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4
I. Előszó

Értekezésem témája Krúdy Gyula történelmi regénytrilógiája, amelyet Barta András,
azóta elfogadottá vált elnevezéssel, Királyregények címmel adott ki. A trilógia − ebben többékevésbé egyetértés van a kutatók között − nem tartozik Krúdy legjobb művei közé: SzegedyMaszák Mihály „nem igazán jellemző, s nem is nagyon sikerült” alkotásnak nevezi (SzegedyMaszák 1991: 680.). Bori Imre értékelése szerint a Mohács „Krúdy életművének […] sajátos,
egyedülálló darabja, tele a nagy íróra valló részletekkel, s mégis az íróra jellemző vonások
legtöbbjének a hiányával” (Bori 1978: 223.). Az utóbbi időben mégis nagyobb figyelmet
kapott1: tanulmány (János 2003), értekezés is született róla (Kelemen 2005).
Azonban az új megközelítések számos kérdést nyitva hagytak, és mindenekelőtt nem
vállalkoztak a trilógia részletes szövegfilológiai és értelmező vizsgálatára. Ugyan Kelemen
Zoltán néhány helyen óvatosan megemlíti monográfiájában, hogy őszerinte Krúdy milyen
forrásokra támaszkodott (Jászay művére gondol), ám feltárásra nem vállalkozik (Kelemen
2005: 40., 108.). E kutatás képezi a jelen értekezés tárgyát, amelyhez az anyaggyűjtést 2005
tavaszán kezdtem meg. A forráshasználat kérdését cikkében érintő János István jól látja az
efféle megközelítés nehézségeit, hiszen így ír: „[a]rra már felhívták a figyelmet a regény
történeti tényeit szigorúan számonkérő filológusok, hogy Krúdy roppant szabadon kezeli
forrásait, így szinte lehetetlen pl. a Három királyt egyértelműen valamely auktorhoz kötni”
(János 2003: 406., vö. Sturm 2000: 23.). Ugyanakkor nem ítéli a munkát kivihetetlennek, és
elvégzésére biztat: „[m]égsem lenne talán meddő és reménytelen kísérlet megkeresni a
Krúdy-szövegek érintkezési pontjait régi történelmi és irodalmi forrásaival” (János 2003:
407.). Részben e javaslat útmutatását követtem, amikor levettem a polcról Jászay Pál és
Ortvay Tivadar munkáit Fraknói Vilmos, Horváth Mihály, Szalay László és másokéi mellett.
A szövegek összevetése után nyomban világossá vált, hogy e munka nemcsak elvégezhető,
hanem el is végzendő a további interpretáció előtanulmányaként, hiszen amíg a szöveg
forrásaihoz fűződő viszonya nem tisztázott, addig nem állhatunk biztos talajon a regény
történelemszemléletének elemzésekor.
Így olvastam újra meg újra a három egymásra felelő szöveget: Jászayét, Ortvayét és
Krúdyét, hogy feltérképezzem a szó szerinti vagy motivikus átvételeket, valamint választ
1

