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Krúdy Gyula:
Az ördög alszik

talgia hangján az érték óhajtá
sát szólaltatván meg. (Szépiro
dalmi, Budapest, 1972.)

ZIRKULI PÉTER
Ezeknek az álom logikája 

szerint épülő novelláknak visz- 
sza-visszatéró motívumai van
nak, s nem csupán zeneiek- 
jtilárisak. Egyszer már meg
idézett színhelyek, tárgyak, a- 
lakok bukkannak föl újra, a 
Nyírség és Podolin, a zöld ka
lap, Szindbád, a hírlapíró s 
főleg nők, bár „Szindbádot 
nem vigasztalta a százhct nő. 
aki viszontszerette.. .  Hisz 
még százhétnél több volt azok
nak a nőknek a száma, akik 
Szindbád ábrándvilágában pi
ros karikákon hintáztak". S az 
isnétlődó s valamilyen való
ságdarabbal azonosítható motí
vumokon túl a Krúdy számára 
igazán lényeges: ez az „áb
rándvilág". melynek törvényei 
szerint a hosszú mondatokban 
a legtávolabbi realitáselemek 
kapcsolódnak egymáshoz a ha
sonlítások által. A hasonlító 
gyakran valamilyen tény, eset, 
mellékmondatba sűrített anek
dota akár, de olyan történés, 
mely rész csupán. Része az i- 
gaznak és teljesnek, amit föl
idézni a mű egésze hivatott, 
nem elfordulva a „bolond vi
lágtól", hanem elutasítva azt. 
végkicsengése lévén épp ez az 
dhárító-elutasító gesztus, a kí
vülállóé. aki ,.a napidijas és 
az Úristen között lebegő". Er
re az „ábrándvilágra" irányul 
a Krúdy-novellákból sugárzó 
nosztalgia. Mintha a múltból 
képződne ez a világ, de meg
nevezhetetlen, pontos helyhez, 
időhöz nem köthető múlt ez, 
voltaképp egy elképzelt múlt, 
amikor — úgy érzi Krúdy 
— még együttesen voltak 
meg mindazok a lehetősé
gek, potenciális történések, 
melyek közül az valósult meg, 
ami miatt az író, alighogy iga
zán önmagára talál 1910 körül, 
alighogy megérkezik „A Nagy 
Életbe", már (ahogyan élet
rajzírója, Szabó Ede mondja: 
1913—14 táján) indul is kife
lé, a „sűrűsödő magányba". E 
sűrűsödő magányban szorul 
mellékmondatba a „bolond vi
lág", hogy a mondat egésze — 
az egymástól távol eső eleme
ket kapcsolva össze, azt, ami 
lett s mindazt, ami talán lehe
tett volna, hisz többé-kevésbé 
tudatos aspiráció, az „ábránd
világ" része — őrizze a teljes
ség igényét, fölmutatva a po- 
tencialitás teljességét, a nősz-


