
Gordonkázás
Krúdy Zsuzsa összeállítása

A múló időnek sajátos játé
ka, hogy az írók élete ösz- 

szekeveredik írott műveik tar
talmával, alakjuk hőseik f i
guráiba olvad — írta Krúdy 
Gyula 1916-ban, híres Pesti 
levelek sorozatának egyik da
rabjában. Csalóka mondat. 
Magában hordozza azt a ket
tősséget, amellyel körülbelül 
ki Is fejezhető az igazság. A 
múló idő, pontosabban az öre
gedő Író tulajdonsága, hogy a 
művekben valóságos és kép
zelt érzelmeit összemossa, kör
nyezete élő szereplőit, de a ki
talált figurákat is fellépteti a 
cselekményben, végül pedig 
megtörtént eseményeket és 
költött helyzeteket egvaránt 
felhasznál az írásban. Ugyan
akkor a közönség is hajlamos 
arra. hogy a regények lapjain 
az író alakját, az író kaland
jait keresse, s végül a kitalál
tat is valóságosnak vélje. Így 
keletkeznek a legendák.

Krúdy esetében, azt hiszem, 
egyik végletből a másikba 
esünk Féja Géza egy tanul
mányában azt írta, hogy a 
,,valótlanságok és kétes hírű 
anekdoták hínárjából” kell 
Krúdyt kiszabadítani. Volt idő, 
hogy alakjainak tucatjait azo
nosították saját személyével, 
elsősorban persze Szipdbád- 
dal. majd éppen a kiszabadítás 
jelszavát a zászlóra tűzve, le
gendairtó hevülettel sorra ve
tették el a korábbi megfigye
léseket. Alakja így még in
kább ködössé vált.
r 1 létének korai szakaszáról 
i - t  például nem sokat tudunk. 
Mint író, csak 1913 után, tehát 
a Vörös postakocsi című re
gény megjelenését követően 
került reflektorfénybe. Első 
budapesti évei a homályba 
vesznek. Érthető tehát, hogy 
az irodalomkutatók a művei
ben próbálnak támpontokat 
keresni. A Krúdy-irások — ez 
egyre inkább sejthető, és rész
ben bizonyítható is — valóban 
számtalan életrajzi adatot és 
mozzanatot rejtenek. Aligha 
vitatható már, hogy voltakép
pen a saját életét írta. Remek
műveknek tartott nagy regé
nyeinek egész sorában — A 
vörös postakocsi, Nagy Kópé, 
Velszi herceg. Rezeda Kázmér 
szép élete, Hét bagoly — és 
novellák százaiban írt magá
ról. legtöbbször a főhős sze
repét is elvállalva. Az írások 
és a valóságban is megtörtént 
események közötti összefüg
gések elemző feltárása a ku
tatás külön területe ugvan, de 
ez a munka lassan halad, s 
ritkán hoz eredményeket. Hol
ott enélkül lehetetlen a fel
tűnően hiányos Krúdy-életrajz 
kiegészítése, egyáltalán meg
írása.

Ami pedig a legendákat il
leti: Krúdy sokáig tagadta,
hogy Szindbád figurája — 
részben — ő maga lenne, hol
ott az „álomlovag” és az író 
élete között bizonyíthatóan sok 
az azonosság, és vajon mennyi 
átfedés lehet még, amelyről 
nem tudunk! Máskor viszont 
ő maga igazolja a feltevése
ket. Az Őszi utazások a vörös 
postakocsin című regényéhez 
1925-ben új előhangot írt, eb
ből idézünk egy részletet: 
„Nemcsak Alvinczi Eduárd 
halt meg azóta — a bécsi ló
versenyen, ahol diadalait és 
bukásait aratta —, hanem so
kan meghaltak, akiknek neve, 
alakja előfordul ebben a re
gényben.” És persze Alvinczi 
sem költött figura, mintájául 
a híres mágnás és szerencse
játékos Szemere Miklós szol
gált, akivel az író jó barátság
ban volt, s akinek 1914-ben 
még kötetet is ajánlott. Az 
idézett mondat nagyon sok re
gényre és elbeszélésre ráillik. 
Olykor még a valóságos sze
mélyek nevét sem változtatja 
meg, szerelmei, barátai, közeli 
és távoli ismerősei vonulnak 
fel könyveiben. A Krúdy-írá- 
sok varázsához tartozik, hogy 
lapjain kirajzolódik a század 
eleji Budapest is. Ha tehát az 
életművet, mint az életrajzi 
háttér kiegészítőjét kutatjuk, 
mellékesen rábukkanhatunk 
olyan korabeli valós esemé
nyekre és személyekre is, ame
lyek nem egy helyen a szó 
szoros értelmében dokumen

tumerejűvé teszik Krúdy Gyu
la fővárosképét. Szépírói mun
kássága részben pontos és 
megbízható krónika is. Akár 
eseményekről, akár hangula
tokról van szó.

