
Krúdy szö veg ha gyo mány-em lé ke ze te
Kosz to lá nyi De zsõ Az utol só föl ol va sás

cí mû szö ve gé ben

„Az em lé ke zés utó la gos, ezért itt az egyen lõ sí tõ ösz tön 
már gá tol tan je lent ke zik: a kü lönb ség meg ma rad. 
Az em lé ke zés nem egyéb, mint ren de zés, rend sze re zés, 
be ska tu lyá zás – de ki nek a te vé keny sé ge?” 

Friedrich Nietz sche

Elváráshorizontunk, ki ala kult ol va sás mó dunk nagy ban
de ter mi nál ja az ér tel me zen dõ szö veg meg szó lít ha tó sá gát, il -
let ve a mû al ko tás egye di ide gen sé gé nek a felismerését.1

Ugyan ak kor elõ fel te vé se ink min dig va la mi hez va ló vi szo nyu -
lás ban, egy szö veg gel va ló di a ló gus ban vál nak lát ha tó vá. Van -
nak mû al ko tás ok, me lyek já ték ba hoz va preszuppozícióinkat,
ki moz dít ják meg szi lár dult po zí ci ó juk ból. Ezek azok a mû -
vek, me lyek a ref lek tá ló ol va sás ra apel lál nak, ily mó don foly -
to nos át/új ra ér tel me zés re kény sze rít ve az ol va sót. Mind ez a
be fo ga dás sze rep kör ének a meg vál to zá sá val is kap cso lat ba
hoz ha tó. E szö ve gek az ol va só nak nem a passzív kon temp lá -
ció sze re pét kí nál ják föl, ha nem az ak tív rá han go ló dást, az
ide gen be széd más sá gá ból va ló ré sze se dés le he tõ sé gét. Ez
együtt jár a mû al ko tás stá tu szá nak az át író dá sá val is. „A kü -
lön ál ló tárgy mû esz té ti kai el mé le te alap ja i nak meg in gá sá val
egyi de jû leg az fi gyel he tõ meg, hogy a zárt tö ké le tes sé gû, be -
fe je zett mû al ko tás is el vesz ti a ma ga klasszi kus-mo dern
értékvonzatait.”2 Az eb bõl kö vet ke zõ esz té ti kai ta pasz ta lat
át ér té ke lõ dé se a nyelv fel fo gás megváltozásával,3 a mo dern -
ség ben tör té nõ ho ri zont vál tás sal vált le het sé ges sé. 

Szá mos ta nul mány ban, tör té ne ti mun kák ban egy más
mel lé ke rül nek Krúdy Gyu la és Kosz to lá nyi De zsõ szö ve gei.
Kul csár Sza bó Er nõ pél dá ul a ko ráb bi mû vek ál tal ki ala kí tott
elváráshorizontok problematizálását te kin ti e két szer zõ 
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„kö zös” sa já tos sá gá nak. „Krúdy vagy Kosz to lá nyi epi ká ja –
no ha nem lá zí tot ta fel for ra dal mi mó don a re gé nyi jel rend -
szert – ért he tõ en na gyobb el len ál lás ba üt köz ve ta lál ha tott
utat azok hoz a be fo ga dói szem lé let for mák hoz, ame lyek nek a
mó ri czi epi ka ha tá roz ta meg a kód ér tel me zõ eljárásait.”4

