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Krúdy kettős tükörben: 
pastiche és paródia

1. Az irodalmi karikatúrának a szakirodalom szerint három fő válfaja van: paródia,	
travesztia,	persziflázs, de a paródián belül megkülönböztetik a pastiche (stílusutánzás) 
műfaját is.1	

Rövidre fogva a paródia és a travesztia között az a fő különbség, hogy míg a 
paródia valamely alantas témát tárgyal emelkedett stílusban (pl. Petőfi: A helység ka-
lapácsa), addig a travesztia – éppen ellenkezőleg – az emelkedett témát alantas, torz 
stílusban mutatja be (pl. Csokonai: Békaegérharc vagy Lőwy Árpád „pornográf ” Toldi-
travesztiája). A paródia „a készen talált […] művészi eszközöket kevésbé értékesnek 
vagy éppenséggel alantasnak tartott téma, valóságanyag feldolgozására használja”,2	
a travesztia „a gúny tárgyává tett eredeti témát torzított formában, alantas hősökkel, 
rossz stílussal, verseléssel stb. adja elő, s a tartalom és forma rikító disszonanciájával 
nevetséges hatást kelt”.3 Vagyis a paródia és a travesztia egymás inverzének tekint-
hető. Ezzel szemben a persziflázs a kigúnyolt irodalmi művet, műfajt, szerzőt stb. a 
maga egészében, minden tartalmi és formai vonatkozásában karikírozza. (A Világ-
irodalmi lexikonnak nincs persziflázs szócikke, ezért a fogalom tömör meghatározását 
Szerdahelyi enciklopédiája alapján adom.4)

Végül a paródia műfajához kapcsolódva megkülönböztetik a pastiche-t, a stílus-
utánzást, amely „legtöbbször szintén humoros célzatú”.5 Később látni fogjuk, pl. 
Márai kapcsán, hogy ez a humoros jelleg igen tág határok között értendő. Van olyan 
pastiche is, pl. Weöres Sándor IV. és VIII. szimfóniája (Hódolat Arany Jánosnak, illetve 
Krúdy Gyula emlékére alcímmel), amelytől távol áll minden parodizáló szándék, inkább 
hommage jellegű.6

	 1 Vö. szerdahelyi istVáN: Irodalomelméleti enciklopédia. Budapest, 1995. Eötvös József  Könyvkiadó, 452. [szer-
dahelyi, 1995.]; l. még a Világirodalmi lexikon megfelelő szócikkeit: 6. köt. 65–67. (karikatúra), 10. köt. 214–219. 
(paródia), 256–257. (pastiche), 15. köt. 794. (travesztia). 

	 2 Világirodalmi lexikon, 10. köt. 215.
 3 Uo., 15. köt. 794.
 4 szerdahelyi, 1995. 452.
	 5 Uo.
 6 A pastiche és a paródia viszonyáról l. még: aNgyalosi gergely: A pastiche mint interpretáció. Márai Sándor: 

Szindbád hazamegy. Hungarológiai Közlemények (Újvidék), 1986. dec., 4. (69.) sz. 339–346.; szigeti LaJos sán-
dor: Pastiche és palimpszeszt. Szindbád itthonossága. Új Horizont, 2003. 5. sz. 105–116.



��

Kemény Gábor

2. Előadásomban annak felvázolására vállalkozom, hogyan tükröződnek Krúdy írás-
művészetének sajátosságai a pastiche és a paródia kettős tükrében.

2.1. A pastiche műfajának klasszikus példája Márai Sándor regénye, a Szindbád hazamegy	
(1940), amely Krúdy egy napjának (az utolsónak) keretébe állítva jellemzi az író stílu-
sát és világszemléletét. Ennek a nagyszerű műnek aránylag gazdag szakirodalma van,7	
ennek következtében most elegendőnek tartom, hogy egy rövid idézettel szemléltes-
sem a módszert, amellyel a szerző Krúdy világát és stílusát érzékelteti: „Írt, mert író 
volt, és néha egy fajta hangot hallott, amely olyan volt, mint mikor egy üres szobában 
megszólal egy magános mélyhegedű, melyet a sarokban felejtett valaki.

