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A tautológia poétikája a nyilvánvaló megfo‑
galmazásában, a magáért beszélő kimondá‑
sában, és változatainak az ismétlődésében 

nyilvánul meg a Szindbád‑történetekben. Az előadott 
elbeszélés azt jelenti, hogy az író színpadra állítva je‑
leníti meg az elbeszélő tevékenységet, tehát a kifeje‑
zés, az elmondás mint cselekvés egyenrangú szerepet 
játszik a történettel. Egyetlen érték sem mutatkozik 
szilárdnak, s állandónak az elbeszélő világképében. 
A kényszeres visszatekintés a nyelvi tevékenység által 
teremt menedéket a személyes emlékezet elvesztésé‑
vel és kiüresedésével szemben. A tautológia poétiká‑
ja a kísértő semmi ellenében nyilatkozik meg a tár‑
gyát kereső elbeszélésben. Nem állítom, hogy semmiről 
sem szólnak a Szindbád‑történetek, mert véleményem 
szerint a semmit semmítő képzelet játékáról szólnak.

A kiinduló feltevések kifejtéséhez szövegek olvasá‑
sán át vezet az út. Mit jelent közelebbről az előadott 
elbeszélés, s a tautológia poétikája ? Vegyük első pél‑
daként az Ifjú évek című nyitó elbeszélést, amelyben 
egy kép leírásából bomlik ki a történet. Az előadó 
közbevetései a kifejezésmódra vonatkoznak, a ma‑
gát céltudatos színben feltüntető történetmondó te‑
vékenységére : „Ki volt, mi volt a herceg, mielőtt ko‑
pottas, aranyozott rámák között elfoglalta volna he‑
lyét a régi kolostorban ? – ez szorosan nem tartozik 
e történethez. Elég az hozzá, hogy ott volt, a bolthaj‑
tás alatt a falon.” (15.)* Az előadó mintha szigorú rend‑
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ben haladna előre, ám nyomban rés támad a kimon‑
dott és az elgondolt között. Miután bejelenti, hogy 
elkerüli a kitérőket, részletekbe menő leírást ad a ka‑
puboltozat lehullott vakolata alatt láthatóvá vált Szent 
Anna alakjáról : „egy kis zsámolyon üldögélt, az ar‑
cát megérintette a régiség, csak két fakó szeme tekint‑
getett kérdőleg a diákokra, akik a folyosó kockakö‑
vein csizmában kopogtak.” (15.) A bejelentett szikár 
történetmondás részletekbe feledkező előadássá ala‑
kul át. A szűkszavú kifejezésmód travesztiája a Szent 
György képre tett utalásban válik teljessé : „György 
sárkányát öldökölte.” (15.) A közlés nyilvánvalóan fe‑
lesleges. A Szent György kép nem ábrázolhat mást sa‑
ját értelménél fogva. Az elbeszélő szószaporító, önma‑
gával magyarázza ugyanazt, ám éppen az így kelet‑
kező felesleg különbözteti meg Krúdy írásművésze‑
tét. Többről és másról van itt szó, mint az ok‑okozati, 
vagy az időbeli érintkezésre alapozott szerkezet fel‑
bomlásáról, s a célelvűség hiányáról, ahogy azt a Krú‑
dy‑szakirodalom egybehangzóan állítja.

A Szindbád‑történetek előadásmódja a paródia ha‑
tárán mozog. Nem a valószerűség, illetve a képtelen‑
ség közötti állandó átmenet váltja ki a kétértelmű ha‑
tást, de elbeszélés és előadás összjátéka. A jelhaszná‑

* A főszöveg zárójeles hivatkozásai az alábbi kiadásra vonatkoznak : Krúdy Gyu-
la : Szindbád. Szerk. Kozocsa Sándor. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1985.
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lat módjának értelmezése, s a tényleges mondás kö‑
zött támadó feszültségből keletkezik a paródia olva‑
sati lehetősége a Szindbád‑történetekben.