A meg vál to zott el be szé lõi szem lé let mód hang sú lyo zá sa fon -
tos itt; a referencializáló ol va sást ki ala kí tó na tu ra lisz ti kus,
tük rö zés el vû epi ka mó ri czi hagyományáról5 át te võ dik a
hang súly az el be szé lés interpretatív jel le gé re, ez ál tal olyan
ol va sás mód ki ala ku lá sát kon di ci o nál va, mely az el be szélt vi -
lág ra és nem va la mi lyen re fe ren ci á ra, az el be szé lés ho gyan -
já ra fi gyel. Ugyan ak kor ezen ol va sás ön ma gá ra is kény te len
ref lek tál ni, így e szö ve gek ala kít ják a be fo ga dói ma ga tar tá so -
kat is. Az utol só föl ol va sás egyik rész le tét akár metatextusként
is ér tel mez het jük az el be szé lés interpretatív vol tá ra. „Né ze get -
te a hó me zõ ket, a fö löt tük röp kö dõ var ja kat, ezt a nagy, 
fe hér-fe ke te tájképet.”6 (Ki eme lés tõ lem – D. M.) A lá tás mint
in terp re tá ci ós mû ve let je le nik meg, és egy olyan epi kai ha -
gyo mány hoz ké pest, mely „az élet rõl szól”,7 itt az a „lét re jött
vissz fény”, lá tás mód tematizálódik, mely az esz té ti kai ész le -
lés re, vi zu á lis kó dok ra irá nyul. E szö veg rész azt eme li ki,
hogy a vi lág ele ve egy mo da li tá son ke resz tül vá lik lát ha tó vá.
Az utol só föl ol va sás egyik le het sé ges meg idé zett mo da li tá sa -
ként ér tel mez he tõ a Krúdy-ha gyo mány hoz va ló vi szo nyu lás
mi ként je.

Kosz to lá nyi szö ve ge már cí mé ben meg te rem ti a Krúdy-
tra dí ci ó val va ló kap cso la tát, ugyan is az Utol só szi var az
Arabs szür ké nél cí mû Krúdy-no vel la em lé ke ze tét idé zi meg.
A kap cso lat te rem tõ dés an nál is in kább in do kolt nak tû nik,
mi vel mind két szö veg ben az utol só jel zõ (el sõd le ge sen) a ha -
lál lal kap cso ló dik össze. Ily mó don a cím mind két eset ben
meg elõ le ge zi a szö ve gek be fe je zõ dé sét. A Krúdy-no vel la
olyan me ta fo ri kus szer ke ze tet hoz lét re, ame lyet a vég ki fej le -
tet elõ re ve tí tõ me ta fo rák so ro za ta ként is ér tel mez he tünk. „A
szö ve gen vé gig vo nul nak az olyan nyel vi for mu lák, me lyek
metaforikusan az ez re des ha lá lá nak be kö vet ke zé sé re
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utalnak.”8 Ezen me ta fo ri kus elõ re ve tí té sek a kö vet ke zõ
mon dat ban ér nek el „vég cél juk hoz”: „A ha van na va ló ban íz -
le tes volt, mint az utol só szi var hoz illik.”9 Az ilyen vég fe lé
tar tó, vég fe lõ li ol va sást ref lek tál tat ja Kosz to lá nyi szö ve ge,
hi szen a kü lönb ség is hall ha tó lesz a Krúdy-cím mel va ló vi -
szony ban, mert mi köz ben a ha tá ro zott név elõ ré vén még in -
kább a vég sze rû ség igé nyét ala kít ja ki a Kosz to lá nyi-no vel la
cí me, an nál nyi tot tab bá vá lik egy ér tel mû be-nem-teljesülése
ré vén. A cím an ti ci pá ló funk ci ó ja viszonylagosítódik, „meg -
fe gyel me zõ” jel le ge he lyett az „össze za va rás” lesz a hatása,10