Ezt a hangot, visszatérő szólamokkal, egész életében hallotta Szindbád. Ezért írt; 
s csak olyankor írt, mikor hallotta ezt a hangot. Néha utcán hallotta, a zajos Körúton, 
hajnal felé, amint borosan ment a rikító kirakatok, a szegény és homályos pesti égbolt 
csillagképei alatt. Néha kocsmákban is hallotta, éjfél után, mikor a söntésben hideg 
már a füst, mint a csalódott lélekben az indulatok, s a bolthajtásos termekben úgy 
szállong a pörköltök és a csapolt ser keserű szaga, mintha nem is lenne orvosság a 
macskajajra, mely az élet dorbézolását követi.”8	

Ez a részlet a regény középső, súlyponti részéből való, amelyben Szindbád beül 
egy kávéházba, hogy megírja elbeszélését (amely idővel az utolsónak bizonyul). A 
hosszú, az első kiadásban mintegy ötvenoldalnyi szövegben notóriusan ismétlődik a 
bekezdések élén az „Írt, mert…” szerkezet, és az okok a leggyakorlatiasabbtól („Írt, 
mert estére hatvan pengőt kellett szerezni”9) a legáltalánosabbig, legmagasztosabbig 
ívelnek („Legfőképpen azért írt, mert szerette hazáját, zsémbelt a nemzettel, s szeret-
te volna életre rázni a nemzet erőit”10). A stílusimitáció Krúdynak két alapvető sajá-
tosságán, a nyelvi képekben való gazdagságon és a többszörösen összetett mondatok 
hömpölygésén alapul. A részlet három hasonlatot (ebből egy feltételes hasonlítást) 
és egy körülíró metaforát tartalmaz: „[a hang] olyan volt, mint mikor egy üres szo-
bában megszólal egy magános mélyhegedű, melyet a sarokban felejtett valaki”; „a 
söntésben hideg már a füst, mint a csalódott lélekben az indulatok, s a bolthajtásos 
termekben úgy szállong a pörköltök és a csapolt ser keserű szaga, mintha nem is 
lenne orvosság a macskajajra, mely az élet dorbézolását követi”; „a rikító kirakatok, 
a szegény és homályos pesti égbolt csillagképei”. A második példában konkrét → 
elvont irányú hasonlítást alkalmaz, ami különösen jellemző Krúdyra: „a söntésben 
hideg már a füst, mint a csalódott lélekben az indulatok”. A többszörösen összetett 
Krúdy-mondat mintáját a szövegrészlet utolsó mondata követi a „Néha kocsmákban 

 7 Pl. szegedy-maszáK mihály: Márai Sándor. Budapest, 1991. Akadémiai Kiadó, 74–81.; czetter iBolya: A 
„szemfényvesztés regénye”. Márai Sándor: Szindbád hazamegy. Magyar Nyelvőr, 1995. 14–27.; KeméNy gáBor: 
Krúdy Szindbádja és a Márai-Szindbád a számok tükrében. In: A stíluskohézió eszközei a modern és posztmo-
dern szövegekben. Szerk. sziKszaiNé Nagy irma. Debrecen, 2011. Debreceni Egyetemi Kiadó, 114–132.; Pethő 
József: Stílusimitáció és stílusköziség. A Krúdy-stílus imitációjáról. In: Arc a papír tükrében. Írások Jánosi Zoltán 
tiszteletére. Szerk. Karádi zsoLt–t. KároLyi Margit–Pethő József. Nyíregyháza, 2014. Nyíregyházi Főiskola, 
311–312. [Pethő, 2014.] 

 8 márai sáNdor: Szindbád hazamegy. Budapest, 1940. Révai, 101.
	 9 Uo. 100.
10 Uo. 129.
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is hallotta, éjfél után” tagmondattól az idézet végéig. A szöveg stílusát ezeken a fő 
mozzanatokon kívül természetesen más nyelvi eszközök is befolyásolják, pl. az in-
tertextualitás. A magános mélyhegedű – meglehet, nem szándékosan – Schöpflin Aladár 
Krúdy-nekrológjának híres hasonlatát visszhangozza: „… mint magányos gordonká-
zó a kert bokrai mögött, aki nem játszik megszabott kottára írt dallamokat, hanem 
csak a maga számára fantáziál, ahogy éppen eszébe jut, s ahogy belső sugallat igazítja 
kezét.”11 Intertextuális hatáskeltő elemként működik az egy fajta is („néha egy fajta 
hangot hallott”), amely Márainak jellegzetes, modoros, némelyek szerint magyartalan 
jelzője. Ezek a mozzanatok azonban másodlagosnak tekinthetők a képalkotáshoz és 
a mondatszerkesztéshez képest.