A múltból jövő hang megszemélyesítése eleve a pa‑
ródia határára helyezi Szindbád második útjának az 
előadását a 20. század elején. Szindbád neve nem 
a szereplő azonosítására, de az én határainak a kitágí‑
tására, a személyiség megsokszorozására hivatott. In‑
kább tekinthető üres jelölőnek, mint tulajdonnévnek, 
ezért képes magába foglalni a legkülönfélébb emberi 
tulajdonságokat. A túlzás, a személyiségjegyek fölös 
halmozása, a tautológia fordítja át paródiába Szind‑
bád jellemzését. Az aprólékosan kidolgozott, sokol‑
dalúan megvilágított lélektani portré egy ponton túl 
torzképpé válik. Az iróniával űzött szószaporítás saját 
célja ellen fordul : nem teremt egységet és folytonos‑
ságot a név viselőjének személyiségében. A tautológia 
mégsem pusztán szófecsérlés, sőt, éppen ellenkező‑
leg, a jelzőkben, hasonlatokban, s képes kifejezések‑
ben tobzódó leírás nem a személyiség összetettségére, 
de a nyelv gazdagságára irányítja a figyelmet. A kife‑
jezések tékozló bősége az élvezet forrása, s nem a sze‑
mélyiség rajz lélektani árnyaltsága. „Látott halált, lá‑
tott születést, esküvőt, házasságtörést és gyilkosságot 
az erdőben. Egyszer sírt is, pénz miatt véres könnyet 
sírt, és titokban segített a szegényeken. Imádkozott 
elhagyott kis templomokban, és orvgyilkosságot for‑
gatott a fejében ellensége ellen. Majd becsületes, nyílt 
és bátor volt, mint egy középkori lovag. Majd okos 
volt, mint a kígyó, és mámoros álmokat próbált fej‑
tegetni a másnapokon. Voltak barátai : gőgös nagy‑
urak és bujdosó pénzhamisítók. Egyszer nőrabló volt, 
máskor otthonülő családapa.” (37.) Az iránytalan hal‑
mozás, a fokozás paródiája magát a tautológia alak‑
zatát teszi láthatóvá a felsorolás tetőpontján : „Vere‑
kedett verekedőkkel”. (37.)

Szindbád elindul az ifjúkor emlékeit keresni. Az 
emlék nyomán utánozni szeretné egykori önmagát, 
hogy újraélje ifjúságát. Tükörszínjáték részese lesz 
így az olvasó. A megnevezetlen elbeszélőnek mintha 
Szindbád volna a hasonmása, az idős Szindbád fiatal‑
kori önmagát utánozza, az ifjú Szindbád pedig a vis‑
szatekintő távlatából lép színre. A második út alföldi 
kisvárosba vezet, ahol az ifjú Szindbád egy fiatal lány‑
kát keresett fel egyszer éjjel. Az idő és a hely megjelö‑
lése tautologikus : „Nyár volt akkor és harmatos volt 
az éjszaka.” (38.) A magáért beszélő kimondása azzal 
is magyarázható, hogy Szindbádnak „már semmisem 
jutott eszébe a régi gondolatok közül”. (38.) A sem‑
miből teremti meg tehát az elbeszélés a saját világát : 
a tárgy hiánya, s tétova keresése indokolja, hogy a tör‑
ténetmondó magát az elbeszélő tevékenységet is szín‑
padra állítja. A lány alakjának a leírása közhelyekből 
bontakozik ki : „Irmának hívták, és barna volt, nagy‑
hajú, és az ajka fölött gyönge kis árnyék lebegett, mint 

a fehérbőrű, barna nőknél. Szindbád ezt azóta gyak‑
ran tapasztalta.” (39.)

A tautológia körébe tartozó gondolatalakzat, a köl‑
tői kérdés Krúdynál a tárgyát kereső beszéd fenntar‑
tásának a kifejezésmódja : csak formájára nézve kér‑
dés, választ nem igényel : „– Bacsó kertész az este meg‑
halt. Most virrasztanak mellette – felelte Irma. Vajon 
azóta még mindig Bacsó kertész mellett virrasztanak 
a kis kerti házban ?” (40.) Egy szó ismételt előfordu‑
lása ellentétes jelentést előidéző környezetbe helyez‑
ve az élet szembenálló végleteit hivatott felvillanta‑
ni Krúdy nyelvhasználatában. Élet és halál jól ismert 
összetartozását fejezi ki a forró és a hideg test ellen‑
téte : Szindbád egyszerre érzékeli a szerelmes lány aj‑
kára helyezett csókot, és a szomszédban hidegen, ki‑
terítve fekvő holttest közelségét.