Valószínűleg a hajdani listavezető Gulácsy Irént már régen elhagyta az olvasói sikerlistán: egy 1934-es
felmérés szerint a Fekete vőlegények volt a legtöbbet kölcsönzött regény (Gondos 1975: 35.). Ahogy Hites
Sándor írja e befogadói magatartásról: a „képzeletbeli és valóságos történeti elbeszélés viszonyának
problematikussá válására […] az olvasók ébredtek rá a legkésőbb” (Hites 2004c: 9., vö. Hites 2004d: 120.). A
történelmi regénynek a korszakban betöltött szerepéhez vö. még Lányi 1988: 106−107.
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adjak a kérdésre: milyen mértékben támaszkodott Krúdy a két szakmunkára a Királyregények
történetalakításában. Az összegyűjtött anyag mennyiségét tekintve túlhaladta egy értekezés
terjedelmét, így a forrásfeltárás tanulságait megválogatva adom közre az első részben. A
regény szerkezetének sajátosságaira magyarázatként Szegedy-Maszák Mihály által javasolt
újkonzervativizmus a forrásaival való szembesítés után más szemszögből tűnik fel. Nem
annyira egy politikailag érett és megfontolt író választása volt Mária középpontba állítása,
hanem a választott vagy akarva-akaratlanul a keze alatt kiformálódó műfaj, a történelmi
tényregény szabályainak a következménye volt.
Az értekezés második részében azt vizsgálom, hogy Krúdy – javarészt szintén a
történelmi szakmunkák alapján − milyen világot épített fel művében, és eközben milyen írói
eszközöket alkalmazott. Elemzem szereplői lélektanát, a szövegben előforduló, rendszerré
összerendeződő motívumokat és a trilógiát átszövő metaforákat, valamint feltárom a
Királyregényekben fellelhető szálakat, melyek az életmű egészéhez kapcsolják azt.
A Krúdy pályájának végén írott művekkel kapcsolatban Bori Imre használta először a
tényregény megnevezést (vö. Bori 1993 és Bori 1979). Sturm László e belátások alapján
vizsgálta az életmű kései darabjait, többek közt a Primadonnát és a Kossuth fiát. A
Királyregényekben a szövegelemzés a tényregénynek nevezett művekéhez hasonló vonásokat
tárt föl. A továbbiakban Barbara Foley és Bori Imre műveire támaszkodva definiálom a
tényregény műfaját. Foley szerint a tényregény (’documentary novel’) elkülönülő és önállóan
létező fikciós műfaj, amely a tényeken alapuló és a fiktív beszédmód határán található. Ez a
határhelyzet azonban nem a határ megszüntetését tűzi ki célul, hanem ellenkezőleg: a két
érintkező műfaj elemeinek egybeolvasztását (vö. Foley 1986: 25.). Egyszerre épít a fiktív
műfajok konvencióira és a tények igazolható jellegére (vö. Foley 1986: 25.). Foley abban látja
a tényregény megkülönböztető sajátosságát a regénnyel való összevetésben, hogy az előbbi
hangsúlyozza a történelmi világhoz fűződő ellenőrizhető és specifikus kapcsolatát (vö. Foley
1986: 26.). Bori Imre is kiemeli, hogy a tényregény az „adott élet fogalomkörét” (Bori 1993:
109., a szerző kiemelése) dolgozza fel. Ezenkívül az olvasótól olyan hozzáállást vár el a
tényregény, amelynek része, hogy a regény egyes elemeit (szereplőket, eseményeket és
dokumentumokat) olyanként fogadjon el, melyek kapcsolatban vannak az olvasó világával
(vö. Foley 1986: 26.).
Krúdy elmulasztotta az olvasók tájékoztatását a regény e műfaji sajátosságáról, és e
döntésének figyelembe vétele hozzájárulhat annak megértéséhez, miért találták nehezen
besorolhatónak a Királyregényeket a kortárs kritikák, illetve miért hallgattak róla. A
regényhármas a regényekre jellemző írói eszköztár felhasználásával lett előállítva, ezért
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külleme regényszerű. Így a kritikusok és az olvasók csupán a hagyományos és kortárs
történelmi regényekkel szemben alkalmazott stratégiát tudták választani a Királyregények
olvasásakor is, amely azonban a mű által felvetett számos kérdésre nem tudott választ adni.
Így például a nemzeti tragédia okainak feltárására, a felelősség kérdésnek megállapítására,
előremutató tanulságok leszűrésére nem vállalkozott a szerző.
A harmadik fő rész, Krúdy művének Jókai és Eötvös hasonló tárgyú regényével való
egybevetése,