mi vel az utol só föl ol va sás szó sze rint nem tör té nik meg. Cím
és szö veg kö zött tá vol ság, fe szült ség ke let ke zik, problemati-
zálódik a cím mint a szö veg je lö lõ je vi szony. A föl ol va sás 
el ma ra dá sát, va la mi nek a hi á nyát „an ti ci pál ja”, ily mó don a
hi ány ra irá nyít va a fi gyel met. Azt is mond hat juk, hogy an nak
az üdv tör té ne ti narratívának a hi á nya fe je zõ dik ki az utol só
föl ol va sás el ma ra dá sá val, mely te le o lo gi kus sá for mál hat ná 
a lé tet, ugyan is Az utol só va cso ra kul tu rá lis em lé ke ze te hi -
ány ként idé zõ dik meg.11 An nál is in kább hang sú lyos lesz ez a
cím, ha fi gye lem be vesszük a szö veg el sõ cím vál to za tát. Az
Es ti Kor nél bú csú ja Es tit he lye zi a kö zép pont ba, mint aki a
vég alak za tá ba író dik be le, pa te ti kus, tra gi kus mo da li tás sal
össze kap cso lód va. Az utol só föl ol va sás, fi gye lem be vé ve a
no vel la be fe je zé sét is, nem tra gi kus, mi vel a tra gi kum ér ték -
egyen súlyt fel té te lez, il let ve hoz lét re az ol va só ban, a be fe je -
zés ben vi szont a vi lág ren de zõ el vei ki is mer he tet le nek,
antiteleológikusak, nincs az az irá nyí tó télosz, ér ték rend,
ami el ren dez he tõ vé ten né a lé tet. 

„– Mi ért hasz nál ja ezt? – kér dez te tõ le az or vos szemrehányólag,
és ki vet te a ke zé bõl.
– Azért – fe lel te Es ti, – mert a föl dön meg hal nak a gyer-
mekek.”12 (Ki eme lés tõ lem – D. M.) 