A forró és a hideg, az ellentét jelentésalakzatának 
a mintadarabja kettős olvasatot tesz lehetővé. Szem‑
beötlő, mennyire elkoptatott a szóban forgó ellen‑
tét, azonban éppen ennek köszönhető, hogy ismé‑
telt előfordulása paródiaként hat. Ennek az átvitel‑
nek viszont az a feltétele, hogy az olvasó megtalálja 
benne az élet végleteinek együvé tartozásáról szóló 
jelképes értelmet. Az alakzat travesztiájának az érzé‑
kelése után nem jelent váratlan fordulatot a történet 
végkifejlete : a halálos szerelembe esett Irmát, aki há‑
lával gondol Szindbádra, néhány hónap múlva kivi‑
szik a temetőbe. Az elhagyott, szégyenbe esett lány 
öngyilkosságának a szokványos magyarázatát párhu‑
zam jeleníti meg, s az utóbbi alakzat szintén kettős 
olvasatot igényel : Irma néhány hónap után megmér‑
gezi magát, Szindbád pedig a halálhírről értesülvén 
néhány napig rosszul érzi magát. Az ellentétet kifeje‑
ző párhuzam gondolatalakzatának az olvasása által 
válik érzékelhetővé a kiegyensúlyozatlanság, amely 
ironikus színben tünteti fel az önkéntes halált sietve 
feldolgozó Szindbád gyászmunkáját.

A Szindbád‑történetek iróniája az alakzatok kettős 
olvashatóságából fakad. A Krúdy‑szakirodalom ré‑
gi felismerése, hogy Szindbád nosztalgikus emlékezé‑
sének célja a múlt képzeletbeli megalkotása. Ifjúsága 
múltával a nosztalgia révén fordul el a jelentől a ha‑
jós, illetve így talál menedéket a múltban, amikor már 
nem rendelkezik a jövővel. A múltba révedés hozadéka 
azonban merő káprázat. Pátosz és irónia összjátéka fe‑
jezi ki az emlékező magatartásának összetettségét. Az 
iteratív szerkezetek kettős olvashatóságának köszönhe‑
tően az érzelmes múltidézés paródiaként jelenik meg. 
A hídon. Negyedik út egyetlen rövid bekezdésén belül 
négy alakváltozatban fordul elő az emlékezés beszéd‑
helyzetének leírása : „Eszébe jutott fiatal korából egy 
város, – völgyben és piros háztetőkkel, ahol a barna híd 
ódon ívei alatt színes kavicsok felett vágtat egy tiszta 
kis folyó, és Szindbád a híd kőpárkánya mellől álmo‑
dozva nézte a messziségben alvó kék erdőket.” (52.)
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A múltba kívánkozást kifejező alapmondat emel‑
kedett, a változatok ismételt felhangzása azonban az 
irónián át az öngúny felé közelíti az emlékezést : „a 
kék erdőket látni a messzeségben és a híd lusta ívei 
alatt serényen utazgató folyót” (52.), majd „egy fo‑
lyó szeli keresztül a várost, és a hídról álmodó erdő‑
ket látni.” (52) A változatokban ismétlődő minta‑
mondat egyik elemének, az alvásnak, álmodásnak 
az iterációjával folytatódik ez a sorozat. A tautoló‑
gia az alvó város leírását szintén a paródiához közelí‑
ti : „Némely vidéki város, a hegyek között, völgyek‑
ben, mintha századokig aludna, ha egyszer elalszik. 
A régi királyok okozták ezt, akik egyszer valamiért 
megharagudtak a helyre.” (52.) „Mit csináljon a vá‑
roska, ha a király többé nem néz rá ? Bánatában elal‑
szik, és álomba merülve várja, amíg valamely király‑
nak ismét odatéved a tekintete.” (51–52.) Az alvó kis‑
városban mintha megállt volna az idő, halottnak tet‑
szik. Szindbádnak úgy tűnik fel, hogy huszonöt év‑
vel ezelőtt ugyanilyen bezárt zsalugáteres ablakokat 
látott : „Vajon mi lehet az ilyen ablakok mögött ? Ta‑
lán egy halott fekszik ott ravatalán… Vagy egy as‑
szony alszik odabenn csöndesen.” (53.)

