
 1 

Kozma Dezső 

 

Valóságból szőtt álmok 
 

„Vannak dalok, amelyeket sohasem énekelnek végig.” 
 
Most hatvan esztendeje*, hogy a magyar irodalom egyik jeles 

prózaírója, Krúdy Gyula meghalt. Azóta is nehezen tudunk megbir-
kózni életművével. 

Nem kell különösebben csodálkoznunk ezen, hisz öröksége 
mennyiségileg is hatalmas. És ami még inkább gondot okozhat an-
nak, aki százkötetnyi Krúdy-mű értelmezésére vállalkozik: világá-
nak, s főleg írói eszköztárának minden más magyar írótól különböző 
mássága. Úgy hiszem, ezzel magyarázható az is, hogy az olvasók kö-
rében nem olyan ismert, mint például Jókai, Mikszáth vagy a kortárs 
Móricz Zsigmond. 

Pedig legjobb regényeinek (A vörös postakocsi, Napraforgó, Boldo-
gult úrfikoromban), elbeszéléseinek, egy életen át írt Szindbád-törté-
neteinek a 20. századi magyar próza legjobb alkotásai között a helye. 
Kevesen tudtak úgy bánni a nyelv-kínálta lehetőségekkel, mint 
Krúdy Gyula. 

Élete nem volt „szabályos”, konvenciókhoz igazodó, nem sze-
gődött el semmilyen írói csoportosuláshoz, irányzathoz. „Én írónak 
készültem: semmi másnak” – olvashatjuk 50. karácsonyán papírra 
vetett rövid önéletrajzi vallomásában. Az életet színesen élő Krúdy-
nak az élet volt létformája. Alig 14 éves, amikor első írását nyomtatás-
ban olvashatta, és halála előtt öt nappal kézirattal kopogtatott be az 
egyik budapesti szerkesztőségbe. 

Társtalanságát, rokontalanságát hangoztatva nem árt óvatosnak 
lenni. Ezek a minősítések éppúgy tévútra vezethetnek, mint a Krúdy-
műveket elhomályosító legendák. 

Krúdyt több szál fűzi a magyar (irodalmi és történelmi) hagyo-
mányokhoz, mint ezt sokan hiszik. Elég, ha a két vaskos kötetben 
megjelentetett, magyar írókról írott portréit szemügyre vesszük. 
Hányszor és milyen csodálattal beszélt Jókairól, Petőfiről, Aranyról, 

                                                 
* Az írás húsz éeve, 1993-ban jelent meg a Szabadság napilapban 
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milyen nehezen tudott szabadulni Mikszáth vonzásköréből, és 
mennyire ráérzett a századunk elején megújhodó magyar irodalom 
időtálló értékeire, köztük Ady, Móricz nagyságára. Közismert az is, 
milyen elevenen élt családjában az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc eszméinek öröksége (nagyapja Klapka mellett védi Komá-
rom várát, a nagyapa öccse Világos után se teszi le a fegyvert), és 
hányszor kelnek életre műveiben a „nagy idők” tanúi, reményeket 
élesztő eseményei. 

Különös hangulatú műveit a valóság és az álmok színes világá-
ból szövi. 

A szülőföld (a Nyírség) ifjúkori emlékei, ódon hangulatú kisvá-
rosok, vadszőlős falusi házak, csendes vendégfogadók késztetik első 
nagy sikerű novellagyűjteményének (az Ezeregyéjszaka meséiből 
kölcsönzött) novellahősét, Szindbádot az emlékezésre, arra, hogy 
képzeletben megpróbálja újraélni múltját. „Szindbád mindig szerette 
a régi falusi házakat, ahol a falakról apja és nagyapja kortársai néze-
getnek alá. A vén kályhák mellett üldögélve nagyanyja meséi jutot-
tak eszébe, míg a hegyes lábú varróasztalka mellett szomorú szemű, 
szép édesanyja ül, és fehér vásznat varrogat a pirosló alkonyatban.” 

S mert Szindbád útjai képzeletbeliek, az órák nem létező időt 
mutatnak – a lehetőségek korlátlanok. Elég egy hajdani emlék, a fel-
sejlő múlt hangulata, hogy Krúdy hőse útra kerekedjék, bejárja ifjú-
sága tájait, életének megismételhetetlen pillanatait. 

Az emlékek vándorai azonban nem mindig olyan múlttal talál-
koznak, mint amilyent elképzeltek, a nagybetűs Életet jelképező vö-
rös postakocsi másodszor lehangoló őszi tájakra viszi el utasait, 
Rezeda Kázmér csalódva, illúzióit elveszítve vonul ki a „szép élet”-
ből. 

Ezért kénytelenek Krúdy hajótörött hősei megteremteni a ma-
guk képzeletbeli senki szigetét, ahol dédelgetett álmaikat ideig-óráig 
megőrizhetik. 

A Napraforgó minden évben meghaló Álmos Andorának képze-
letében újrakelő múlt jelképes: „A hegedű dalaiban elbúcsúzott 
mindattól, ami kedves és kellemes volt életében. […] Férfiak, pajtá-
sok, akik poharat emeltek nőért és hazáért. Fehér asztalok, hűvös lu-
gasok, szép, hosszú őszök, dércsípte falevelek, gyümölcsillatok és 
tájak, amelyben boldog volt anélkül, hogy akkor tudott volna a bol-
dogságáról. Hosszan ásító évek, jegenyefákkal szegélyezett gyalog-
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ösvények, fodros vízfolyások, játszi kéményfüstök, messziről csi-
korgó kutak, […] karácsonyfák alatt fehérlő nők, puha, ölelésre 
termett asszonyok. […] Imakönyvek jellemző fohászai, feszületek a 
keresztútnál […] piros őszi alkonyok, kiáltó madarak és mesemondó 
öregasszonyok…” 

Mint annyiszor Krúdy műveiben, az eszmények, az ábrándok 
megőrzésének egyik lehetősége ez. Úgy is mondhatnám: Krúdy 
Gyula valóságból szőtt álmainak válik részesévé az olvasó. 

A világháborús években írott egyik regénye hősének szavai 
akár a Krúdyé is lehetnének: „Hát, talán mindenütt voltam. Bálban 
és temetésen. Erdőben és vízparton. Bűnben és erényben. Sokat 
utaztam. Most elfáradtam, és már senkit sem akarok látni.” 

1933 májusában tisztelői, barátai, mű-
vészek, pincérek, zsokék kísérik el utolsó út-
jára. A híres cigányprímás, Sárai Elemér vo-
nóján elhangzik még utoljára két kedvenc 
nótája is (Lehullott a rezgőnyárfa ezüstszínű le-
vele, Viszik a menyasszony selyem ágyát). 

A sírnál Supka Géza a magyar írósors 
jelképeként búcsúztatta ezekkel a szavakkal: 
„Szindbád, innen az utolsó hajód mellől te-
temre hívom a magyar társadalmat, amely 
veszni hagyja az írót, a magyarság élő lel-
kiismeretét.”        

 