Pethő Józsefnek a Krúdy-stílus imitációjáról szóló kiváló tanulmánya a pastiche 
példájaként elemzi Jánosi Zoltán Szindbád utolsó halála című „apokrif  novelláját” is.12	
Jánosinak ez az érdekes, hangulatos írása abból a fikcióból indul ki (ez a motívum 
már magánál Krúdynál is többször előfordul), hogy Szindbád feltámad, és felfedező 
útra indul napjaink Budapestjén: „Az ekképp újra a fényre érkezett hajós […] azonnal 
Pestre sietett, […] hogy behajtsa az adósságot az egykor az Arabs Szürke fogadóban 
szolgáló, harcsabajuszú Vendelin pincéren.”13 Ez a találkozás azonban egészen kü-
lönös módon valósul meg: „… az egykori vendéglő helyén most csupán egy nagy 
üvegépület állott, s föléje sárga betűket formázó villanykörtékkel ez a név volt kiír-
va: Mc Donald’s. Egy ilyen nevezetű fickó, emlékezett Szindbád, a Harlemban árult 
pipaszárakat, amikor ő [ti. Szindbád] Friderika selyemharisnyás lábnyomát szaglászta 
az óceánon túl.”14 A gyorsétterem pincérét csakugyan Vendelinnek hívják, sőt az is 
kitudódik, hogy dédunokája az egykori Vendelinnek, de Szindbádnak arra a kérésére, 
hogy hozzon neki valami jóféle vacsorát, ezt a választ adja: „Nálunk csak egyféle 
[étel] van, uram, a hamburger. – Hamburger, hamburger – hömbörgette szájában az 
idegen ízű germán hangzókat Szindbád, a hajós, aki annak előtte igen gyakran a Raj-
nán is fölevezett. Valami vöröshagymás marhasültre gondolt, roston és zsemlegom-
bóccal, sok zöldséggel, aminőt a nagy testű német lányok oly esetlen gyönyörűséggel 
tudnak feltálalni a feketerigókkal és fényekkel teli fenyőfák alatt a Harz-hegységbeli 
fogadókban.”15	

Mint az idézetekből is láthatjuk, a novella szerzője mesterien aknázza ki a Krúdy 
ábrándvilága és a jelenkor sivár gyakorlatiassága között feszülő ellentétből fakadó 
humorlehetőséget. Remekül utánozza Krúdy stílusát, de azzal, hogy ezt a stílust nap-
jaink kisszerű jelenségeinek leírására pazarolja, egyben egy kissé nevetségessé is teszi. 
Ennek folytán a novella – legalábbis az én megítélésem szerint – nem csupán pas-
tiche-nak, hanem paródiának is minősíthető (alantas téma emelkedett stílusban).

Első olvasásra szintén pastiche-nak, a Krúdy-stílus imitációjának látszik Szappa-
nos Gábor műve, a Boldog Szindbád pokoljárásai című „utazóregény”. Ennek alapöt-

11  schöPfLin aLadár: Krúdy Gyula. Nyugat, 1933. 629.
12  Pethő, 2014. 314–316.
13  Jánosi zoLtán: Szindbád utolsó halála. In: Jánosi zoLtán: Szindbád tükörképei. Találkozások Krúdy Gyulával. 

Nyíregyháza, 2004. Nyíregyházi Főiskola Központi Könyvtár, 23.
14 Uo. 24.
15 Uo. 26–27.
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lete igen hasonló Jánosi novellájáéhoz: a feltámadt Szindbád különféle kalandokat 
(többnyire csalódásokat) él át napjaink világában: „… a nők, akiket sétálni látott, csak 
nem bírták felvidítani. Akárha bordélyokból özönlöttek volna ki az utcára. Szindbád 
a hosszú selyemszoknyák alól elővillanó hófehér bokák rabja és csodálója volt egy-
koron, fátylakhoz és csipkefodrokhoz, virágos-szalagos kalapokhoz szokott, ezek a 
céda nőszemélyek viszont majdnem az ülepükig érő, apró, feszes szoknyákban pará-
déztak. Lábukon, amely lábfejüktől a combtövükig pőre volt, nem viseltek harisnyát 
sem, cipőjük pedig valami egészen idomtalan jószág: leginkább a görög színészek ko-
turnuszára emlékeztetett. Ezen egyensúlyoztak olyan ügyetlenül, hogy Szindbád azt 
hitte, menten orra buknak. A nyakukban és a karjukon finom ékszerek helyett ócska 
bizsuk, bőrszíjak, sokak orra tövében apró fémgomb, szemöldökükben, fülükben 
fényes, szögféle vasak, karikák, mint ahogy annak idején otthon, Szindbádék vidéki 
házánál karika volt a disznók orrában.”16	