Az önmagával nem azonos visszatérése az összefüg‑
gés látszatát kínálja. Szindbád alapvető foglalatossá‑
ga, hogy hosszan, merengve, álmodozva néz. A törté‑
net lezárása visszatérést jelent a kiindulóponthoz. Az 
alapmondat iterációja körkörös szerkezetet hoz létre, 
az előadott elbeszélés mintha forgószínpadra kerül‑
ne : Szindbád „a régi hídra ment, ahonnan sokáig el‑
gondolkozva nézte az alkonyatban álmodozó mes‑
szi erdőségeket. A folyó fürgén futott a híd álmos 
ívei alatt.” (56.) Mintamondatból sarjadnak ki az is‑
métlődő változatok, de ezek nem tekinthetők olyan 
egységes, szorosan összetartozó elemeknek, amelyek 
egy pont köré rendeződnének a szöveg egészében. Az 
önmagára visszahajló nyelvhasználat és szövegalakí‑
tás nem teszi lehetővé a változatlan ismétlődést. Ma‑
gam úgy látom, hogy a Szindbád‑szövegek változa‑
tos iteratív alakzatai a változatlan ismétlődés paródi‑
áját alkotják meg, s a visszatérés így jellemzően nem 
azonosságokat, de különbségeket termel. Az ismét‑
lődés alakzatának a kettős olvashatósága biztosítja 
a paródia megjelenését a tárgyát kereső, nosztalgi‑
kus elbeszélésben.

A változatlan ismétlődés paródiája ön‑idézet for‑
májában is megjelenik. Ketvényi Nagy Sámuel az 
Egy régi udvarházból nyugalmazott színésze így azo‑
nosítja Pápait, a társulat súgóját : „egykor titkárom, 
barátom, kutyám, régi rossz csizmám.” (74.) Ezek 
után A három muskatéros zárójeles idézete ön‑paró‑
diaként hat : „Pápai, a súgó (barátom, egykori titká‑
rom, kutyám, ócska csizmám)”. (83.) „Pápai, a súgó, 
akit Szindbád körülbelül háromszáz esztendő óta is‑
mert, midőn ifjú gavallér korában a vidéki színtár‑

sulatok után gyakran utazgatott, és az első páholyt 
megvásárolta az előadáshoz.” (173.)