Es ti vá la szá ban a kafkai hõ sök re em lé kez te tõ antiteleo-
lógia fe je zõ dik ki.13
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A föl ol va sás el ma ra dá sá val egy szö veg nek a be széd ké -
pes sé gé vel va ló fel ru há zá sa ma rad el, mely a föl ol va só sa ját
hang ja lét re jö vé sé nek, Es ti lé té nek a fel té te le is. A hang köl -
csön zés el ha lasz tó dá sá val a klasszi kus mo dern ér te lem ben
egy sé ges sze mé lyi ség meg te remt he tõ sé ge il lú zi ó nak bi zo -
nyul; Es ti ha lott (hang nél kü li) ar cát „né zi” a tü kör ben. Ez a
né zés ér tel mez he tõ úgy is, mint Es ti ket tõs (nem)létének
meg mu tat ko zá sa, mely ön fel szó lí tó meg osz tott ság ra szin tén
pél dák le het nek a „Si es sünk – biz tat ta ma gát, és ne ki lá tott”,
il let ve „In dul junk – ve zé nyelt ma gá nak, és a fo lyo só ra lé -
pett” szö veg ré szek ben elõ for du ló, töb bes szá mú ige alak ok. 
A ké sõ mo dern nyelv hasz ná lat ban ki fe je zõ dõ szub jek tum fel -
fo gás – egy szer re ala nya és tár gya be szé dé nek – ér zék le tes
me ta fo rá ja le het a tü kör be né zés. A tü kör rõl mint „hely nél -
kü li hely rõl” ír ja Michel Foucault: „A tü kör ben ott lá tom ma -
gam, ahol nem va gyok, a fel szín mö gött meg nyí ló ir re á lis tér -
ben, ott va gyok, ahol va ló já ban nem va gyok, árny ként,
amely ön ma gam ként ad ja ne kem ön nön lát vá nyo mat, s le he -
tõ vé te szi, hogy ott szem lél jem ma ga mat, ahon nét hi ány zom:
ez a tü kör utópiája.”14 Kosz to lá nyi szö ve gé ben a tü kör ha -
son ló an in terp re tál ha tó. „Ide-oda haj long va fé sül kö dött a
tü kör elõtt, s bol do gan ész lel te, hogy még nem vé nült meg,
és ma gas.” (Ki eme lés tõ lem – D. M.) Itt a tü kör már ele ve
meg ket tõ zött, sze re pet ját szó szub jek tu mot „ket tõz” meg,
Es ti nem iden ti kus vol tát mu tat va fel. Es ti ha lá la utá ni „tü -
kör be né zé se” a vég te len be ha laszt ja az ön azo nos ság lét re jö -
vé sét, ugyan ak kor a vég alak za tá nak az is mét lõ dés be va ló
be le író dá sát hoz za lét re; a ha lál nem le zá ró dás, ha nem in -
kább vég te le ní tett tük rö zõ dés lesz. E mû kö dés ugyan ak kor
el bi zony ta la nít ja a vég fe lõl/fe lé tör té nõ egy sé ge sí tõ ol va -
sást. És va ló ban, ez a ki me re ví tett né zés a szö veg be fe je zé sé -
tõl az ér tel me zést a no vel la kez de té re irá nyít ja, és fel tû nik,
hogy a no vel la „ki in du ló pont ja” már ma ga az is mét lõ dést je lö -
li: „Amint szok ta, az utol só pil la nat ban ug rott fel a vo-
natra.”15 Né mi túl zás sal eb bõl a prespektívából azt is mond -
hat juk, hogy Es ti már né hány szor el játsz hat ta ezt a vég sõ je -
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le ne tet. (E szó hasz ná la ta in do kolt nak tû nik a tü kör elõt ti
haj lon gás ra gon dol va, ugyan ak kor a no vel la be fe je zé se egy
drá mai je le net fel fo ko zott sá gá hoz ha son lít ha tó. Eb ben a
kon tex tus ban a „szín pad ra vi gye” szó kap cso lat is ref lex ív 
ér té kû lesz.)16 Az in terp re tá ci ó ban is ezen alak zat mû kö dé se
jön lét re, a be fe je zés rõl a kez dés re irá nyul a fi gye lem. A szö -
veg meg/fenntartja a tör té net sze rû ol va sás le he tõ sé gét, de
ugyan ak kor olyan la bi rin tus sze rû in terp re tá ci ót mû köd tet,
mely a szö veg ré szek egy más ban va ló tük rö zõ dé sé re, nem
iden ti kus is mét lõ dé sé re fi gyel. Ezek az is mét lõ dé sek meg -
sza kít ják az elõ re ha la dó, tör té net sze rû el be szé lést, a szö ve -
gen be lü li idé ze tek ként mû köd nek. Ilyen pél da le het a rá -
gyúj tás ról szó ló szö veg ré szek vi szo nya. El sõ alkalommal17 a
rá gyúj tás az oko zat, az ismétlõdéskor18 ok ká vál to zik a szöveg-
kontextus ha tá sá ra. A rá gyúj tás meg elõ le ge zi a meg ér ke zést,
az uta zás vé gét és a meg ér ke zés kez de tét. Fi gye lem be vé ve a
nyelv ben ki fe je zõ dõ ok-oko za ti lo gi kát is (lásd „ezért”), az el -
sõ szö veg he lyen a rá gyúj tás az uta zás ba va ló be le kez dés után
tör té nik, a má so dik elõ for du lás kor idõ ben és szö veg tér ben is
elõbb van. Azt is mond hat juk, hogy fel cse ré lõ dik az elõb bi vi -
szony, itt a rá gyúj tás „ered mé nye zi a meg ér ke zést”. Ez a fel -
cse ré lõ dés a szö veg nyel vé nek a mû kö dé sé re, tropológiájára
irá nyít ja a fi gyel met: az el be szélt tör té net az el be szé lés ben
konstituálódik, a motivikus össze kap cso ló dás ban a kü lönb -
ség, a szét hang zás kap hang sú lyos sze re pet. E szö veg pél dák
azon ban az idõ ta pasz ta lat oko za ti ság gal va ló össze füg gé sé re
is rá irá nyít ják a fi gyel met, il let ve le is bont ják ezen össze kap -
cso ló dást. Az el sõ szö veg rész azt tematizálja, hogy nincs egy
sta ti kus idõ pont, ha nem fo lya ma tos vál to zás ban le vés van,
va la mi nek a vé ge min dig va la mi más nak a kez de te egyben.19

