
Az Sióm  és a valóség kft* 
zött fenyegető szakadék fö
lö tt egy hosszú asszonyhaj
szál feszül. A szakadék fö
lö tt nem  érvényesek sem a 
fizika, sem az irodalom  tör
vényei, m ert ez a kötet is 
tanúbizonyság rá, hogy ez a 
hajszál nemcsak a  nagysú
lyú írót b írja  meg, hanem 
bátran  m ennék u tána az 
olvasók is a veszélyes úton.

K rúdy művészetét m egfejt
hetetlen titokká nyilvánítot
ta  a polgári k ritika, m ert 
nem  fért bele az irodalmi 
bogárgyűjtők egyetlen dobo
zába sem. Mikor K rúdy élt, 
a m agyar irodalom nyugat
ról várta a napfelkeltét és 
az akkori k ritika  nem volt 
hajlandó észrevenni, hogy 
megtörténik, néha az is, hogy 
Keleten kel a nap.

Tanítóm esterei minden két
séget kizárólag Puskin és 
Turgenyev, de tanu lt vala
m it Dickenstói is és a hu
szadik század hajnalán bizo
nyára elképzelhetetlen me
részségnek, sót m i több le 
hetetlenségnek ta rto tta  a  k ri
tikus azt, hogy író a közép
kori rablóvezérból íróvá vált 
és később szentté avatott 
Ágostonnak és Rousseaunak 
naiv őszinteségével vallhas
son sa já t m agáról és korá
ról. Az egyszerű őszinteség, 
amellyel m agát a felismerés 
elől álcázza kora m ásik nagy 
művészének Chaplinnek mód
szereihez hasonlít.

Szinte csodálatos, m iként 
tö rténhete t az, hogy ez az 
im pre sszív term észetű em 
ber, hogyan szabadult meg a 
sok hatástól, amelyek mű
vében felismerhetők és al
kotott m agának olyan stílust 
és módszert, amelyben nagy
szerű szintézissé válik a né
pi egyszerűség és a rafinált 
művészet.

Nagyítóüveggel sem lehet 
m üvében egyetlen jelzőt, ha
sonlatot találni, am elyet a 
korabeli egyszerű em ber meg 
n e  értene, ennek dacára ol
vasóit az irodalom ínyencei
nek tarto tták  nagyon soká 
és ta rtják  még m a is. Stílu
sának. művészetének és az 
itt  elm ondottaknak bizonyí
tására  elegendő ebből a kö
tetből egyetlen m o n d a t: „Al
konyodon, m in t a fáradt 
szív”.

Szerencsésen kerü lt egy
m ás m ellé egy kötetbe ez a 
két regényke. Nem Regény 
egyik sem, hanem m eghatá
rozhatatlan m űfajú, de még
is tökéletes irásm ű mind a
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kettő, amelyek ékesen bizo
nyítják  előttünk, hogy meny
nyire romlott volt a polgári 
társadalom , amelyről szól. 
Az asszonyságok d íja  nagy- 
részben egy pesti találkahe
lyen történik és annak re j
telm eit ism erteti az olvasó
val. A Napraforgó egy sza
bolcsi nemesi kúriában, így 
egy kötetben könnyen ellen
őrizheti az olvasó, hogy a 
két házban lakó em berek 
között úgvszólván semmi kü
lönbség nincsen.

Még egy bizonysággal szol
gál ez a  kötet ilyen feltála
lásban. A Napraforgó 1918- 
ban jelent meg folytatások
ban . Akkor nem  volt cenzúra 
és az író bátran elm ondha
to tt m indent, részben egy
szerű kijelentő mondatok
ban, másrészt pedig a m űvé
szi ábrázolás eszközeivel, 
am it' kora társadalm áról tu
dott. Nem volt szüksége „a 
m últba m enekülni”. Az Asz- 
szonyságok d íja  a Horthy- 
idők első esztendeinek te r
méke. Itt m ár elm arad az 
egyenesen kim ondott szó és 
m arad a művészi ábrázolás 
egyetlen lehetősége.

Külön kellene írni a re 
génykék válósáem aeiáről. él- 
ményanyagáról. arról. hogy 
az író miből m it alkotott. 
Külön élmény írónak és ol
vasónak az. hogy m it be
széltek N atália egy pesti, 
R izuilett egy debreceni bér- 
kaszárnya em eletén maguk
ról és az íróról, aki őket 
megmintózta. K rúdynak, aki
nek va’ami korához nem illő 
őszinteségi defektusa volt. 
m egirhatatlan dolgokat kel
le tt írásba fogla'nia és a 
nvomdafesték törvényeivel 
küszködnie.

M agyarázatul. írásm agyará
zatul kritikus és olvasó ré 
szére á ru ljunk  el annvit, 
hogy az Asszonyságok dija 
azt m ondja el. mi m inden 
történik egy férfivel. amíg 
szerelméből gyermeke szü- 
Jethetik.

M indkét írásm űnek a  be
fejezése nagyszerű.

Azok a mondatok, amelyek
kel az író az Asszonyságok

díjában gyermeke születését 
köszönheti, a magyar prózai 
ura. általában a m agyar lí
ra gyöngyszemei. Az ilyen 
mondatok csak az élmény 
kohójában izzanak fel.

A Napraforgóban — és ez 
Krúdy titka, amelyet olyan 
régen keresnek — Pistoli a 
regény furcsra hőse feltá
mad és egy következő írás
ban folytatja is szoknyahaj
togató mesterkedéseit. Krúdy 
és fanyar hősei, ezek a sze
relemmel m egvert em berek 
a népmesék bátorságával te
szik túl m agukat minden 
konvención, minden szabály
ba foglalt illemen és csele- 
kesznek, szeretnek és bűn

hődnek a maguk ősi mód
ján. A művészet az elmon
dás m ódjában van. Az édes
kés líra hangja és a durva, 
érdes történetek  közötti kü
lönbségben. A felfokozott lí
ra i m agatartással és a tör
ténések szabályellenes ta rta l
m ával. ezeknek a vegyítésé
vel ad ja tud tunkra az író, 
hogy végső célja a gúny, a  
társadalom kritika. Legna
gyobb értéke a  diadalm as 
reneszánszát élő. az érte tlen
ség, idegenkedés és a kenyér- 
héj-evő kritika karm aiból 
m egm entett írónak az, hogy 
akár erre  akár m ásik köte
tére téve a kezünket, bát
ran  m egesküdhetünk arra, 
hogy a régi világnak — mert 
ro thad t és bűzös volt. m in t a  
trágya — el kellett tűnnie, 
meg kellett változnia és még 
tovább kell változnia jóra és 
kellemesre, m in t ő mondta 
olyanra, hogy a gyárak ezen
túl csak tűzhelyet és kádat 
készítsenek, az ágyúk pedig 
kerüljenek a múzeumba.
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