A retorikai alakzatok travesztiája Krúdy írásmód‑
jának az alapvonása. A szinesztézia gyakori előfor‑
dulása az alakzat paródiájának az olvasási lehetősé‑
gét is felkínálja. Szembetűnő, hogy rendre különféle 
érzékterületek, ízek, illatok, képek, hangok és érin‑
tések képzetei kapcsolódnak össze Krúdy hasonlata‑
iban. Jellemző, hogy a Szindbád‑elbeszélésekben hol 
az egyik, hol a másik érzékszerv kap kitüntetett sze‑
repet, jelesül Az első virág című történetben a hal‑
lás, H. Galamb Irma színésznő nevetése, s az általa 
keltett összbenyomás. Az együttérzékelés változata‑
inak az ismétlődése magát a jelenséget helyezi ironi‑
kusan a figyelem középpontjába, melynek során az 
egyik érzékszervünkkel észlelt benyomás felidéz egy 
másik érzékterülethez tartozó képzetet. A szereplő 
egyetlen megkülönböztető tulajdonsága, hogy külö‑
nös hangokat hallat : „– Ah, maga az ? … – kiáltott fel 
csengő hangon, amely úgy csillámlott Szindbád előtt, 
mint a folyóvíz a holdsütésben.” (310.) Közel e szö‑
vegrészlethez az olvasó újra hallja H. Galamb Irmát, 
akinek a neve intő jelnek bizonyul : „Most már tur‑
békolt a hangja …” (310.) A színésznő ismeri Szind‑
bád egyik nevelőjét, aki a női szívek meghódítására 
szakosodott : „Tiszteltetetem … És csókoltatom – tet‑
te hozzá halk kacagással, amely úgy hangzott Szind‑
bád fülébe, mint a gyors tavaszi eső csengése a nyu‑
godt tó tükrén.” (310.) A félszeg ifjú azonban nem 
hallja meg, hogy a színésznő elfogadta a közeledé‑
sét : „– Az este hűvös – mondta finomkodó hangon, 
mint a francia szalondarabokban szokás –, Szindbád 
úr, megengedem, hogy elkísérjen… Szindbád – bár 
már tizenhat esztendős elmúlott – néha ostobaságo‑
kat mondott : – Nevelő uraim a Hársfában ülnek, és 
bizonyára várnak.” (310.) Szindbád mondhatni zöld‑
fülű, rossz a hallása, s ezt a tapasztalt H. Galamb Ir‑
ma egyre dísztelenebb hangon kénytelen tudomá‑
sul venni : „– Furcsa ember ! – mormogta csendesen.” 
(310.) A színésznő azonban még egy kísérletet tesz 
más hangfekvésben : „– Remélem, hogy holnap dél‑
után eljön hozzám uzsonnázni ? – mondta csendesen 
és komolyan. – Ketvényi urat is elhozzam ? – kérdez‑
te Szindbád. Az alacsony nőcske csendesen meghin‑
tázta gömbölyű mellét, mint egy madár, aztán kö‑
zömbösen mormogta : – Ha ugyan eljön az öreg bá‑
csi ?” (311.) Amennyiben az olvasó jelentéssel ruházza 
fel a hangokat, s a női szereplő nevének alapján a ga‑
lambok által használt jelrendszert hívja segítségül, 
az elbeszélés a madárnyelv paródiájaként hat. A je‑
lenet nyitányában Galamb Irma kezd el turbékolni. 
Ezt az udvarló hangot azonban általában a hím ga‑
lambok hallatják. Az utána felcsendülő kacagás el‑
lenben nem az önfeledt öröm, hanem a veszélyérzet 
kifejezője a madarak világában. Az elbeszélés egyfe‑
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lől azt sugalmazza, hogy kifinomult hallást igényel 
az udvarló hang befogadása, ugyanakkor azt sem cá‑
folja, hogy a nevelés jótékony hatással lehet az érzé‑
kelésre, hiszen Szindbád idővel túlszárnyalja meste‑
reit. Az együttérzékelés alakzatának kettős olvasha‑
tósága mindkét értelmezési lehetőséget megengedi. 
A tautológia poétikája valósul meg, amennyiben az 
elbeszélés magától értetődő összefüggés kiterjesztése‑
ként fogható fel, mely így hangzik : a hang meghallá‑
sához hallás szükséges.

Az előadott elbeszélés travesztiájaként olvasható 
az Utazás éjjel című történet, amely úgy jeleníti meg 
Szindbád leányszöktetését, mintha az bábszínházban, 
vasúti terepasztal díszletei között történne. A moz‑
gó vonat ablakából mozdulatlannak látszik az éjsza‑
kai táj. Az elhaladó vasúti kocsiból nézve a mereven, 
egyhelyben álló pályaőrök élettelennek tűnnek : „Egy 
tanyaház pirosló ablakával úgy fut a tájon keresztül, 
mint egy bábszínházbeli kép ; egy kis állomáson, egy 
percig megállottak, az emeleti ablakban két leány ült, 
varrtak, a harmadik fehér alsóruhában állott a szoba 
közepén, a függőlámpa alatt, és éppen egy lila szok‑
nyát próbált felvenni.” (312.) Mimi, a megszöktetett 
leány élettelen bábuként, szótlanul, mozdulatlanul ül 
a helyén az utazás megkezdése óta. Szindbád elunva 
a játékot meggondolja magát, s közli a lánnyal, hogy 
a következő állomáson a szemből érkező vonatra át‑
szállva visszaviszi szüleihez. Mimi erre sem felel. Az 
elbeszélés a vasúti terepasztal szemlélőjének a képzele‑
tében lejátszódó eseménysorként is felfogható. A vásá‑
ri bábjáték műsorszámának a bejelentését idézi az eset 
régimódi címváltozatainak a felsorolása az előadott 
elbeszélés nyitányában : „Curly vagy egy színész tör‑
ténete”, vagy „Esmond Henrik, Anna királynő őfel‑
sége ezredesének története”, s végül a legkifejezőbb‑
nek gondolt „A gonosz varázsló, vagy az ártatlanság 
diadalma.” (212.) Az Utazás éjjel másfelől a leány‑
szöktetés paródiájaként olvasható.