A rá gyúj tás mint „kor sza ko ló”, szeg men tá ló te vé keny ség ma -
ga is a fo lya mat ban le vés idõ ta pasz ta la tát erõ sí ti, mi vel Es ti
nem egy ci ga ret tát szív el, ha nem „(Ezért) mi helyt el szív ta
egyik ci ga ret tá ját, a má sik ra gyúj tott”. A meg sza kí tó, ta go ló
ak tus a foly to nos ság tör té né sé be író dik be le, ily mó don szeg -
men tá ló funk ci ó ja meg kér dõ je le zõ dik, az idõ ok-oko za ti ta -
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pasz ta lá sá nak paradoxonaira mu tat rá. (Az „Ezért” nem a
„meg szo kott”, egy ér tel mû kö vet kez ményt ve zet be.)

Es ti Krúdy vi dé ki kis vá ro sá ba ér ke zik, a „dísz le tek” meg -
egyez nek, az ér zé ke lés mód juk tér el. Krúdy nál: „Szindbád
egy szer – már na gyon ré gen tör tént ez – éj jel a vo nat tal egy
is me ret len vá ros ba ér ke zett, he gyek kö zé, nagy, szép ha vas
tél ben, ame lyek be lep ték az éj sza ka kár pit ját, ba rát sá go san
és jó ked vû en du do rász tak a fü lé be, amint a vo nat fül ké jét el -
hagy ta, mint va la mi jó ked vû nagy apa kö rül uj jon ga nak az
uno kák. […] A sar kon egy kõ szent di der gett fül ké jé ben, az -
tán na gyo kat zök kent a bár ka a he pe hu pás kö ve ken, egy
göm bö lyû, kö zép ko ri as vas ros tély mö gül pi ros lám pa fény
szû rõ dött a hó esés be, és a hó pely hek vé re sen hul lot tak itt a
magasból.”20 A Té li út cí mû no vel lá ban pe dig ez ol vas ha tó:
„A hó val vas ta gon fe dett po hos to rony kör nyé kén, ahol lát -
ha tat la nul ká rog tak az el rej tõ zött var jak és csó kák, a ha vak
kö zé ásott gya log úton vég re egy orosz sap kás, rö vid bun dás
úrihölgyet lá tott közelegni.”21 Kosz to lá nyi nál: „Lenn, egé -
szen mé lyen lenn a he gyek ben egy kis vá ros szét szórt há zacs -
kái he ver tek a lám pa fény tõl su gár zó, sár ga, me leg ab la kok -
kal, mint gyer mek ko ri szín há zá nak fe led he tet len dísz le tén.
So ká ig gyö nyör kö dött eb ben. Egy zö mök kõ to rony kö rül a
hul lon gó hó ban var jak keringtek.”22 A ha son ló sá gok mel lett
a kü lönb sé gek is hang sú lyo sak. Kosz to lá nyi kis vá ro sa ele ve
dísz let ként el tá vo lí tott, alak jai nem egyé ní tet tek, sõt iro ni -
ku san idé zett sze rep lõk, pro to tí pu sok, akik ál lan dó jel zõs
szer ke ze tek ben for dul nak elõ („se rény el nök”, „if jú fe le ség”,
„sá padt fi a tal em ber”). Az el be szé lés iro ni ku san jel zi kli sé
vol tu kat, nem egye di/egy sze ri vi sel ke dés mód ju kat: „Amint
ilyen kor szok ták, meg kér dez ték tõ le, hogy jól uta zott-e, nem
fá radt-e el túl sá go san, s mi u tán õ er re va la mit ma ko gott, 
ko csi ba ül tet ték, el mond ták, hogy az est iránt vá rosszer te
»óriási az érdeklõdés«, no ha még »nem ad tak el min den
jegyet«, és vit ték a szál ló ba, az Aranysasba, amely nek a má -
sik szár nyán mind járt ott a szín pad is, úgy hogy ne ki csak
majd át kell sé tál nia. A sá padt, is me ret len, szó ta lan fi a tal em -
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ber, aki az est ren de zõ je volt, „»rendkívüli tapintattal« a
szál ló elõ csar no ká ba kí sér te õt, meg vár ta, amíg a föl vo nó ra
száll, és »eltávozott«.”23 Az idé zõ je le zés szin tén iro ni kus
funk ci ó val bír, meg szi lár du ló szó kap cso la to kat tesz szét -
hang zó vá, il let ve az „el tá vo zott” ese té ben pe dig egy gesz tust
mu tat fel az el be szé lés jel leg ze tes ként, az el tá vo zás egy bi zo -
nyos szer tar tá sos/szín pa di as mód já ra utal va. Nem csu pán a
vi sel ke dés iro ni zá ló dik, ha nem mint egy a(z el hasz nált) nyel -
vi vi sel ke dés is, a „tét len nyel vi megnyilatkozás”.24

