
A legváltozatosabb t í 
pusokban és sokszínűén 
m egelevenített „m ák- 
v irág” -figurák K rúdy 
regényeinek és elbeszélé
seinek gyakori és fontos 
jelentést hordozó szerep
lői. Lecsúszott, lezüllött 
egzisztenciák, szélma- 
lom harcot vívó kisne- 
mesek, szánalomra mél
tó panoptikum -figurák, 
akiknek sem jelenük, 
sem jövőjük n in cs : 
egyetlen kincsük egy 
sajátosan idealizált 
m u l l .

Az 1906-ban írt And- 
ráscsik örököse még 
M ikszáthra emlékeztet. 
A nekdotás légkörében 
bontakozik ki a mesés 
örökségről, a rejtélyes 
és szépséges örökösnőről 
szóló tö rténet. — Az 
1913-as Mákvirágok 
kertje K rúdy érett írás
művészetének példája, 
szinte csokorba köti az 
életből kikopott úri 
„m ákvirágokat” . A M it 
látott Vak Béla szere
lemben és bánatban ez
ú tta l először kerül a 
m agyar olvasók kezébe. 
1921-ben jelent meg egy 
bécsi újság hasábjain, 
sajnos, a lap megszű
nése m iatt befejezetlen 
m aradt. Hőse ennek is 
,,m ákvirág”-figura, aki
nek élete értelm e a 
szinte m itizált erotika, 
ezért kell megvakulnia, 
s vakon is az élet külö-



nős, dekadens, pán-ero- 
tikus „teljességét” ke
resnie. A győztes ellen
forradalom tobzódása 
idején K rúdy menekül 
a valóság e lő l: nyilván 
ez késztette  a különös, 
helyenkint szinte szür- 
realisztikus mű megírá
sára, amely m int a pol
gári dekadencia je len t
kezése, irodalom törté
neti szempontból is fi
gyelemre méltó.

Éppen ellentétes han
gulatú az 1923-ban irt 
Rózsa Sándor-regény, 
melynek hőse azonos 
ugyan Móricz m ajd két 
évtizeddel későbbi be
tyárfejedelm ével — mé
gis merőben más : 
K rúdy  nem növeli Ró
zsát forradalm árrá, meg
hagyja öntudatlan , anar
chista lázadónak, aki 
nemegyszer az alföldi 
szegénységgel is szembe
kerül . . .

Az 1928-ban publi
ká lt Valakit elvisz az 
ördög leszámolás azok
kal az illúziókkal, m e
lyek a dzsentri újbóli 
megerősödésére, erköl
csi, anyagi, politikai fel
emelésére vonatkoztak.

Ez az alig hozzáfér
hető öt kisregény — 
megannyi gyöngyszeme 
az elm últ félévszázad 
m agyar irodalm ának — 
együtt K rúdy egész p á 
lyájának keresztm etsze
té t adja.