Az előadott elbeszélés a színjátékhoz közelít, való‑
jában narratív előadás. Nemcsak az Utazás éjjel sze‑
replői emlékeztetnek élettelen bábura, akik (ame‑
lyek) magának a leányszöktetés paródiájának a kel‑
lékei, de például a Szindbád és a  csók groteszk nő‑
alakjai, sőt bizonyos tekintetben maga Szindbád is. 
Az egyik nő páros napokon, a másik páratlanokon 
gyakorolja Szindbáddal a mérföldjáró csókot : „Jul‑
csa harminckilenc, Jella harmincnyolc és fél eszten‑
dős volt”. (65.) Nemcsak az életkoruk, s a nevük, de 
a külsejük is hasonló : mindketten „kövérek, puhák 
és csókszomjasak voltak” (65.), s „tűnő nyaruk mu‑
landósága miatt forrasztották hosszadalmasan ajku‑
kat Szindbád ajkára.” (65.) A két nőalakot számok kü‑
lönböztetik meg, amelyek önkényesen, s véletlensze‑
rűen kapcsolódnak hozzájuk. A számok személyeket 
helyettesítenek, helyesebben a személyeket számok 

helyettesítik, mintha a szereplők azonosító jeggyel 
ellátott kellékek volnának.

A harmadik nő tudatlan fecskeként szombaton rö‑
pül be a jómadár ablakán. Szindbád elalszik az ártat‑
lan nő mellett, aki ijedt, kémlelő szemmel fürkészi az 
alvó arcát és mozdulatlan testét. Szindbád gyorsan 
kiábrándul, s közönye élettelen megjelenéséről is le‑
olvasható : „Szindbád hamar kihűlt, hamar felejtett, 
és közömbös, hideg tekintete jeges nyugalommal for‑
dult el sokszor látott női szemek sugárzása elől.” (64.) 
Szindbád a szerelmi légyottok után otthon a szőnyeg‑
re fekszik, s ebben a szinte mozdulatlan testtartásban 
önkéntelen összehasonlításokat tesz a csókok között. 
Ezzel kapcsolatban –közbevetve – csak utalhatok rá, 
hogy Szindbád a közeli halált jelző szívgörcstől szen‑
vedve is hanyatt fekszik a szőnyegre, s azokra a női 
vállakra gondol, amelyeken a mennyezeti lámpa fé‑
nye hajdan tükröződött. Az elbeszélés jelentéktelen 
tanulsághoz vezet a tautológia poétikájának a közve‑
títésével : a mérföldjáró csók rovatában számon tartott 
három nő mégsem mondható egyformának.

A puszta érintkezésen alapuló névátvitel, a meto‑
nímia alakzatának a kettős olvashatósága teszi lehe‑
tővé a személyiség azonosságáról szóló paródia meg‑
jelenését. A páratlan, illetve páros szám ugyanis, ami 
metonimikusan megkülönbözteti, azonosítja a sze‑
replőt, véletlenszerűen és önkényesen társul viselő‑
jéhez. A jelölő teljesen esetleges és külsődleges jelö‑
lője a jelöltnek.

A nők különbségére vonatkozó tanulság megfo‑
galmazása és a megvalósult előadás között sincs össz‑
hang. A szereplők lélektani megközelítését kizárja 
a metonímia, mivel pusztán véletlen összefüggésen 
alapul a névátvitel a szám és a személy között. A sze‑
replők megnevezésére használt metonímia felforga‑
tó erővel rendelkezik.

Végezetül még egy retorikai jelenségről szólnék 
az alakzatok kettős olvashatóságával kapcsolatban. 
A külső és a belső világ közötti ok‑okozati viszony 
megfordíthatóságáról, amely együtt jár a szereplők 
közötti kölcsönös helyettesítések körforgásával. A sze‑
replők tulajdonságainak a felcserélhetősége az egyik 
jele az elképzelt világok megsokszorozódásának, a fik‑
ción belül kibontakozó kitalált történetnek, amely 
megkülönbözteti a Szindbád‑elbeszéléseket.