Itt is sokkal inkább Krúdy Szindbádjáról van szó, mint az Ezeregyéjszaka-beli Szind-
bádról, olykor azonban ez utóbbira is utal, pl. az első fejezet végén: „Nagyon gyorsan 
boldoggá avatták Szindbádot, s hamarosan a »turisták megmentője és patrónusa« lett 
belőle. […] Tekintettel a hívek tömegére, akik a sírjához zarándokoltak, és a körülötte 
kialakult kultuszra, megindult a szentté avatási folyamat is, bár ebben némi nehézséget 
okozott, hogy egyes egyháztudorokban eleinte felmerült, hogy a reménybeli »Sankt 
Sindbad« esetleg muszlim vallású volt, de aztán a még élő tanúk felkutatása és meghall-
gatása során kiderült, hogy a Szindbád csupán felvett név, a becsületes neve Kandúr 
Gyula volt, németesen Julius Kandur, a vallására nézve pedig római katolikus.”17

A Kandúr–Krúdy szójáték egyébként magától Krúdytól való. A Szindbád megtérése	
kötet (1925) Útközben című novellájában Szindbád-Krúdy saját könyveinek előfize-
tésére igyekszik rábeszélni egy vidéki város püspökét (miközben valójában a püspök 
unokahúgának elcsábításán töri a fejét):

„Kegyelmes atyámnak Kandúr Gyula sorozatos műveit ajánlanám olvasgatás cél-
jából.

A püspök a bölcs emberek szelídségével hunyorított:
– Ki volna az a Kandúr Gyula, akinek a nevét eddig nem hallottam?
Szindbád kiteregette az előfizetési ívet a püspök előtt:
– Kandúr Gyula a fiatal magyar irodalom büszkesége...”18	
Két további példa az Urak, betyárok, cigányok című kisregényből (1932): „Lát-

ta gyermekkorában Kandúr Kálmánt, aki mint afféle bujdosó, mindig éjszaka járt, 
amíg Vadkert alatt a szép csárdásné mellett agyonlőtték”; „[atyám] valóban úgy élt 
életében, mint a Kandúrok címerpajzsában látható pelikán […], amely pelikán önvé-
rével táplálja fiókáit.”19	
16 szaPPaNos gáBor: Boldog Szindbád pokoljárásai. Utazóregény. Győr, 2012. Tarandus Kiadó, 26–27.; a leírás még 

folytatódik, de talán elegendő ennyit idézni belőle.
17 Uo. 19.
18 Krúdy gyula: Szindbád. Budapest, 1975. Magyar Helikon, 400–401. Vö. Pethő József: „Aki az igazi nevün-

kön nevez végre…” Krúdy Gyula írói névadása a Szindbád megtérése című kötetben. Névtani Értesítő, 22. sz., 
2000. 98. 

19 Krúdy gyula: Urak, betyárok, cigányok. In: Krúdy gyula: Vallomás. Budapest, 1963. Magvető Könyvki-
adó, 335.
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Szappanos Gábor Szindbádja, ahogyan erre már a regény egyik első ismertetője 
is rámutatott, „egyszerre modern és anakronisztikus fiktív szereplő. Egyrészt őrzi 
a klasszikus, »krúdys« életérzést […], másrészt korunknak már a posztmodernen is 
túlmutató groteszk, kortársakat is izgató kérdéseihez is bátran hozzányúl. Világok 
ütközőpontja a könyv. […] A mű nyelvezetének egyik érdekessége, hogy különböző 
nyelvi rétegek illeszkednek egymáshoz. […] Az archaikus, Krúdy korát idéző szófor-
dulatok és a XXI. századi szleng hitelesen léteznek egymás mellett, a szereplők be-
szédstílusa igazodik az adott miliőhöz és történelmi korszakhoz. Hitelességük pedig 
éppen Szindbád téren és időn átívelő ingázásából adódik.”20	

