
valahol az identitás, mentalitás kategóriái körül keresgélni”19 (a kiemelések tőlem: P. J.).

Az étel, az étkezés motívumának középpontba és 
egyúttal szimbólummá emelése

Ahogy Benyovszky Krisztián írja, „talán nem túlzás [...] azt állítani, hogy Krúdy mellett 
Móricz a gyomor (s különösképp a magyar gyomor) örömeinek legemlékezetesebb irodal
mi megörökítője.”20 Ehhez azonban rögtön hozzá kell tennünk azt is, hogy a „gyomor örö
mei” nem öncélúan, nem csak és nem is elsődlegesen „gasztronómiai jelentéssel” vannak 
jelen a két író műveiben. Ha most csak olyan széles körben ismert művekre gondolunk, 
mint Móricz Tragédia című novellája, a Kivilágos kivirradtig című kisregénye, illetve Krú
dy gyomornovellái, Boldogult úrfikoromban című regénye, már akkor is könnyen igazol- 
hatónak tűnik az a belátás, hogy az étel, az evés motívuma önmagán túlmutató, azaz me
taforikus-szimbolikus értelmű eleme mindkét életműnek. Erre Krúdy Az élet álom című 
munkáját elemezve Komlós Aladár már 1932-ben pontosan és világosan rámutatott: ,A  
magyar géniusz a »magnum áldomás«-ok zsíros talajából nő ki, mint, teszem, az orosz a népi 
vallásosságból. Régibb irodalmunk nem sokat tud erről; az új, úgynevezett nyugatos írók 
eszméltek rá először a magyar élet ez egyik legfontosabb és legeredetibb vonására. De mily

18 B ezeczky, 2012, 1214.
19 Szilágyi Z sófia: Móricz Zsigmond. Pozsony, 2013. Kalligram, 543. [Szilágyi, 2013]
20 Benyovszky K risztián : Evődés. Az étel és az evés szemiotikája Móricz Zsigmond műveiben. (Kísérlet). Tiszatáj, 
2004. 7. sz. 37-47. [Benyovszky, 2004.]
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különböző náluk az evés értelme! [...] Móricz érti meg először az »úri muri«-t, mint egy 
Ázsiából átmentett ősmagyar szertartás továbbélő emlékét. Szabó Dezső hősei, akik annyit 
esznek, amennyit modern regényekben egyébként csak szeretkezni szokás, oly nagyképű
en s annyi »kozmikus« tudattal táplálkoznak, mintha minden étkezésük előtt expresszio
nista kiáltványokat tanulmányoztak volna. Krúdy figurái pedig olyan lelkesedéssel élvezik 
az asztal örömeit, amely mögött irónia és fájdalom érzik. [...] Nehogy azt higgye valaki, 
hogy Krúdy csakugyan nem akar mást mondani a hőseiről, csak azt, hogy szeretik-e s 
hogyan szeretik a savanyú káposztát. A szakácskönyvi problémák itt takarnak valamit”.21

Móricz műveiben sem pusztán „szakácskönyvi problémákkal” találkozunk. A Ki
világos kivirradtig című kisregényben az evésnek — Benyovszky Krisztián értelmezé
se szerint -  „helyettesítő, elodázó és felszabadító funkciója van”22, Szilágyi Zsófia sze
rint pedig az étkezés itt „egyszerre pogány szertartás és a testi ösztönök (a férfiak és nők 
közti, a társadalmi korlátok miatt beteljesíthetetlen testi egyesülések) helyettesítője” .23