Szindbád, mielőtt fagyönggyé változna, három‑
száz egynéhány évesen tér vissza három éve elhagyott 
kedveséhez, akinek jóvátételként rögtönzött elbeszé‑
lést ad elő arról, hogyan fognak együtt a budai he‑
gyekbe utazni lóvasúttal a tél múltával. A kitalált tör‑
ténetben Szindbád nyugalmazott számtiszt, útitársa 
pedig 20 éve a felesége. A fikció felvillantott részletei 
teljes élettörténetté állnak össze az előadó és a hall‑
gató meghitt együttlétének köszönhetően. Szindbád 
a kitalált történetből következően előadóként még 
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aktív számtiszt, de ezt a foglalkozást valójában a tár‑
sa űzi, aki pontosan számon tartja a férfi hűtlenkedé‑
seit, s azokat részletes, időpontokat, helyszíneket és 
neveket tartalmazó feljegyzéseiből időnként a fejé‑
re olvassa. A tárgyi hűség kényszerítő erejébe veti bi‑
zalmát, ugyanakkor Szindbád elégedetten veszi tu‑
domásul, hogy a nő számára minden kézzelfogható 
ajándéknál értékesebb, ha a képzelet játékába feled‑
kezhet. Szindbád előadása tetszést arat, Majmunka 
megbocsát neki.

A számtisztet munkavégzés közben egyáltalán nem 
hozzák zavarba a számok, holott meglehetősen nagy‑
vonalúan bánik velük. Tékozló fiúként tér vissza, jól‑
lehet háromszáz egynéhány éves, ehhez képest viszont 
nem is számít olyan nagy időnek a három év, amit tá‑
vol tölt kedvesétől, aki már elég komédiát látott életé‑
ben, ugyanakkor csak 20 éve felesége a matuzsálem 
korú férfinak, így mondhatni fiatal házasokról szól 
a történet. Az idő azonban hirtelen felgyorsul, s mire 
kitavaszodik, a számtiszt egyszerre nyugalmazott lesz. 
Nincs mit csodálkozni azon, hogy az álomban elő‑
adott fiktív történetben a szereplők azonossága épp‑
úgy kérdéses, mint a történetmondó megbízhatósága.

Szindbád három foglalkozás közül választhat ha‑
lála után : ólomkatona, kontyfésű vagy fagyöngy le‑
het a rózsafüzérben. Mindhárom tárgyiasult élet‑
forma tétlenséggel jár együtt, de ez egyáltalán nincs 
Szindbád ellenére, feltéve, ha a női nem közelében 
maradhat. Úgy látszik, hiába ölt más és más külső 
alakot, a lelke tovább él. Éppen ezzel magyarázható, 
hogy egyik létforma sem óvja meg az unalomtól, bi‑
zonyos idő után ezért vált foglalkozást. A külső meg‑
jelenés kényszeres megváltoztatása hiú ábránd, mert 
nem érinti a belső tartományt.

Mit takar valójában a külső ? Lehet‑e közelebbit 
mondani Szindbád énjének a mibenlétéről ? Leporel‑
ló „Asszonyom, itt a lista” kezdetű áriájára emlékez‑
tet a „Nem vigasztalta a százhét nő, aki viszontszeret‑
te” változatainak az ismétlődő előfordulása a Szind‑
bád‑történetekben. Don Giovanni névsort vezet az 
elcsábított nőkről, Szindbád hódításai azonban ko‑
rántsem biztos, hogy valóban megtörténtek. A mű‑
vet bevezető Tájékoztatás című előzetes értelmezés 
szerint a 107 nő ugyanis Szindbádot „képzelődésében 
kábult emlékezésbe ringatta” (Kiemelés tőlem – D. I. 
14.) Képzelet és emlékezet, kitalált és megtörtént a mű 
önértelmezését követve elválaszthatatlan egymástól.

Paródia és önértelmezés viszonyának a kérdé‑
se azonban még kidolgozásra vár a Krúdy‑szakiro‑
dalomban, ezért is nehéz arra a kérdésre válaszol‑
ni, hogy Szindbád személyiségének a titokzatossá‑
ga valódi mélységek felé nyitott, vagy pusztán meg‑
tévesztő látszat.

Dobos István (Székesfehérvár, 1957) : az MTA doktora, 
a Debreceni Egyetem tanára, az MTA‑ELTE Hálózati Kritikai 
Kiadás Kutatócsoportjának vezetője. Fő kutatási területe : 
19‑20. századi irodalomtörténet, irodalomelmélet. Hét 
saját könyve jelent meg, ebből három külföldön, idegen 
nyelven. A Studia Litteraria című irodalomtudományi 
folyóirat főszerkesztője.
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