
A köd lovagok királya
Krúdy Gyula emlékezete

S okan voltak a ködlovagok: a 
századforduló magányba m e

nekült krónikásai. Török Gyula, 
Cholnoky László, Cholnoky V ik 
tor, Színi Gyula, Lövik Károly 
— és köztük a k irály : Krúdy 
Gyula. A m últat idézték, régi 
szerelmeken borongtak, álomból 
és emlékekből szőttek költői mi
tológiát. Személyes mitológiájuk a 
valóságra u ta lt: a  kor lelkét, 
hangulatát idézte fel. Magányos 
hőseik vértezetlenül álltak  az idő
ben, a lassan gomolygó mesét 
súlyos levegő já rta  át, a múlton 
merengő tekintet időnként rávil
lan t a jelen szakadékaira. A köd
lovagok a rom antika örökségét 
gondozták, mégis sa ját korukról 
tettek tanúvallom ást.

A száz esztendeje született 
Krúdy Gyula is magányban élt 
és alkotott. „Éltem . . .  Szenved
tem. Sírtam, Sokat aludtam. Né
ha boldognak kellett volna len
nem  egy-egy őszies délutánon. 
(Magamban az óramutatót figyel
tem. Miért örüljek? Úgyis estve 
lesz nemsokára)’’ — írta 1916-ban 
az Aranykéz utcai szép napok 
„előhangjában”. Fájdalmas, talán 
k iábrándult vallomás: az íróé. aki 
mindig az alkotó munka férfias 
fegyelmében és nemes m ám orá
ban dolgozott, s visszatekintve 
mégis boldogtalannak érzi magát. 
Ebben a boldogtalanságban lett 
magányos varázsló, álomlátó: 
ködlovag.
D  edig írói sorsa, ha a legendák 
* felől tekintjük, merő izgalom, 
csupa siker. Legendája mindig 
volt elég. Krúdy maga is m íto
szok hőse. valóságos egyéniségé
gét a titokzatosság párája  veszi 
körül. Már családjának históriá
ja is regény: nagyapa Klapka
György adjutánsa, komáromi hon
védkapitány volt. később a sza
bolcsi Honvédegylet elnöke, nagy
bátyja a híres Krúdy Kálmán, aki 
Világos titán valódi partizánosz- 
tagot szervezett, s az Ipoly menti 
erdőkből nyugtalanította a császá
riakat.

De valóságos regény az író élet- 
története is. M ár tizenhat évesen 
újságíró, a Debreczeni Ellenőr 
m unkatársa, érettségire is a szer
kesztőségből ment. Korán megis
m erte a századvégi magyar újság
író-társadalom  bohém életét és 
légkörét. Ettől fogva mindig ú jsá
goknál dolgozott: a vidéki nem es
ú r és a pesti h írlapíró életform ája 
között ta lálta meg a sa já t életét. 
Lóversenyre járt, udvarolt, párba
jozott. kiskocsmákban üldögélt, s 
közben megírt egy kisebb könyv
tá rra  való könyvet. Sokan kér
dezték m ár: vajon m ikor?

Ha a legendák mögé nézünk, 
a m unkába temetkező írót lá t
juk, nem a kalandok hősét. P er
sze. a kalandokra is szüksége 
volt Krúdynak, nemcsak izgató

szert keresett bennük, hanem té 
m át is, írói anyagot. És gyakran 
m enekülést a rendezett és unal
mas polgári életből, és a lázadás 
lehetőségét ennek az életnek a 
béklyói ellen. Krúdy Gyula sza
badságra vágyott, és ezt a sza
badságot részben a kalandok kö
zött ta lálta meg.

De csak részben, m ert az ,a lko 
tó munka is a szabadság 

otthona volt. A m unka: az em 
lékezés, az álmodozás. M ikszáth

nyomában indult, a nagy előd 
ébresztett benne érdeklődést a 
különös emberi egyéniségek, a 
történelm i hangulatú tájak iránt. 
Ezt a „mikszáthos" érdeklődést 
m utatják a nyírségi és szepessé- 
gi regények: az Andráscsik örö
köse és -4 podölini kísérlet. Már 
ezekben a regényekben is szere
pet kapott a m últ időkön: az e l
tűn t ifjúságon, a történelm i régi
ségen borongó emlékezet és kép
zelet. Krúdy Gyula sejtelm es 
hangulatokból, emlékfoszlányok
ból, ólomlövedékekből hozta lét
re a regényt.