kitekintéssel

Gulácsy

Irén

Fekete

vőlegényekjére

ugyancsak

olyan

összehasonlításra-feltárásra vállalkozik, amelyet ez idáig még nem tűzött ki célul maga elé a
Krúdy-kutatás.
A hármas megközelítésmód eredményeképpen a következő belátások fogalmazódnak
meg az értekezésben. Sarkítva fogalmazva, Krúdynak nem történelemszemlélete, hanem az
egyedi emberre fókuszáló világképe volt a Királyregényekben. Krúdy a mohácsi vereségben
elsősorban nem nemzeti kataklizmát látott − amint ezt kortárs recenzensei némelyike fel is
rója neki (vö. Benedek 1927; Németh 1927; Bálint 1931) −, hanem emberi sorsokat,
esendőségeket, hibákat, hirtelen új irányt vett életeket. Egyetértek Bori Imrével: „tragikus
pátosza van ennek a regénynek, de nem ’nemzeti’, hanem az ’emberi’ adja alaphangját” (Bori
1978: 224.). „Úgy is mondhatnánk” − írja másutt ugyanő −, „hogy a Mohács az első jelentős
bizonysága annak, hogy Krúdy a húszas évek regényeit írva nem a világot szemlélte az
emberben […], hanem az embert a világban” (Bori 1979: 106.). Történelmi tablót egyéb
művei ismeretében nem is lehetett volna tőle várni. Ami megragadta fantáziáját, az inkább a
részeges Báthory nádor vagy a Mohács után szerepet cserélő Mária volt. A regénytrilógia fő
témája nem a történelem, Mohács vagy a Habsburg-uralom, hanem egy akaratos fiatal nő
harca az elismerésért, a hatalomért, majd pedig visszafordulása a megkezdett úton, a teljesebb
önismeret és a türelem felé. Szapolyai és Ferdinánd harcai csupán véletlenszerű hátteret
szolgáltatnak ehhez. Ez magyarázza a mellék- és epizódszereplők elmosódottságát, valamint a
történelem háttérbe szorulását, amiképpen ez indokolja az elegyes adalékok belezsúfolását is
a regénybe. Mivel Krúdyt nem elsősorban a kor érdekelte, hanem főszereplője, ezért
bőkezűen adagolta a többi hozzávalót, hogy ne legyen feltűnő: azok természetét csupán
felületesen ismeri. Így az anyag apróságokra és előrevivő eseményekre való csoportosításakor
az előbbiek számban, kiterjedésben fölényesen felülmúlják az utóbbiakat. Ezért értekezésem
tanulságai értelmében Krúdy számára nem jelentett dilemmát, hogy „felülbírálhatatlannak”
(Sturm 2000: 47.) lehet-e tartani a forrásokat, avagy sem. Nem a forrásokból kirajzolódó
történészi ítélettel vagy narratívával vitázott, hanem a tárgyi adalékokat vette át minden
revízió nélkül.
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Az értekezés első fele a feldolgozás céljából adódóan nagyobb számban tartalmaz
idézeteket Jászay Pál, Ortvay Tivadar, illetve Krúdy elemzett munkájából. Az idézeteket
minden lehetséges helyen megrövidítettem, hogy megkönnyítsem az olvasó munkáját, ám
mivel szövegek egymásra gyakorolt hatásáról van szó, azokat teljes egészében nem
mellőzhettem.
A Krúdy-regénytrilógiának Jászay illetve Ortvay művéhez fűződő kapcsolatait
igyekeztem oly módon bemutatni, hogy ne csak a hasonlóságok legyenek nyilvánvalóak, de
Krúdy munkamódszere is láthatóvá váljék. Alapvetően két nagy csoportra oszthatók a Jászayilletve Ortvay-féle részletek, melyek valamilyen formában nyomot hagytak a regényszövegen:
a történet vázát, előre menetelét, megértését stb. szolgálók és az egyértelmű eltulajdonítások.
Krúdy nem csupán a történet gerincét kívánta megrajzolni a történészi munkák alapján,
hanem annál sokkal többet várt és kapott tőlük. Apróságokat, melyek a hitelesség látszatát
fenntartják, díszleteket, melyek között szereplői meglehetősen idegenül mozognak,
érdekességeket, melyek ismeretével kérkedhet olvasója előtt. A regény realisztikus vonásai
ezért sokkal inkább a forrásokhoz való ragaszkodásnak köszönhetők, semmint Krúdy
„valóság-ábrázoló képességeinek” (Sőtér 1956: 591.).
Akármilyen kedvezőtlen benyomást tesz is esetleg olvasójára a trilógia, kétségkívül
nyomon követhető benne Krúdy igyekezete, hogy egységes keretbe foglalja az összegyűjtött
anyagot. Az első rész, a Mohács megírása technikailag könnyebbnek tűnik, itt csupán három
szálat kellett kézben tartania: Lajos élete, Mária élete és tetteik-hányattatásaik története. Ezek
természetesebben is függnek össze, mint a második és harmadik rész szereplőinek (Szapolyai,
Báthory, Ferdinánd) sorsa, akiket csupán a politikai-hatalmi harcban való részvétel köt
egymáshoz. A regények e sajátossága miatt a Festett király, valamint Az első Habsburg című
regényeket együtt vizsgálom (feltételezésem szerint ezek szorosabban együvé tartoznak), a
Mohácsot pedig önmagában.
Az első változatként írott Árnyékkirály olyan kísérlet volt, amelyet láthatóan maga a
szerző sem ítélt sikeresnek (vö. Bori 1978: 216., Bori 1979: 104.). Mindazonáltal ki kell térni
e műre is, amely tartalmilag javarészt ugyancsak Ortvay Tivadar monográfiájára épül, ugyanis
egy részét Krúdy átemelte a Mohács kötetmegjelenése alkalmával annak a végére. Az
Árnyékkirály elemzését a Mohács és a másik két rész vizsgálata közt végzem el.
A források feltárása és a szöveg értelmezése szolgáltatja az alapot, amelyről kiindulva
új belátásokkal lehet gazdagítani a Krúdy személyiségábrázolásáról folytatott, központi
jelentőségű