Az erotika és gasztronómia is szorosan, mondhatni, szervesen összekapcsolódik mind 
Krúdy, mind Móricz műveiben. Ezzel is igazolandó, hogy nem általam erőltetett párhu
zamról, hasonlóságról van szó, hadd hivatkozzam kissé bővebben itt is a szakirodalomra. 
Kemény Gábor például részletes elemzésekkel bizonyította, hogy Krúdy műveinek két 
alapvető tárgyköre, a szerelem és az evés-ivás között „rendszerszerűnek tekinthető korrelá
ció van” .24 Néhány jellemző példát idézek csak, Kemény nyomán,25 ahol is a nyelvi képek 
különböző típusaiban jelenik meg az említett korreláció: „szőke volt, mint a vaníliafagy
lalt, amelyet Valériával, Krisztinával és más osztrák főhercegnőkkel a várbeli cukrásznál 
fogyasztottam'-, „Csordogált a bor asszonyhangon, és Pistolinak kidagadtak a szemei” ; „A 
harmadik kanálba jutott sárgarépa és karfiol, vidáman, mint kövér asszony mosolya"-, „Az 
életbölcsesség jöttével, a higgadtság, meggondoltság karosszékében, az esti tűznél épp oly 
szívesen gondolunk vissza egy régi hölgyismerősünkre, aki kedvességével örökre lekötele
zett, mint egy felejthetetlen, jó  ételre . . . vagy egy tüneményes ebédre.” Ugyanez a jelenség, 
ugyanilyen típusú szemantikai szerkezetekben (!) figyelhető meg Móricz műveiben is.26 
Péchy doktor a Kivilágos kivirradtigban megkívánó étvággyal mustrálgatja a mellette ülő 
özvegyasszonyt: „mily rendkívül fehér és jó keze van... az egész nő olyan, mint egy igen 
kívánatos falat... hm, s nem veheti ki a tányérjára...". Az anticipácó (előreutalás) alakzata 
szintén egy idetartozó képpel sejteti meg a vágyakozó vőlegényjelölt Pogány Imre későbbi 
kikosarazását: „utánanézett a lánynak. Valami fanyarság volt a szája ízében, úgy nézte, mint

21 Komlós Aladár: Az élet álom. Krúdy Gyula válogatott novellái. In: Kritikus számadás. Budapest, 1977. Szépiro
dalmi Könyvkiadó, 266.
22 Benyovszky, 2004, 39.
23 Szilágyi, 2013, 331.
24 K emény G ábor: A szív álmaitól a gyomor álmaiig (Erotika és gasztronómia Krúdy képeiben). Magyar Nyelvőr, 
1977. 4. sz. 443. [Kemény, 1977.]
23 K emény, 1977.
26 Részletesebben 1. Benyovszky, 2004. A példák is innen származnak.
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valami ízes gyümölcsöt, amelyik minden pillanatban eltűnik előle”...). És még egy hason
ló jellegű példa a Kerek Ferkóból: „Merry a váratlan s természetes ötletre elnevette magát. 
Szép fehér fogacskái kicsillogtak, s egész teste megmozdult. Lágy, kígyós, kéjes mozdula
tokkal lendült meg a teste, s Ferkó mohón itta be a lányt, s egyszerre érezte, hogy nagyon, 
nagyon tetszik neki. Meg van elégedve vele. Minden ínye jóízűen telik m ega lánykával

„Stílusforradalom”: új stílus teremtése

A külső forma, a szűkebben értett stílus szempontjából közelítve először egy általános jel
legű egyezést hadd említsek: mind Krúdy, mind Móricz stílusforradalmat hajtott végre, azaz 
gyökeresen új, egyéni stílust hozott létre. Ennek jelentőségét és kivételességét hangsúlyozva 
írta Szegedy-Maszák Mihály azt, hogy „Krúdyt s Móriczot leszámítva a XX. század első két 
évtizedének prózaírói inkább tekinthetők kezdeményezőknek, mint megvalósítóknak”.27