Fontosnak tartom kiemelni, hogy ilyen kontrasztokat Márai is alkalmazhatott vol-
na (Szindbád konfliktusai az 1930-as évek Budapestjével), de nem tette. Ő azokat az 
akkor már anakronisztikusnak számító motívumokat kereste (a konflist, a gőzfürdőt, 
a kávéházat stb.), amelyek révén Krúdy még megtalálja a kapcsolatot korának való-
ságával. Ez jobban is illett a pastiche-nak ahhoz a finomabb változatához, amelyen 
keresztül Krúdy világát (és annak elmúlását) megidézte. Ezzel szemben Jánosinál és 
Szappanosnál a finomkodó kifejezésmód éles ellentétben áll a triviális tartalommal, 
és ez komikus hatást kelt. Ennek következtében ezek az írások szerintem átmenetet 
képeznek a pastiche-tól a paródia felé.

2.2. Ezzel nyomban rá is térhetünk az előadás másik fő témakörére, a paródiára. A legis-
mertebb Krúdy-paródia minden bizonnyal Karinthy Így láttátok ti (A háborús irodalom 
karikatúrája) sorozatának A negyvenkettes zenélő mordály című darabja. Szemléltetésül eb-
ből idézek egy rövid részletet: „A barnult asztalok mellett már ott ült a rendes társaság. 
Degré Alajos, Kuthy, Pákh Albert, Vay Sándor, Vachott Imre, Lakatos László, Balassi 
Bálint, Molnár Ferenc, Tinódy Lantos Sebestyén Károly és a mindig graciózus, mindig 
illatos és finoman mosolygó Jules Bakti, a »márki«, ahogy maguk között nevezték. Régi, 
nehéz ezüstkanalak csilingeltek finoman a régi csészékben, melyekben a régi, ódon kávé 
füstölgött – egyesek régi, patinás sonkát ettek tojással. A zenélőóra finom kis hangja az 
»Irigylem a kannibál nőt« kezdetű valcert ismételgette. […]

[Valaki egy] gáláns történetet mondott el valamely úri színésznőről, akiért a Vá-
rosmajorban két testőrkapitány duellált. Egy holdas este aztán a régi Rondella körül 
spinétet ivott holmi szerelmes poéta, szívére szorítva a dáma csipkés legyezőjét.”21

Az egyéni stílus irodalmi karikatúrája a karikírozott mű, illetve alkotója sajátos voná-
sainak eltúlzásán alapul.22 Krúdynál ez a sajátos vonás „a valamilyen szempontból […] 
ellentétes nyelvi elemek gyakori egymásmellettisége”.23 A legfontosabb ilyen ellentét 
múlt és jelen között feszül: Krúdy sajátos időszemlélete mindent múltbelivé stilizál, 
pontosabban múlt és jelen között lebegtet. Az 1850-es évek hangulatának megteremté-

20 csePcsáNyi éVa: Szindbád az Ezeregyéjszakától 2036-ig. Szappanos Gábor Boldog Szindbád pokoljárásai című 
kötetéről. Irodalmi Jelen, 128. sz., 2012. jún. 115., 116–117.

21  Karinthy frigyes: A negyvenkettes zenélő mordály. In: Karinthy frigyes: Így írtok ti. Budapest, 1979. Szépiro-
dalmi Könyvkiadó, 1. köt. 645–646. Karinthy másik Krúdy-paródiája: Budapest – nagyregény. Második fejezet (uo. 
110–111.). Erről l. Pethő, 2014. 309–311.

22 sziKszaiNé Nagy irma: Magyar stilisztika. Budapest, 2007. Osiris Kiadó, 191. 
23  Pethő, 2014. 310.
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sét szolgálja az idézett szövegben a Városmajor és a Rondella tulajdonnév, de különö-
sen az asztaltársaság tagjainak felsorolása (köztük humoros anakronizmusként Krúdy 
három kortársával, Lakatos Lászlóval, Molnár Ferenccel és Bakti Gyulával, sőt a XVI. 
századbeli Balassival és a Tinódyval [!] kontaminált Sebestyén Károly színikritikussal).