szakirodalmi

diszkussziót.

Gintli

Tibor

egységben

szemléli

Krúdy

regénypoétikáját. Megfogalmazásai azt sugallják, hogy Krúdynak „a klasszikus modernség
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hagyományos elbeszélésmódokat megújító” (Gintli 2005: 11.) törekvései az életmű egészére
kiterjednek, és legfeljebb sporadikusan találhatunk ettől eltérő megoldásokat. Holott a pálya
vége felé írott regények − melyek egy részét Sturm László elemezte − határozottan más
irányba fordulnak a klasszikus realista hagyományhoz képest, mint a Gintli Tibor által
vizsgált fiatalkori művek. Természetesen nem arról van szó, hogy azok az újítások, melyek
több mint két évtizeden át jellemezték Krúdy prózáját, hirtelen eltűnnének. Azonban a
tényregények vagy éppen a Királyregények esetében a készen kapott anyag kényszert
gyakorol az írón. A dokumentumokból és történelmi munkákból kirajzolódó személyiségek
kompaktul jelennek meg, és Krúdy nem azt érezte feladatának, hogy megbontsa őket, hanem
inkább azt, hogy életet leheljen beléjük. Más típusú kihívást jelentett Mária királyné és az őt
körülvevők megelevenítése, mint Rezeda Kázmér vagy akár Alvinczi alakjának
megformálása. Nem túlzás azt mondani, hogy az életmű utolsó darabjai annyira különböznek
a tízes években írottaktól, mintha egy másik író munkái lennének. Az egység felbomlasztása
helyett az egység keresése lép előtérbe, és az egykor sóvárgott nosztalgia helyét a valódi
veszteségérzés veszi át.
A Királyregények, ahogyan arra Sturm László is rámutatott, sok tekintetben
rokoníthatók az 1926 és 1933 között keletkezett tényregényekkel. Ez utóbbiakat így határozza
meg: „írott forrásmunká(k)ra épülnek (és ezekre többnyire hivatkoznak is), középpontjukban
valós személyek és események állnak, cselekményük elsősorban a XIX. század második
felében, illetve a századfordulón játszódik, és keletkezésük Krúdy utolsó pályaszakaszára,
1926 és 1933 közé esik” (Sturm 2000: 7.). Krúdy e művében tőle nem megszokott módon az
egységet célozta, figuráit igyekezett nem szétbomlasztani, nem hallgatni el személyiségük
bizonyos oldalait, nem engedni őket hosszas elbeszélésekbe kezdeni önmagukról. Látható,
hogy amikor ilyesmire sor kerül − Mária gyermekkori élményeinek felidézése, Báthory
nosztalgiája a Nyírség után, Szapolyai monológja Lajos király ravatalánál −, akkor mindig
igyekszik ellenpontozni azokat, vagy hamar véget vetni nekik. A nádor és királynéja hirtelen
ebédelni indulnak, Szapolyainak Mária felelget, a kolostorban pedig a fiatal jegyes a jövő felé
fordul emlékeitől. A személyiség egységét belülről felbomlasztani képes elbeszélések
visszaszorításával párhuzamosan a szerző az autoriter narrátori elbeszélést támogatja, amely
külsődleges egységet kényszerít az alakokra.
Vitán felül áll, hogy Krúdy életművében az identitás problémaként jelenik meg,
azonban e kérdéskör egyes rétegeit a kutatás még nem tárta fel teljes mélységében.