Képi ábrázolás

Azt, hogy Krúdy életművében meghatározó jelentősége van a nyelvi képeknek, a szak- 
irodalom már részletesen feltárta,28 ez a kérdéskör így szintén nem igényel itt részletező 
kifejtést. Viszont Móricz életművével kapcsolatban (összefügg ez a realizmus ábrázolás- 
módjának a korábbi értelmezéseivel) a képiség jelentésstilisztikája alig-alig került szóba 
— annak ellenére, hogy Móricz prózájában is fontos szerepe van a nyelvi képeknek. Bizo
nyításul csak néhány példára hadd utaljak itt, az ezen a téren megmutatkozó hasonlóságra 
felhívva a figyelmet. A Pillangó című kisregényben például — mint ezt Kemény Gábor 
részletes elemzésében29 kimutatja — a nyelvi kép szövegszervező tényezővé válik. Először 
metonimikus alapú összehasonlításként jelenik meg a pillangó motívuma, majd fokoza
tosan szimbolikus tartalommal telik meg. Jelentőségének az is oka, hogy keretet képez: a 
motívum a regény kezdetén és a végén jelenik meg, azaz „keretbe foglalja a cselekményt, 
s a megismétlődés folytán jelképes tartalommal telik meg. A pillangó megfogása azo
nosul a szeretett férfi »megfogásá«-val, a társra találás lehetőségének megragadásával” .30

A Kivilágos kivirradtig kezdetén is stílusképző szerepet kap a sűrítettebb képi
ség felé való elmozdulás, a hasonlattól a teljes metafora, majd az egytagú metafo
ra felé. (A regényben később a bolha allegorikus, 'élősködő’ jelentése kerül előtérbe.)

27 Szegedy-Maszák M ihály: Irodalom és művészetek a XVIII. sz. elejétől napjainkig. In: A magyarságtudomány 
kézikönyve. Szerk. Kosa László. Budapest, 1991. Akadémiai Kiadó, 654.
28 L. pl. K emény G ábor: Krúdy képalkotása. Budapest, 1974. Akadémiai Kiadó; K emény G ábor: Képekbe mene
külő élet. Krúdy Gyula képalkotásáról és a nyelvi kép stilisztikájáról. Budapest, 1993. Balassi Kiadó.
29 K emény G ábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába. Budapest, 2002. Tinta Könyvkiadó, 155-158. [Kemény, 
2002 .]
30 K emény, 2002, 158.
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„A nagy, dupla tetejű földszintes ház úgy feküdt a rengeteg udvar sarkában, mint egy 
nagy bolhászkodó komondor.

Fényes tél volt, a tágas mezőket, a szalmakazlakat s a kútgémet is hó borította, de 
a nap csillogva fénylett a kora délutánon, mint valami tiszta fény, amelynek semmi 
melege nincs, egyetlen hópihe meg nem olvadt, csak szikrázott puhán, mint a pehely.

A ház tornácán mintha bolhák mozognának, egy-egy ember jö-megy, ki s be 
a vadszőlő kopasz vesszői közt. Egy fóbolha, nagy hasú, kemény, barna öregúr, 
nagy pipával áll a lépcső tetején, s lassan pislogva nézdeli az udvart. Az utcá
ról pedig két kis fekete hangya közeledik, a jegyző s a legátus, lassan a bokáig érő hó
ban, vidáman diskurálva; ugyan miről tudnak a hangyák és bolhák beszélgetni?

A két hangya befordul a kapun, s lassan, apró lábaikon másznak beljebb, apró fehér ál
latkák futnak elő, pici harapósok, a nyakukban kölönc van, ami a lábacskáikat veri, s a fo
gukat élesen vicsorgatják, ami a két kis feketét szemmel láthatóan izgatja, s komikus moz
dulatokkal igyekeznek udvarolni az állatkáknak, akik hozzájuk képest elég veszedelmesek.