Szindbád em lé ke i hez va ló vi szo nyu lá sa mód ja ként is ol -
vas ha tó az aláb bi Kosz to lá nyi-szö veg rész: „Mind ez föl bo goz -
ha tat la nul együtt van ezek ben a ki rán du lá sok ban, me lyek
so ha sem ugyan azok, és még is min dig ismétlõdnek.”25 (Ki -
eme lés tõ lem – D. M.) E ref le xió az em lé ke ket fel vo nul ta tó
szö veg rész után áll, mely em lé kek nyelviesített em lé kek, szö -
veg em lé kek, a Krúdy-tra dí ció nyel vé nek a meg idé zõ dé se -
ként is ért he tõk. Fel tû nõ kü lönb ség van ezen em lé ke zõ szö -
veg rész és a no vel la töb bi ré sze kö zött. Két nyelv hasz ná lat
ke rül egy más mel lé. A Krúdy-ha gyo mány nyel vét meg idé zõ
részt a dí szí tett ség, a sti li zált ság jel lem zi. E szem pont ból
rep re zen ta tív le het a kö vet ke zõ mon dat: „Em lé ke zem va sár -
na pi ebé dek re, mert rend sze rint szom ba ton rán dul tam le, és
va sár nap még ott fog tak, a va sár na pi ebé dek arany hús le ve -
se i re, me lyek ben duz zad tan úsz kál tak a tü dõs tás kák, a pa ra -
di csom már tás ok szin te har sány, hõ si pi ro sá ra s a tor ta épít -
mé nyek fel hõ kar co ló i ra is.”26 Ezt a fel fo ko zott, ára dó jel le get
a mon dat szer ke ze tek is ér zé kel te tik: több szö rö sen össze tet -
tek, ugyan ak kor szer ke ze tük is is mét lõ dõ. Így a fent idé zett
is mét lõ dés sel kap cso la tos ref le xió ezen em lé ke zõ szö veg rész
szer ve zõ dé sé nek metatextusaként is ol vas ha tó, mi vel a kü -
lön bö zõ em lé kek („so ha sem ugyan azok”) a mon dott ság ho -
gyan ja szem pont já ból „is mét lõd nek”. Ezen Krúdy-stí lust,
mo da li tást idé zõ szö veg rész ben, az e ha gyo mány ál tal ki ala -
kí tott ol va sói el vá rá sok is be le íród nak (vö. „»életszagúbb«
szo nett”, amely nem re a lisz ti kus el vá rás, ha nem az idé zõ jel
ré vén iro ni kus mó don utal az esz té ti zá ló nyelv hasz ná lat ra).
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A no vel la két nyelv hasz ná la ta (esz té ti zá ló és „prózai”27-
ironizáló) kö zöt ti kü lönb sé get a szí nek elõ for du lá sa is je le zi.
Az em lé ke zõ szö veg rész a „hõ si pi ros sal” jel le mez he tõ, a
„pró zai” nyelv hasz ná lat a fe hér-fe ke te szín szim bo li ká ra ala -
poz. A „szor gos” ol va só már a no vel la ele jén be ál lí tó dik a fe -
hér-fe ke te el len té te zõ kap cso la tok meg te rem té sé re a kin ti
„fe hér-fe ke te” táj kép ol vas tán. Ez az el len tét a kint-bent vi lá -
gos el vá laszt ha tó sá gá nak ana ló gi á ja ként is szol gál, Es ti „le -
húz za az ab lak füg gönyt, hogy sem mit se lás son”, és ez után
kö vet ke zik az em lék so ro zat, majd „föl rán tot ta az ab lak füg -
gönyt. Künn már a hósík is olyan fe ke te volt, mint a varjak.”28