Értekezésem tézise e tekintetben a következő: a Krúdy-kutatás eddigi eredményei nem az
általában vett, hanem a narratív identitás válságát tárják fel elsősorban. Emez identitásforma
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alapját az ember saját tetteire, átélt élményeire való reflexiója, az emlékezet és felejtés
kölcsönviszonya adja meg, és a Krúdy-szakirodalom mindenekelőtt ennek alakulását,
felbomlását vizsgálta a pálya delelőjén írott munkákban.2 Amint Gintli Tibor kimutatta, az
élettörténet szereplői monológokban való kényszeres kivetülése nem tűnik el az utolsó évek
darabjaiban sem (vö. Gintli 2005: 16−36.). A Boldogult úrfikoromban vagy a Valakit elvisz az
ördög című művekben láthatóan fennmarad ez a beszédmód, azonban az 1926 és 1933 közötti
pályaszakaszban megjelennek más tendenciájú művek, tény- vagy dokumentumregények is.
Értekezésemben igazolni szándékozom, hogy a Királyregények sok szempontból e csoportba
sorolhatók.
E kései művekben Krúdy olyan identitásforma megalkotására tett kísérletet, amely sok
szempontból visszatérésnek tekinthető a 19. századi regényhez. A személyiség pszichofizikai
egységét állítja, vagyis azt, hogy a testi folyamatok a lelki folyamatok tünetei, külső
megjelenési formái. E hipotézist több érv is alátámaszthatja. Elsőként bemutatom, hogy
miként építi fel Krúdy a pszichofizikai identitást, hogyan használja a gesztusokat, testi
tüneteket (orrfúvás, hangmagasság ingadozásai, elvörösödés) lelki folyamatok kifejezőjeként.
Alakjai külső megjelenésének leírása mindig belső folyamatokat tükröz, gondoljunk itt
például a sánta nádor meggyógyulására Ferdinánd megválasztása után. A testi reakciók a
mentális mozgásokat mutatják, méghozzá megbízhatóan és következetesen. Egyrészt a testi
tünetek a hétköznapi megfigyelő számára egyértelműen megfejthető üzenetet tartalmaznak,
azaz például soha nem szolgálnak a szereplők fejében járó gondolatok elleplezésére, másrészt
pedig a test változásai vagy a testtel kapcsolatos történések (fürdés, tárgyak érintése stb.)
mindig jelek, amelyek lelki tartalmakra, azok változásaira utalnak. Másodsorban azt
szándékozom

megmutatni,

hogy

Krúdy tudatosan

törekedett

emez

identitásforma

megteremtésére annak érdekében, hogy alakjait egységesnek mutassa. E stratégia fontos
része, hogy elvágja szereplőinek szavát, amikor azok átvennék a narrátor szerepét, és
önmagukról, sorsukról, emlékeikről kezdenének beszélni. Nem hagyja, hogy egy másfajta
identitás megteremtésére irányuló emlékezés átvegye az uralmat a narrátor elbeszélése fölött.
Ez a jelenség nem egyedülálló az utolsó pályaszakaszban. A Sturm László által
azonosított tényregények ugyanezt a stratégiát követik. Krúdy e művekben úgy építi fel a
figurákat (amelyek jellemzését többé-kevésbé készen kapta a forrásdokumentumokban), hogy
a külső jegyek a belső tulajdonságokat képezzék le, így adva számot lelki folyamatokról.