Hanem megmozdul odafent a lépcsőn a jobolha a pipa mellett, s erre a ku
tyák elcsendesednek, s nagy karikával futnak az udvar hátulja felé, megza
varva a fekete varjakat, akik leszállónak a lóalmákra... — Szervusztok, kedve
sem -  kiált a fobolha a pipa mellett, a verandán, s vastag mancsát elébük rázza.”31

Csak röviden utalok itt még egy korábbi elemzésemre32 az Égi madár című novella 
képiségéről, amelyben három szempontból közelítve mutatom be az „égi madár”-meta- 
fora szerepét, jelentőségét: (1) mint szövegutasítás a címben, (2) mint toposz, (3) mint 
anticipáció, illetve az „égi madár”-metaforát úgy is vizsgálom itt, mint a Móricz-életmű 
egyik lényeges motívumát.

Narrációs sajátosságok (szabad függő beszéd)

A szabad függő beszéd szigorúan nyelvtani (szerkezeti-grammatikai) szempontból tekintve 
azért „szabad”, mert a megnyilatkozás függetlenül a bevezető igétől, illetve a közlés előtt el
helyezkedő főmondattól, mindenekelőtt abban, hogy elmarad az idézést bevezető szokásos 
kötőszó, a hogy, és azért „függő”, mert az igei és a birtokos személyragok, a névmások, a hatá
rozószók, az írói közlés síkjához igazodnak továbbra is, mint ahogyan a függő beszédben.33

A szabad függő beszéd narratológiai-stilisztikai szempontból is átmeneti, kétarcú 
közlésforma: átmenet „a narrátor szólama és a neki alárendelt szereplő belső magán
beszéde között. [...] Megkülönböztető vonása épp a szólamváltásban és a szólamkeve
redésben ragadható meg — abban, hogy kiváló lehetőséget teremt az elbeszélő és a hős

Móricz Z sigmondi Kivilágos kivirradtig. In: Öt regény. Budapest, 1979. Szépirodalmi Könyvkiadó, 155. 
Pethő J ózsef: Alakzat és jelentés. Budapest, 2011. Tinta Könyvkiadó, 153-163.
Vö. H erczeg Gyula: Móricz Zsigmond mondatszerkezetei. Irodalomtörténet, 1982. 1. sz. 151-165.
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tudata, illetve hangja közötti határok elbizonytalanítására’34 (a kiemelés tőlem: P. J.).
Jellemző, lényegi stílus- és szövegértelem-képző tényezőként a szabad függő be

széd szintén közös vonása a két író életművének. Benyovszky Krisztián szerint példá
ul egyenesen „Móricz elbeszélő stílusának egyik legmeghatározóbb vonása (mondhatni 
védjegye) a szabad függő beszéd különféle változatainak újszerű alkalmazása.”35 Krúdy 
vonatkozásában e tekintetben főképp Murvai Olgára hivatkozhatunk,36 aki a szabad 
függő beszéd stílustörténeti és szövegépítési funkcióit vizsgálva Babits Mihály, Kaffka 
Margit, Kosztolányi Dezső és Krúdy Gyula műveit vetette össze. Alapos statisztikák 
és tüzetes elemzések alapján Murvai meggyőzően mutatja be, hogy Krúdy műveiben 
milyen nagy a szabad függő beszéd aránya és szerepe,37 sőt arra a következtetésre jut, 
hogy „aligha találunk még magyar írót, akinek regényszerkesztö módszerében a SZFB 
[=szabad függő beszéd] hangsúlyozottabb helyet kapna’38 (a kiemelés tőlem: P. J.). Krú
dy Gyula Napraforgó című regényét stilisztikai szempontból analizálva Jenei Teréz is a 
Murvai Olgáéhoz hasonló eredményre jutott, konklúziója szerint a szabad függő be
széd a regényben gyakran a szubjektivizálás, a lebegtetett narráció eszköze, összessé
gében pedig a kompozíciót, a narrációt és a stílust jelentősen meghatározó tényező.39 
Nézzünk most egy-egy jellemző példát a szabad függő beszéd megjelenésére. Az első rész
let Móricz Úri muri című regényéből való:

„[SZFB]40 De hát ó?... Hát ö mire vitte?... Vajon ö is nem egy A. Kovács?... Csak egy klasz- 
szissal feljebb... [Új bek.] Sőt ö még azt sem érte el, amit A. Kovács. Mert az tovább jutott 
az apjánál. Mert annak az apja szegény napszámosember volt, aki haláláig csak János volt, 
akit keresztnevén szólít az úr, s akkor fut, s reggeltől estig vágja kapával a földet, s nem 
eszik egyebet, csak lebbencslevest s krumplit. Bort csak akkor lát, ha egy pohár borral 
megkínálják. De a fia, másodjegyző, megházasodott, elvett egy tanítólányt, s egész rendes 
ágya van, s nem kell neki fát sem vágni a tűzhöz: egy magasabb életbe jutott bele... De 
ö ott van, legjobb esetben ott, ahol az apja volt. Vállára veheti a puskát, s mehet nyulat 
lőni, ha jólesik, s itt ihat és tobzódhat a magaszőrű birtokosokkal, pénzbe nem kerülő 
mulatságokon, s mégis adósságot adósságra gyűjtve... A. Kovácsot a felesége tiszteli, s 
örül, ha kiszolgálhatja, ellenben öt két nő rúgta fel ma is... [Új bek.] [SZFB] Nagyot

34 Benyovszky Krisztián: Olvassunk és tanítsunk Móriczot -  másképpen. Irodalmi Szemle, 2011.9. sz. 86. [Benyovszky, 2011.]
35 Benyovszky, 2011, 86.
36 M urvai O lga: Szöveg és jelentés. A szabad függő beszéd szövegnyelvészeti vizsgálata. Bukarest, 1980. Kriterion 
Könyvkiadó. [Murvai, 1980.]
37 Pl. az Érzelgős utazás című Szindbád-novella szövege számítása szerint a közlésmódok tekintetében a következő 
megoszlást mutatja: egyenes beszéd 4 sor -  1,7%, függő beszéd + írói kommentár 32 sor -  22,2%, szabad függő beszéd 
112 sor -  75,6%! Murvai, 1980, 156.
38 M urvai, 1980, 138.
39 J enei Teréz : A szabad függő beszéd, mint stílusalakító tényező Krúdy Gyula Napraforgó című regényében. In: Stílus 
és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Szerk. Jenei Teréz, Pethő József. Budapest, 2004. Tinta Könyvkiadó, 37-43.
40 Az idézetekben a szabad függő beszéd kezdetét és végét a [SZFB] jelöli.
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nevetett a gondolatra, de a nevetésében keserű íz volt s olyan öngúny, amit csak az élete 
konzekvenciáit leszámoló ember engedhet meg magának.”41 (a kiemelések tőlem: P.J.)

A fenti példában szaliens a szabad függő beszéd egyik különösen fontos megkülönböz
tető grammatikai jegyének,42 az ő személyes névmásnak a gyakori megjelenése, ami azzal is 
összefügg, hogy az idézett rész lényege éppen a személyes sors számbavétele, mégpedig úgy, 
hogy életét, helyzetét Szakhmáry egy volt iskolatársa (A. Kovács) sorsával veti össze. Emel
lett a szabad függő beszéd olyan jellemző jegyeit látjuk, mint a múlt időből a jelenbe váltás 
(1. jelen idejű igealakok: van, veheti, mehet stb.), a közeire mutató névmási deixis {itt), a 
kérdő modalitás vagy az élőbeszédszerűséget idéző, három ponttal jelölt szünetek. A szabad 
függő beszéd a regény egyik különösen fontos pontján (30. fejezet) jelenik meg itt: ugyan
is annak a belső számvetésnek adekvát, hatásos nyelvi konstruálása, amely nemsokára (32. 
fejezet) Szakhmáry öngyilkosságához vezet. (Ennek az öngyilkosságnak anticipációjaként 
is értelmezhető az idézet, már csak a narrátorhoz kötődő — tehát a szabad függő beszédet 
megszakító -  utolsó mondata, amelyben a „szabályos” élete konzekvenciáit levonó nyelvi szer
kezet levonó igeneve helyett a leszámoló áll; vö. leszámol az élettel állandósult szókapcsolat.)