A múltbeliség atmoszférájának hangsúlyozására (túlhangsúlyozására) szolgál a régi	
jelzőnek és két szinonimájának, az ódonnak és a patinásnak az ismételgetése: „Régi,	
nehéz ezüstkanalak csilingeltek finoman a régi csészékben, melyekben a régi, ódon kávé 
füstölgött – egyesek régi, patinás sonkát ettek tojással.” Régi ezüstkanál és régi csésze,	ez	
még rendben volna, de a régi, ódon kávé és különösen a régi, patinás sonka már humoros 
hatást kelt. Itt válik el a paródia a pastiche-tól. A fiktív, álbiedermeier múlton átüt a 
jelen, Krúdy és Karinthy jelen ideje: a zenélőóra játszotta valcernek olyan címe van, 
mint az 1910-es évek pesti slágereinek („Irigylem a kannibál nőt”). A múlt és a jelen 
közötti ellentét azon a ponton válik fergetegesen komikussá, ahol a szerelmes poéta 
spinétet iszik, hiszen a spinét, mint ismeretes, ’kis méretű pengetős, billentyűs hangszer, 
a csembaló asztali változata’. Krúdy a szót természetesen eredeti értelmében alkal-
mazta: „Hárfák, lugasok, májusi éjszakák, megszökő kisasszonyok. Manapság úgy 
hangzik már ez, mint az ódon, padlásra helyezett spinét elpattanó húrjának zöngése, 
s odakünn holdvilágos éjfél van.”24 A hangszer neve a latin spina ’tüske, tövis’ szóból 
ered (mivel húrjait acéltüskék pengetik), semmi köze a német eredetű spiné szóhoz, de	
a hangalak hasonlósága folytán óhatatlanul felidézi azt. Karinthy paródiája a véglete-
kig fokozza múlt és jelen, nosztalgia és köznapiság ellentétét. Ennek jegyében kapja 
a szöveg A negyvenkettes zenélő mordály címet, amely Krúdynak A 42-ős mozsarak című 
sikerületlen háborús regényére utal. Csakhogy itt a mozsárágyú mordályként, azaz ’elöl 
tölcsérszerűen kiszélesedő csövű régi lőfegyver’-ként jelenik meg, ráadásul ez a mor-
dály zenél is, mint a zenélőóra. Az időzavart nyelvi zavar fejezi ki és tetőzi be.

3. Ez a parodisztikus nyelvhasználat voltaképpen nem is olyan idegen Krúdytól. Má-
rai írja egy 1967-es naplóbejegyzésében Krúdynak egy akkor megjelent német fordí-
tása25 kapcsán, hogy Krúdy maga is parodisztikus:

„Krúdy, németül. Az idegen nyelv perspektívájában kitetszik, hogy éppen azt nem 
lehet lefordítani, ami Krúdy írásaiban jellegzetes: a paródiát. Ahogyan ez a nagy író 
– mindenről és mindenkiről – örökké parodisztikusan beszélt. Ahogyan az író feltéte-
lezte az olvasó cinkosságát, azt, hogy együtt röhögnek, író és olvasó, mindazon, amit 
az író férfiakról és nőkről mond, és azon is, ahogy mondja… Amikor Krúdy hősei és 
hősnői sóhajtoznak, szemüket forgatják, fennkölteket vagy érzelmeseket mondanak, 
az író feltételezi, hogy az olvasó tudja: mindez csak paródiája a valóságnak. És ez a 
varázsos Krúdy írásaiban, magyarul. De az idegen olvasó mindezt valóságosnak, iga-
zinak kell olvassa… és akkor visszájára fordul az egész.”26	

24 Krúdy gyula: A vörös postakocsi – Őszi utazás [!] a vörös postakocsin. Budapest, 1963. Szépirodalmi Könyv-
kiadó, 82.

25 Krúdy gyula: Die rote Postkutsche. Ford. seBestyéN györgy. Wien–Hamburg, 1966. P. Zsolnay Verlag, 459 p. 
vagy Krúdy gyula: Sindbad. Ford. franz Meier, utószó seBestyéN györgy. Wien–Hamburg, 1967. P. Zsolnay 
Verlag, 306 p. (talán inkább az utóbbi).