2

Szauder József írja: ”Krúdy hősei csak annyiban élnek, amennyiben emlékeznek önmagukra s másokra”
(Szauder 1980: 29.).
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E választott eljárásnak egyrészt technikai okai vannak. Nem pusztán azért fojtja bele
szereplőibe a mondandót a Királyregényekben, mert pszichofizikai egységüket kívánja
megőrizni, hanem azért is, mert hőseinek más dolguk van: a történelem eseményeiről kell
tudósítaniuk egymást és a regény olvasóját. Erről az oldalról tekintve a kérdést úgy is
fogalmazhatok, hogy Krúdy rá is kényszerült arra, hogy lelki folyamatokat testi tünetekkel
ábrázoljon, hiszen a párbeszéd a regényben az aktuális események elbeszélésére szolgál, és ily
módon a narrációt támogatja.
Végezetül e helyütt szeretnék köszönetet mondani azoknak, akiknek a bátorítása
nélkül sokkal nehezebben tudtam volna belefogni az értekezés megírásába. Mindenekelőtt
témavezető tanáromnak, Szegedy-Maszák Mihálynak, aki mindenkor türelmesen és nyitottan
hallgatta meg ötleteimet, és hozzásegített, hogy 2007 tavaszán három hónapig a Leideni
Egyetem hallgatója lehessek az Erasmus-program keretében. Másfelől Bezeczky Gábornak,
aki bevezetett a Krúdy-filológia sötét és kitartást igénylő világába, és Wim Tiggesnek, aki
leideni tartózkodásom során példát mutatott hatékonyságból, időbeosztásból és a regények
szeretetéből. Továbbá köszönöm Anthea Taylornak, az Institute for Advanced Studies in the
Humanities adminisztrátorának, hogy edinburgh-i látogatásom során lehetővé tette számomra
a University of Edinburgh könyvtárának használatát.
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II. A trilógia forrásai, Krúdy forráshasználata

A. Mohács

1. Bevezető megjegyzések

A regénytrilógia első része nemcsak a történetet alkotó szálak számában különbözik a
további kettőtől, hanem a felhasznált forrásokban is. Jászay Pál a maga munkáját (A magyar
nemzet napjai a mohácsi vész után) a mohácsi csatavesztés utáni időszakról írta, így azt
Krúdy csupán a második két regénynél tudta alkalmazni. E tény is magyarázza a Mohács
viszonylagos különállását a másik két résztől. Ortvay Tivadar monográfiája (Mária, II. Lajos
magyar király neje) bőséges anyagot szolgáltatott a budai udvar életének megírásához, nem
csupán hosszas jellemzések (főleg Lajosé és Máriáé) formájában, de találó megjegyzések,
jellemző apróságok felidézésével is. Látható, hogy a könyv anyaga úgy van megválogatva,
hogy az érdeklődő nem-történész olvasó számára is élvezetes legyen, intim részletek és udvari
pletykák egyaránt megtalálhatók benne. E kincsesbányát Krúdy igyekezett a lehető
legalaposabban kimeríteni és felhasználni (vö. Kozma 1981: 132.). A nem Ortvay-eredetű
részek pedig gyakran tartalmaznak saját, korábbi műveiből ismerős elemeket. Ezeket az
értekezés második részében vizsgálatnak vetem alá.3
Az értekezés első részében felelevenítem a történetet, és ahol azonosítható Ortvay
művének hatása, ott jelzem, ezenkívül az érdekesebb betoldásokat közelebbről is
megvizsgálom. Az egész regényszöveg e szempontból való analízise szétbomlasztaná az
értekezés kereteit, ezért csupán egy szelektált részét használom itt fel az azonosított
egyezéseknek.