Ahogy arra Murvai Olga is rámutatott a Szindbád-novellák „sajátosan krúdys énkettő
ző eljárása eleve magában hordja a SZFB-nek mint alkalmas közlésmódnak az igényét. Az 
elbeszélő nem választható el az elbeszélés anyagától, és ez csak SzFB-ben fejeződhet ki” .43 
Ezért választottam példát most magam is egy Szindbád-novellából:

„A szeles, jéghideg levegőben Szindbád pokrócok és bundák között arra az időkre gon
dolt, midőn kis diák korában erre legelőször utazott, és a főerdész tüzes lovait maga hajtot
ta, és az útra jól beborozott a késmárki vendégfogadóban. Mintha most is látná maga előtt 
a bakon a főerdész piros fülét és arcát, valamint zúzmarás bajszának a hegyét. Hirtelen a 
pörkölt dió szaga, valamint a friss kalács illata ütötte meg az orrát... [SZFB] Persze, persze, 
akkor, huszonöt esztendő előtt karácsony volt, amikor ezen a tájon utazott, és a szüleihez 
igyekezett az ünnepi napokra. [Új bek.] A főerdész úrnak olyan piros volt a bekecse, mint 
a forrázott rák színe, akkoriban ez volt a legszebb bekecs a Kárpátok alatt... És íme, a 
pohos toronynak dereka, amint a völgyből amott kibontakozik, éppen olyan piros színű, 
mint a régi bekecs volt. Piros a torony hasa, mint a jezsuita generálisnak a köntöse, akinek 
képét ugyan hol is látta valaha, valamikor?... Ah, megvan. A kis városkában, az algimná
ziumhoz tartozó régi kolostorban, a hosszú, félhomályos folyosón, ahol annyi tömérdek 
régi papnak az arcképe (derékig, olajban) függ egymás mellett. A fekete köntösű szerzete
sek között szinte kivirít a jezsuita generális piros kabátja. Vagy talán valami régi pápa képe

41 Móricz Z sigmondi Úri muri. In: Öt regény. Budapest, 1979. Szépirodalmi Könyvkiadó, 575-576.
42 Vö. Kocsány Piroska : A szabad függő beszédtől a belső monológig. In: Hol tart ma a stilisztika? Stíluselméleti 
tanulmányok. Szerk. Szathmári István. Budapest, 1996. Tankönyvkiadó, 329— 349.
43 M urvai, 1980, 139.
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volt az? Incéé vagy Benedeké?... [SZFB] A lovak várost szimatolván, a kocsis az utazás vég
célját tudván, gyorsan viszik a szánt a piros derekú torony felé, amíg Szindbád régen látott 
képeken gondolkodik. [SZFB] Huszonöt esztendő! Mintha tegnap lett volna... [SZFB]”44

A szabad függő beszéd idézetbeli szerepének lehetséges megközelítési módjai kö
zül most csak egyet emelek ki: az időkezeléssel való összefüggést. Kemény Gábor 
szavaival szólva Krúdy sajátos időszemlélete mindent „múlt és jelen között lebeg
tet” .45 Ennek a „lebegtetésnek” ez egyik lényeges stílusbeli megvalósítója itt a sza
bad függő beszéd is, amely eleve, pár excellence „lebegtetés”, hiszen valamiféle bi
zonytalanság, kettősség fűződik hozzá a megszólaló személyének vonatkozásában. 
Valójában azonban az idézett részletben a kettősségnél bonyolultabbak az idő- és 
személyviszonyok, hiszen több múlt is megjelenik az elbeszélés idejéhez képest: 
az elbeszélt történet ideje mellett a Szindbád emlékezésében felidézett régmúlt is.