M ilyen volt valójában Krú
dy? Már élete derekán 

megszülettek róla azok a bi
zonyos „legendák”, amelyek 
azt mindenesetre már eleve 
bizonyítják, hogy nem volt 
mindennapi ember. A róla 
szóló történetek nemcsak száj- 
hagyomány útján jutottak el 
napjainkig, hanem nyomtatás
ban is. Viselt dolgairól már 
1916-ban írt Roboz Imre, Az 
irodalom boudoirjaban című 
könyvében. Az évszám fontos, 
hiszen ekkor még sok-sok re
mekmű megszületése hátra 
volt, s nem lehet azt mon
dani, hogv a rendkívüli életmű 
ismeretében, annak hatására, 
a népszerűség csúcsán pattan
tak ki a legendák. Roboz Im
re megszólaltatja például Hu
nyadi Sándort, Szini Gyulát, a 
pesti redakciók régen elfelej
tett figuráit, sőt, Krúdy első 
feleségét is. akik elbeszélik 
mindazt, amit tudnak, amit 
láttak. Mi derül ki a vallomá
sokból? Hogy az fró vad és 
kegyetlen, ugyanakkor megha
tott és előkelő. Rejtélyes hó
dító. a nők álma, kalandjainak 
számát tudni sem lehet, szen
vedélyes szerencsejátékos, ret
tenthetetlen és nagy erejű em
ber. párbajhős. aki példás 
családapának cseppet sem 
mondható, gavallér, aki a pén
zét elszórja, korhelv életmódot 
folvtat, ám a huszadik dió- 
nálinka után Is egyenes léo- 
tekkel távozik a kocsmahiva
talból. És ez egvik sem legen
da. legfeljebb részi g^zsás, 
mert az alkotó ember elsikkad. 
Látc,dk. hogv korát nem az 
fró Krúdv izgatta és nyűeözt" 
le. hanem a kalandos életű 
férfi, de kiderül az Is, hogv 
személvét illetően nem mind 
legenda az, amit ma annak 
hiszünk.

A még megíratlan Krúdy- 
életrajz tehát egyelőre a mű
vekben bujkál. Helyesebben 
most már talán egyetlen kö
tetben, a Gordonkázás című
ben, amelyet az író lánya, 
Krúdy Zsuzsa állított össze a 
centenáriumra. A lila fedelű 
könyv hatalmas, színes mo
zaiktablóhoz hasonlatos. Krúdy 
Gyula önéletrajzi írásait, a 
regényekben fellelhető és iga
zolhatóan személyi vonatkozá
sú részleteket, a nagy terje
delmű publicisztika önvallo
másokat tartalmazó sorait fog
ja csokorba. Helyet kapott 
benne néhány eddig még nem 
publikált — ugyancsak az 
életrajzot kiegészítő — levél, 
sőt vers is. „A kompozíció 
nem törekszik teljességre, in
kább csak eljátszik azzal a 
gondolattal, hogyan állította 
volna össze az író saját írá
saiból önéletrajzát” — mondja 
Krúdy Zsuzsa a könyv jegy
zetében. Játék tehát, ám az 
olvasó nemcsak az író életébe 
pillanthat be, hanem élvez
heti a Krúdy-művek zamatét 
is. Megjegyzendő, hogy a 
könyv igyekszik elkerülni a 
hasonló szándékú, de merőben 
más szerkezetű kötetekkel va
ló átfedést — Vallomás (1963), 
Apám, Szindbád (1975) —,
igaz, ez néhol lehetetlennek 
bizonyult, hiszen kulcsfontos
ságú szövegrészekről kellett 
volna lemondani.

Természetes, hogy a százhar
mincegy műből vett részle

teket felsorakoztató könyv 
nem az írások keletkezésének 
sorrendjét, hanem a képzelet
beli önéletrajz logikus krono
lógiáját vette figyelembe, és 
így, a művek tükörképében 
rajzolja fel Krúdy Gyula 
„szép életét” . A gazdag kép
anyag mellett néhány első köz
lést is tartalmaz az összeállí
tás, Itt elsősorban a terjedel
mes Élettörténetem címűt em
lítjük, amely 1934-ben a Nyir- 
vidékben látott napvilágot. A 
Gordonkázás végigolvasása 
után a részletek gondos és si
keres összeillesztése, a téma 
új megközelítése üdvözlendő. 
(Szépirodalmi, Magyar Heli
kon)
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