Emlék és álom : ez volt klasz- 
szikus Szindhád-történeteinek 
anyaga is. A Szindbád titka, 
Szindbád őszi útja, Az éji láto
gató, Utazás éjjel, Szindbád útja 
a halálnál és a többi elbeszélés 
az álom és a valóság között rejlő 
sejtelm es térben helyezte el a 
hős sorsát, kalandjait, szerel
meit. Ez a hős: az író maga. Lí
rai hős, a költészet és az elbe
szélés között gomolygó különös 
írói alkotás tárgya és alanya. 
Ábrázolásában a hagyományos 
romantika és a modern irónia 
vegyül egymással: a rom antika 
különleges hangulatokat és ka
landokat terem t, az irónia fanyar 
mosollyal értelmezi ezeket a han
gulatokat s kalandokat. Így lesz 
a Szindbád-történetek írója egy
szerre ódon és modern, a régiek 
tanítványa, akikre m indig nosz
talgikusan gondolt, s az újak elő
futára. akikről aligha is tudott 
valamit.

Rom antika és irónia szövi át a 
Rezeda Kázm ér-történeteket 

is. Az Őszi utazások a vörös pos
takocsin. az ő sz i versenyek. Az 
utolsó gavallér, A  kékszalag hőse

a századforduló nagyvárosi; bu
dapesti életéről mesélnek, a bo
hémvilág jellegzetes ta rtom á
nyait: a szerkesztőséget, a kávé
házat, a lóversenypályát és a 
Magyar utcai „öröm házakat” fes
tik le tündéri színekkel és lágy 
ecsetvonásokkal. Egy rejtelmes, 
ta lán  sohasem volt pesti mitoló
giát.

Az elm erült pesti világot örö
kítették  meg Krúdy Gyula kései 
regényei: az Asszonyságok dija, 
a Hét bagoly és a Boldogult úr- 
fikorom ban  is. Talán ezek leg
jellegzetesebb, „legkrúdysabb" 
művei: cselekményük végképp
belesimul a költészetbe, az álom 
észrevétlenül élet lesz és az élet 
valóban álommá válik. Kilátás 
nyílik az emberi lélek titokzatos 
mélységére, megelevenednek a 
lélek kísérteties tájai. A nyelv 
áradó zenéje  nosztalgikus gyö
nyörűséggel ébreszti fel az e l
tűnt emlékeket. Az emlékek á ra 
ma magával sodorja az időrendet, 
valósággal elsodorja az időt.
C  /.ek a regények m ár a modern 

európai próza rendjébe ta r
toznak. írójuk az „eltűnt idő 
nyom ában” kutató francia író: 
Proust szellemi rokona. Bennük 
lesz Krúdy Gyula igazán király, 
m ár nemcsak a ködlovagoké: a 
magyar nyelv egyik királya is. 
Király, aki régi mítoszok szerint 
csodákat csinál. Az ő kezén Is 
csoda születik: a szavakból zene 
lesz.

Pomogáts Béla
■ár

Krúdy Gyula születésének 100. 
évfordulója alkalm ával koszoru- 
zási ünnepséget rendeztek szom
baton a Mező Im re úti tem ető
ben az író sírjánál. A K ulturá
lis M inisztérium nevében Blahó 
Pál főosztályvezető és Vigh Jó
zsef né főelőadó, a Fővárosi Ta
nács képviseletében Csehik Fe
renciig elnökhelyettes és Szabó 
Ervin művészeti osztályvezető, a 
Hazafias Népfront Országos Ta
nácsa részéről Cseres T ib o r és 
Juhász Róbert, az országos ta 
nács tagjai koszorúztak. A Ma
gyar trók Szövetségének koszo
rú ját Szabó Magda és Vészi End
re Kossuth-díjas írók helyezték 
el.

Tegnap a nyíregyházi Mó
ricz Zsigmond K önyvtár nagy
term ében folytatódott a Krúdy 
Gvula születésének 100. évfordu
lója alkalm ából rendezett iroda
lom történeti vándorgyűlés. A tu 
dományos tanácskozás második 
napján Bori Imre újvidéki egye
temi tanár Krúdy „m odern” al
kotói módszeréről, Barta András 
újságíró Szindbád m egterem tőjé
nek írói korszakairól ta rto tt elő
adást.