E rész összegzéseként elmondható, hogy a szabad függő beszéd, azaz a né
zőpontok váltásának összetett mintázata szintén alapvető stílustényező Krú
dy és Móricz esetében is, mind az egyéni stílus, mind a magyar próza stílus
történeti sémái szempontjából. Erre hívja fel a figyelmet Tolcsvai Nagy Gábor 
is, amikor az írja, hogy „Krúdy, Móricz, majd erőteljesen Szentkuthy [...] né
zőpontbeli váltásokkal is a későmodern magyar próza új formáit alakította”.46

Jómagam úgy gondolom, hogy az összevetésekben tisztán csak akkor lát
hatjuk két nagy írónk életművét, ha egyaránt látókörünkbe engedjük a kü
lönbségeket és az egyezéseket. A fentiekben ehhez a szemléletmódhoz kíván
tam hozzájárulni néhány, a különösen fontosnak vélt stilisztikai szemponttal.

A fent tárgyaltak rövid tanulságaként megállapítható, hogy a belső formá
hoz tartozó tényezők közül fontos egyezések mutatkoznak a szülőföld szomszé
dos vidékeihez (a mai Szabolcs-Szatmár-Bereghez) kötődő témákban, a dzsent
ri ábrázolásában, jellemzésmódjában, az étel, az étkezés motívumának metaforikus 
átértelmezésében; a külső forma tekintetében pedig általános összekötő vonás a stí
lusteremtő jelentőség (a „stílusforradalom” véghezvitele), specifikusan pedig a képi 
ábrázolás kitüntetett szerepe és a szabad függő beszéd meghatározó jelentősége.

Az egységben látás „legitimitásának” megteremtéséhez a fent sorolt tények, érvek 
mellett hadd hivatkozzam végül még egy olyan valakinek a véleményére, aki nemcsak 
vitathatatlan szaktekintély irodalmi ügyekben, hanem Krúdy és Móricz legjobb isme
rői közé tartozott: Kosztolányi Dezsőre. Kosztolányi javaslatára 1932-ben a Magyar 
Pen Club elnöksége a korban igen jelentős, Rothermere lord által adományozott iro
dalmi díjat megosztva Móricz Zsigmondnak és Krúdy Gyulának ítélte oda. A Pesti

44 K rúdy Gyula: Szindbád, a hajós. Első utazása. In: Szindbád. Budapest, 1975. Szépirodalmi Könyvkiadó, 25.
45 K emény G ábor: Krúdy kettős tükörben: pastiche és paródia. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2018. 4. sz. 39.
46 Tolcsvai N agy G ábor: A nézőpont, amint átalakítja önmagát. Kalligram, 2000. 4. sz. 139.
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Egység az ellentétben

Napló február 6-ai számában közölt beszédében Kosztolányi így kapcsolta össze és jel
lemezte ekkor kettejük művészetét: „Évtizedes munkásságukkal mind a ketten mint
egy belombozzák irodalmi életünket. Móricz Zsigmondnak tavaly jelent meg Forr a 
bor című regénye s megannyi remekbe készült elbeszélése. Az ő emberábrázoló mű
vészete egyedül való színfoltja ennek a földnek. Ügy rémlik, hogy egy magyar falut 
látunk, viharos, nyári verőfényben, éles körvonalakkal, komor fekete árnyékokkal. 
Krúdy Gyula szintén tavaly tette közzé Az élet álom című elbeszéléskötetét. O a fél
múlt és a régmúlt lírai álmodója, a gyermekkorba, sőt a csecsemőkorba visszanyúló, 
elemezhetetlenül furcsa és finom emlékekkel, melyeket csak egy született költő fe
jezhet ki közvetlenül. A két író tehát kiegészíti egymást s együtt jelképezi égaljunkatN 47

47 S. N.: Móricz Zsigmond és Krúdy Gyula kapták az idei Rothermere-díjat. Pesti Napló, 1932. febr. 6., 6.
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