26 márai sáNdor: Napló 1958–1967. Budapest, é. n. [2000.] Helikon Kiadó, 295–296.
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Márai megállapításában kétségtelenül van némi esszéisztikus túlzás, de az tagad-
hatatlan, hogy ez a paródiába hajló jelleg több helyütt is megfigyelhető Krúdynál. 
A	Napraforgó (1918) szereplői (Álmos Andor, Evelin, Végsőhelyi Kálmán, Pisto-
li és Maszkerádi kisasszony) marionettbábok módjára vergődnek az írónak mint 
bábjátékosnak a keze alatt. Az útitárs (1918) végén Hartvigné „Úgy kapkodott a 
szavak után, mint a csirke az árpaszemek után”,27 és erről óhatatlanul eszünkbe jut 
az argónyelvi buta tyúk ’ostoba nő’ kifejezés. De a legjobb példa erre az elidegenítő 
beszédmódra Don Kihóténak, a Bukfenc (1918) férfi főszereplőjének öngyilkossági 
kísérlete (elnézést a hosszú idézetért, de a parodisztikus jelleg csak a tágabb szöveg-
összefüggésből világlik ki egyértelműen; a kritikus helyeket dőlt betűs kiemeléssel 
jelzem):

„Egy délután, nem messzire az Élestő-villától egy rövid, erőteljes csattanás hallat-
szott, mintha egy ajtót hirtelen becsapna a szél.

– Nagymama, a boldogtalan úr agyonlőtte magát! – kiáltott fel Gyöngyvirág.
Az öregasszony egykedvűen bólintott:
– Előre láttam. Sorsát nem kerülhette el. Mind így járnak azok a férfiak, akik komon-

dor módjára követik a nőket.
Gyöngyvirág egy hárászkendőt kapott fel. Néhány perc múlva lihegve, izgatottan 

visszajött. Vörös volt a szeme.
– Az úr arra kéret, nagymama, hogy engednéd meg, lepihenhessen az üres kertész-

házban, amíg a kocsis orvost hoz a városból.
– Nálam bizony nem hal meg egy bolond férfi sem – kiáltott a »grófné«.
– Nagymama, már nagyon öreg vagy – szólt figyelmeztetőleg Gyöngyvirág. – A 

kertészház úgyis elhagyott, ott senkinek sem lesz útjában a szerencsétlen. […]
A boldogtalan úriember a saját lábán jött az Élestő-villáig. Az öreg bérkocsis fogta a 

könyökénél. Csendesen közelegtek, mintha ennek az úrnak különös öröme telne a saját bol-
dogtalanságában. Szomorú ősz van… Gyöngyvirág hideglelősen kulcsolta össze a két 
kezét a kendő alatt.

Az idegen vértelen, halálsápadt arccal lépegetett. A zsebkendőjét a szíve fölé szorította, 
és meg-megállt, mintha a vércseppeket keresné a faleveleken. Csodálkozott, hogy nem folyik a vére. 
Megemelte a kalapját a nagymama előtt.

– Bocsánat, rosszul találtam – rebegte csendes mosollyal.
A nagymama megenyhülve nézte a revolver agyát, amely a felsőkabát zsebéből kikandikált.
– Ennek az ostoba pisztolynak több esze volt, mint uraságodnak. Milyen szamarak még min-

dig a férfiak! Mikor nő be a fejük lágya?
Tréfásan szamárfület mutatott az idegennek, aztán előrebicegett, mint egy sánta szarka. […]
– Mondja, miért tette! – kiáltott fel Gyöngyvirág szenvedélyesen. – A fekete nőért? 

Ó, hogy haragszom rá.
A boldogtalan úriember csöndesen nézte a leánykát. Ki tudja, mit gondolt magá-

ban, midőn nagyon halkan megszólalt:
– Maga kis hegyi tündér. Ha csupa tündérek élnének a földön, nagyon jó világ 

volna. Hogy hívják magát?
27 Krúdy gyula: Az útitárs – N. N. Budapest, 1959. Szépirodalmi Könyvkiadó, 77.
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A nagymama erre kikergette Gyöngyvirágot a kerti házból. Egyedül maradt a se-
besült mellett. Bekötötte a mellét, mert értette a sebkezelést, még a porosz hadjárat-
ból, midőn egy lovaskapitány után elszökött a harctérre. Állítólag esküvőt tartottak 
egy tábori lelkész közbenjöttével, de a házaslevél elveszett.