2. Első rész

A Mohács első fejezetében az olvasó tanúja lehet a királyi sarjak félévi vizsgájának, a
vizsgáztató küldöttség összeállítását megtaláljuk Ortvaynál.4 Mária felmenőit, valamint a
család különböző ágainak nevét a Mária-monográfia szerzője pontosan reprodukálta (vö.
Ortvay 1914: 15–21.), majd megemlékezett a Máriával adott kétszázezer aranyforintnyi
3

Sturm László Krúdy tényregényeinek vizsgálatakor szintén szembesült az életműben visszatérő elemek
jelenségével (vö. Sturm 2000: 16.).
4
Lang Máté képviselte Miksa császárt a pozsonyi fejedelmi kongresszuson, kíséretében pedig a regényben is
felsorolt urak voltak (vö. Ortvay 1914: 39.).
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jegyajándékról (vö. Ortvay 1914: 58.), és pár oldallal később teret szentelt Mária viszontjegyajándékainak is a két királylány beszélgetése közben (vö. Ortvay 1914: 58–59.). Krúdy a
maga részéről a vizsga keretében bemutatta Mária származását, majd felidézte a bécsi
eljegyzést (vö. Ortvay 1914: 51–53.), amely az Árnyékkirályban kapott sokkal nagyobb
szerepet. Miután itt megismertette a regény olvasóját ezekkel a részletekkel, többé már nem
említette őket a regény folyamán. Majd Mária Annát faggatja Budáról és a magyarokról, aki
válaszában elhunyt anyja véleményét közvetíti a magáé helyett Ortvay egy jegyzete alapján.
Máshol is látható, hogy Krúdy kedvvel alakította azokat a részeket, ahol valaki
kívülállóként szemléli a magyarokat, és így mond véleményt róluk. Ennek egyik példája Anna
hercegnő emlékezése anyjára, amely részlet Ortvay egyik lábjegyzetén alapul: „terhessége
idején velenczei osztrigát és velenczei szülésznőt kívánt magának küldetni [ti. Anna, II.
Ulászló felesége]” (Ortvay 1914: 81. lj-ben). Az osztriga további ínyencségek képzetét idézte
fel Krúdyban, feltehetőleg így került a szövegbe még egy „piskótaarcú pap” is, aki éles
ellentétben áll a sötét arcú, medveszemű magyar alakkal. Az egyik a civilizációt, méghozzá a
kényelmes, előrehaladott, kiművelt civilizációt képviseli, míg a másik oldal a nyers,
kiszámíthatatlan természeti erőt, komorságot.5 Mária a regény folyamán leendő sógornőjével
szöges ellentétben vélekedik a velenceiekről6, és a magyarokban éppen büszkeségüket becsüli
a házasságkötési jelenetben.
Anna emlékei Máriának is eszébe juttatják kisgyermekkorát − és vele Logus Tamást.
Még az alakváltó Logus Tamást sem egymaga Krúdy találta ki. Ortvay Tivadar számol be a
„VII. Kelemen pápának egyik 1525. évi november 24-ikén Lajos királyhoz intézett levelében”
található adatról, „melylyel ő Logus György humanista ifjut ajánlja a királynak, mikor az
végzett olaszországi tanulmányai után hazament” (Ortvay 1914: 80. lj-ben). A regényben két
helyen említik Logus Tamás feltűnésének mikéntjét, mind a kétszer úgy, ahogy Ortvaynál is
olvashatjuk: Kelemen pápa ajánlja be őt az aktuális királyi udvarba mint kitanult humanistát.
Az viszont teljes mértékben Krúdyn múlott, hogy a lábjegyzetnyi Logus Györgyből
kinövesztette a regény egyik kulcsfiguráját, a megfoghatatlan, kaméleonszerű Logus Tamást,