A vi lág tér be li mo dell jén ala pu ló kint-bent op po zí ció a szub -
jek tum-ob jek tum el vá lasz tott sá gá nak is alap já ul szol gál,
ilyen „ha tár vá lasz” az ab lak füg göny. A le hú zá sa kor még
funk ci o ná lis az el ha tá ro lás, Es ti a kül sõ táj kép rõl a bel sõ
em lék ké pe i re fi gyel. Az ab lak füg göny föl rán tá sa kor a táj egy -
be mo só dá sa már „elõ re ve tí ti” a „ké sõb bi” ha tár egymásbaját-
szásokat. (Azért ír tam idé zõ jel be, mert a szö veg ben egy részt
ér zé kel he tõ egy faj ta elõ re ha la dás, tör té net sze rû ség, más -
részt meg az ite rá ció ré vén az is mét lõ dõ, il let ve össze kap cso -
ló dó szö veg ré szek iro ni zál ják is ezt a fo lya mat sze rû sé get,
„demitizálják”.29) A kö vet ke zõ motivikusan ide kap cso ló dó
szö veg rész azon ban pon to san az ilyen „vi lá gos” el len té te zést
pa ro di zál ja. És az „öndemitizáló” moz gá sá nak is egyik pél dá -
ja le het: „Ön bo rot va pen gé je har sog va szán tott vé gig ar cán,
for ró víz ben mo sa ko dott, az tán bõ rönd jé bõl egy más után
reb bent elõ a fe hér ing, a fe hér mel lény, fe hér nyak ken dõ,
mint künn a hó, s utá na a fe ke te frakk, a fe ke te nad rág, a 
fe ke te lakk ci põ, mint künn a varjak.”30 Annyi ra sza bá lyos
gram ma ti kai struk tú ra, hogy még a szó tag szám is (ing-frakk,
mel lény-nad rág, nyak ken dõ-lakk ci põ) meg egye zik a pár hu -
zam (fe hér-fe ke te) két ol da lán. És ép pen ezért lesz iro ni kus
a ha son lat mi mé zis el vû fel fo gá sa, ugyan ak kor a fe hér-fe ke te
jel le gû el kü lö ní tés is. A szál lo da egy for ma sá gá nak ki fe je zõ je
a szür ke szín, s e szür ke át me ne ti sé gé ben Es ti szá má ra már
nem adott a fe hér-fe ke te hor doz ta, sza bá lyo san el kü lö nít he -
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tõ ér ték rend, vi szo nyí tá si alap, és ez nem pusz tán a kül sõ
(tér be li) vi szo nyí tás meg in gá sa, ha nem a szub jek tum-ob jek -
tum jel le gû op po zí ció is fel szá mo ló dik. En nek szö veg te re a
folyosó,31 mely lát szat és va ló ság kö zött a ha tá ro kat „át fo lyó -
vá” te szi: „s ott va la hol messze ugyan csak egy tü kör lát szott,
de a vé gén szin tén nem volt tü kör, csak ma ga a fo lyo só, meg -
szám lál ha tat lan aj ta i val és szobáival.”32 A tü kör szin tén ilyen
funk ci ó val bír: „Amint kö ze lé be ért, meg gyõ zõ dött, hogy amit
a tü kör ben lát, az nem is tü kör kép, ha nem ma ga a való-
ság.”33 (Ki eme lés tõ lem – D. M.) A vi lág rend fel té te le ként
té te le zett kétosztatúságok, ér ték op po zí ci ók ki moz dul nak, ily
mó don már nem szol gál nak az in di vi duum fo gó dzó i ként, he -
lyet tük „az egy for ma ság két ség beej tõ út vesz tõi” ma rad nak.