– Nevezzen engem Don Kihóténak, asszonyom. Van ugyan igazi nevem is, de 
annak semmi jelentősége. Szabó Péter vagy Kovács Pál: ha parancsolja. Igazában 
Don Kihóte vagyok – így szólt a boldogtalan úriember, miután egyezséget kötött 
a nagymamával, hogy a telet a Svábhegyen tölti. Felszerelést hozatott a fiákeressel pesti 
lakásáról, amely felszerelés arra is alkalmas lett volna, hogy az északi sarkra elutazzon. Különös 
tapintású szőnyegek, igen puha bundák, csillogó mívű fegyverek, teafőzők és kézi szánkók voltak 
az útipoggyászban.”28

A kerti házba telepített kézi szánkók már majdnem olyan paródia (önparódia), 
mint a zenélő mordály.

A magát Don Kihóténak nevező férfi bizonyos fokig az író önarckép-alteregójá-
nak tekinthető.29 Krúdyban valóban volt valami Don Quijote-szerű: magas terme-
te, a valóságos időből való kiesettsége, szerelmi önáltatása, olykor gyermekien naiv 
igazságkeresése némiképp hasonlóvá tette Cervantes hőséhez. (Nem véletlen, hogy 
Illyés is „a Don Quijote Krúdy”-t említi A faj védői című versében.30)

Aligha véletlen, hogy mind a három példánk 1918-ból való (a Napraforgó és a Buk-
fenc folytatásokban már 1917-ben megjelent, de első kötetkiadásuk szintén 1918-as). 
Krúdy ekkori zaklatott lelkiállapotát részben magánéletének válsága (válása és újabb 
házassága), részben a háború elhúzódása miatti rossz közhangulat indokolja. Ennek 
pontos nyelvi megfelelője a stílus hipertrófiája, az ún. lángoló stílus megjelenése.31		

Mint jeleztem, túlzásnak tartom Márainak azt a beállítását, hogy Krúdy beszédmódja 
általában parodisztikus volt. Abban az árnyaltabb megfogalmazásban azonban el tud-
nám fogadni Krúdy parodisztikusságának tételét, ahogyan két jeles Krúdy-kutató, Gint-
li Tibor és Pethő József  kifejtette: „… mindkét szerző [ti. Márai és Krúdy] esetében 
szembetűnő a megidézés kettős modalitása, azaz a parodisztikus jelleg és a komolyság 
együttélése”32; „… a romantikus kellékek halmozása olyan túlzás, amely már önmaga 
ellentétébe, majdhogynem paródiájába fordítja Krúdy »romantikus« stílusát”.33	

A Világirodalmi lexikon paródia szócikke úgy tudja, hogy „lehetetlen eredetileg is 
humoros alkotások parodizálása”.34 Az itt felsorolt példák véleményem szerint arról 
tanúskodnak, hogy Krúdy stílusa és világa jól megjeleníthető a pastiche és a paródia 
kettős tükrében annak ellenére, hogy maga az író is hajlamos volt az imitációra és a 
parodizálásra.

28 Krúdy Gyula: Bukfenc – Velszi herceg – Primadonna. Budapest, 1958. Szépirodalmi Könyvkiadó, 87–90.
29 KeméNy gáBor: Szindbád nyomában. Krúdy Gyula a kortársak között. Budapest, 1991. MTA Nyelvtudományi 

Intézet, 45–52. [KeméNy, 1991.]
30 illyés gyula: Teremteni. Összegyűjtött versek 1946–1968. Budapest, 1973. Szépirodalmi Könyvkiadó, 386.
31 Vö. KeméNy, 1991. 33–34.
32 giNtli tiBor: Krúdy-párhuzamok Márai narrációs technikájában. Irodalomismeret, 2012, 1. sz. 59–60.
33  Pethő  József: Megkésett romantikus vagy modern író? Krúdy és a romantika. In: Romantika tegnap és ma. 

Bölcsészettudományi és művészeti tanulmányok. Szerk. cs. Jónás erzsébet – Pethő József. Nyíregyháza, 2012. 
Bessenyei György Könyvkiadó, 63.

34 Világirodalmi lexikon, 10. köt. 214.
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