
Bevezetés a Krúdy-világba
Czére Béla Krúdy-monográfiá- 
ja nagy meglepetés a számom
ra: jó néhány tanulmányát is
merem, nem egyet szerkesztő
ként közöltem is; okos írások 
voltak, fontos megfigyeléseket 
közöltek -  túlbonyolított meg
fogalmazásban. Krúdy-könyve 
ellenben olvasmánynak is élve
zetes, kitűnő esszéstílusban fo
galmazott.

Egy életmű bemutatásának 
különböző filológiai megköze
lítése is lehetséges, az adatfel- 
táró-dokumentáló jeliegűtől az 
életmű belső összefüggéseit be
mutatóig. Krúdy esetében az 
elsőt a kutatás jószerével elvé
gezte: életét elég pontosan is- 
metjük, műveit a Bartha And
rás által évtizedek óta készített 
életműkiadás közreadta. Várat
lanul feltáruló titkokra számí
tani már nem kell. Annál in
kább váratott magára egyfajta 
bevezetés a Krúdy-világba. 
A szinte csak Jókaihoz mérhető 
termékenységű író életművé
nek átfogó ismertetése, a mű
vek összefüggéseinek átgondo
lása. Szinte lehetetlennek lát
szik a megoldás: az életmű 
nagy mennyisége és a kismo
nográfia szűk terjedelme fel
oldhatatlan ellentétet jelentett. 
Czére Béla bravúrosan megol
dotta!

Azt az utat követte, amelyet 
valaha a fiatal Sőtér nyitott 
maradandó értékű Jókai-esszé- 
jével, és amelyet később éppen 
az ő életművét bemutatva Fe- 
renczi László is választott: a 
művekben jelentkező proble
matikának a monográfiáját ad
ja. Czére Béla ezt a példát kö
vetve a Krúdy-művek összefüg
gését, egymáshoz való kapcso
lódását Írja meg. Kiérlelten, 
biztos filológiai érzékkel. Mint
ha egy életet a Krúdy-művek 
feldolgozásával, átélésével töl
tene.

A művek láncolatát felfejtő 
problémaérzékelés nem „lóg a 
levegőben” : mindegyik fejezet 
vázlatosan az életrajzban való 
előrelépést, valamint a történel
mi eseményekkel való közvetle
nebb kapcsolatot is jelzi. Bár 
ez utóbbit sokszor túlzottan le
egyszerűsíti. Végül pedig egy 
zárófejezet azt a kötődést is be

mutatja, amely kortársaihoz, 
elődeihez és utódaihoz köti az 
életművet: nem summázó meg
állapításokkal, hanem konkrét, 
részletes megfigyelésekkel, a 
megfelelések finom felfedésé
vel. (Hozzátenni csak egy ötlet 
erejéig lehetne: éppen Czére 
Krúdy-elemzése mutat érdekes 
kapcsolatot Szentkuthy írói vi
lágával. Érdemes lenne ezen 
egyszer elgondolkozni.)

A legfontosabb művek rész
letes ismertetését Czére össze 
tudja kötni a művekben kifeje
ződő üzenet kifejtésével. És ez 
nemegyszer nagyon fontos 
megállapításokhoz vezethet. 
Hiszen éppen a „cselekmény” 
ellenében születik meg a 
Krúdy-művek „üzenete”. Czére 
Béla figyelmesen követi a kü
lönbözéseket és az összefüggé
seket. A Krúdy-történetekből 
következtet reális valóságele
mekre, de túl ezen: bemutatja a 
létezés folyamatára figyelő írót. 
A konkrét stíluselemek, láto
mások egy nagyreményű és 
egyben pusztuló korhoz kötöt
ték Krúdyt, aki -  és ez Czére 
felfedezése -  műveiben az em
beri létezés harmonikus rendjét 
éli át. A nemzedékek egymásra 
következését, az egymást kiegé
szítő élet-halál kapcsolat meg
határozó világát mutatja fel. 
A pusztuló kor és az életkor 
előrehaladtával fokozatosan 
erejét vesztő emberi természet 
tudomásulvételét a megújulás 
vágyával ellenpontozza: szen
vedélyek között vergődő, a 
pusztulással, múlandósággal 
perelő hősei és hősnői viharzó 
életében a természet rendjének 
mitikus erejét érezteti meg. 
A kétségbeesés, a morbiditásig 
feltárt szenvedélyek mögött a 
természeti lét harmóniája és a 
megváltásra-feltámadásra vá
gyó remény ereje munkál 
Krúdy világában, a pusztulá
son túl az élet ősi meghatáro
zottsága, folyamatossága. En
nek a küzdelemnek különböző 
fázisait elemzi Czére az egyes 
művekben. Jelezve persze: az 
adott mű esztétikailag is mily 
fokúan sikerült alkotás.

Kiemeli Krúdyt a legendák 
világából: az alkotó embert 
mutatja be. Tudatosítja: szor
galmas és aggályosán gondos 
alkotó volt. Életét az írás hatá
rozta meg, nem pedig az ön
pusztító életmód. Esztétikai és 
létfilozófiai szempontból értel
mezi a sokágú életművet, meg
győzően bizonyítva kiemelke
dő irodalmi értékét: világának 
tartós népszerűségét épp az 
életmű során fokozatosan és 
tudatosan alakított és kibonta
koztatott üzenet hitelesíti, teszi 
életművét korunk számára is 
fontos, meghatározó jelentősé
gű klasszikus értékké.
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