Mind ez azon ban nem tra gi kus mo da li tá sú, „a tra gi ku mot
tematizáló Kosz to lá nyi-mû vek ben […] az el be szé lés bõl rend -
sze rint ma gá nak a tra gi kum nak hang ne mi nyo ma té ka hi -
ány zik. Kosz to lá nyi írás mód ja így a lét kér dé se i rõl va ló nem-
tra gi kus be széd ká non já nak táv la ta it nyit hat ja meg”.34 A
szö veg ben az iro ni kus mo da li tás do mi nál. Leg ki emel ke dõbb
pél da rá a fent már idé zett ha son lat so ro zat. E szö veg rész
azon ban az ál ta lam meg kü lön böz te tett két nyelv hasz ná lat
egye di as pek tu sa it is viszonylagosítja. Ugyan is e rész let a
„pró zai” nyelv hasz ná lat leg esz té ti zá lóbb szö veg ré sze. Köl -
csön ha tás fi gyel he tõ meg a gram ma ti kai szer ke ze tek is mét -
lõ dé se szem pont já ból is. A „pró zai” nyelv hasz ná lat ban is
több ite ra tív gram ma ti kai struk tú rá val ta lál ko zunk. Ilyen a
már em lí tett „Induljunk…” és „Siessünk…” ana ló gi ás szer ke -
zet, il let ve a meg szo rí tó el len té tes struk tú rák: „bo csá na tot
ké rõ s még is vád ló mo sollyal”; „mond ta mo so lyog va, de za var -
tan”. Ilyen meg szo rí tó struk tú rák az em lé ke zõ szö veg rész ben
is gyak ran elõ for dul nak: „s mint mond tam min den rõl tar tóz -
ko dó, de el is me rõ szak vé le ményt”; „hogy bár el fe le det ten és
név te le nül, de azért még a vi lá gon van nak”. Ily mó don a két
nyelv hasz ná lat vi lá gos el ha tá ro lá sa is el bi zony ta la ní tó dik. A
két nyelv pár be szé de nem úgy ala kul, hogy a „pró zai” len ne 
a meg vi lá gí tó funk ci ó val bí ró, a Krúdy-tra dí ció nyel vét el -
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nyo mó fe let tes szó lam, ha nem egy részt iro ni kus sá vá lik e ha -
gyo mány a meg idé zés ben (Krúdy nyel vé nek imi tá lá sa ré vén
en nek sti li zált sá gát hang sú lyoz za), de ugyan ak kor e nyelv
ha tá sa a „pró zai” nyelv hasz ná lat au to ri tá sá nak, iden ti kus sá -
gá nak az el bi zony ta la ní tó ja is lesz. A tra dí ció nyelv ként szó -
lal meg eb ben az in ter ak ci ó ban.

Az újabb re cep ció a mo dern ség és má sod mo dern ség kor -
szak for du ló ján he lye zi el Kosz to lá nyi szövegeit,35 il let ve e
szö ve gek te szik le he tõ vé e kor szak for du ló ér zé kel he tõ sé gét.
Vé le mé nyem sze rint e kor szak ha tá ron le vés tör té né se Az
utol só föl ol va sás két nyelv hasz ná la tá nak az egy más hoz va ló
vi szo nyu lá sá ban is tör té nik. Ugyan ak kor e szö veg szin tén
ilyen ket tõ sé get kon di ci o nál a be fo ga dói ma ga tar tá so kat il le -
tõ en is. Egy szer re te szi le he tõ vé a vég fe lé ten dá ló, cél el vû 
ol va sást és az azt el bi zony ta la ní tó kontingenciák dekompo-
zíciós moz gá sát.
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