5

„A magyar urak mindig sötét arccal, medveszemmel, elkomolyodva nézegettek az anyámra, mert nem
szerették. Anyám se szerette őket dölyfösségükben, gőgjükben, furcsa öltözetükben. Anyám csak akkor
mosolygott, amikor a velencei követ, ez a kedves, finom, piskótaarcú pap látogatta meg, máskor mindig szomorú
volt. Anyám azt szerette volna, hogy a gazdag velencei köztársaság legyen Lajosnak a keresztapja, és
Velencéből szeretett volna szülésznőt is hozatni, mert a magyaroktól félt. De még velencei osztrigát sem adtak
neki, pedig mindig ez után epekedett…” (Krúdy 1979: 15. A trilógia szövegére a továbbiakban az oldalszám
puszta megjelölésével hivatkozom.)
6
Ezt Logus Tamásnak így fogalmazza meg: „[m]indig gyűlöltem Velencét! […] Hűtelen, csalfa, önző – egy
osztrigát sem ad csalárd gondolat nélkül. […] Még szegény boldogult anyósom szoktatta ide a velenceieket”
(123.).

13
aki szenvtelenül figyeli az ifjú királyi pár hányattatásait, de ha szükséges, segíti őket
tanáccsal, tettel. Ő hozza tető alá a találkozást Mária és a pénzváltó Simon között, segít
Máriának elcipelni a pénzes zsákokat, figyelmezteti a fiatalokat, a velenceiek már tudják,
hogy Mária nem a megszokott arányban keverteti a rezet az ezüsthöz az általa veretett
pénzben, az özvegy királyné mellett áll pozsonyi számkivetettségében − majd egyszerre csak
eltűnik a regényből, átadva helyét egy másik, nem kevésbé rejtélyes egyházi figurának: Crudy
püspöknek. (Aki aztán majd Podvinyaira hagyja Mária gyámságát.)
Mária így emlékezik vissza Logusra az innsbrucki kolostorban: „[a]zt se tudom, hogy
él-e még valahol. Hozzánk Lőwenbe a pápa levelével jött. Kelemen pápa ajánlotta őt hozzánk
a herceglakba mint humanistát, aki immár kitanult Rómában minden humanista tudományt, és
most az európai udvarokat járja, hogy nagy tudományosságában másokat is részesítsen. Azt se
tudom, hogy öregember volt-e, vagy fiatal?” (16.) Sárkány Ambrus pedig e szavakkal ajánlja
Mária figyelmébe Lajos udvarát: „a humanista törekvéseknek a legnagyobb pártfogója. A
minap is udvarába fogadott VII. Kelemen pápának ajánlatára egy ifjú humanistát, bizonyos
Logus Tamást, aki a királyi udvarokba hordja szét a szellem kincseit…” (30–31.) Logus a
regény folyamán végig megőrzi függetlenségét a király udvarán belül. Segíti ugyan a királyi
párt, de kéretlenül nem avatkozik ügyeikbe.
A második fejezetben találkozunk a zárda fejedelemasszonyával, Trautmannsdorf
grófnővel − Trautmannsdorf a hely neve, ahol Ulászló a pozsonyi kongresszus idején egyszer
megaludt gyermekeivel (vö. Ortvay 1914: 45.). Ez a kreatívabb felhasználása a
szakmunkának jelzi, másmilyen is lehetett volna a trilógia, ha Krúdy nem ragaszkodik ilyen
mértékben a mankóul használt szövegekhez.
A procurationalis házasságot lebonyolító küldöttségek leírása ismét hiánytalan (vö.
Ortvay 1914: 92.).7 Az esküvőt megelőző öltözési jelenethez az anyagot ugyancsak Ortvay
leírása szolgáltatta, amely híven részletezi Mária fellelhető ábrázolásait és az azokon viselt
ruháit-kalapjait (vö. Ortvay 1914: 83–86.). Máriának Balbi Jeromossal való, erre következő
beszélgetésébe szövi bele Krúdy − első alkalommal a regényben − Lajos király csecsemőkori
nehézségeit: „− És mi az igazság abból, hogy frissen leölt sertések meleg bendőjében nevelték
a királyt, hogy életben maradhasson? – hangzott megint Mária szava a karosszékből, hogy a
fejedelemasszonynak elakadt a lélegzete, a szónokló prépost pedig másodpercekig kutatott az

7

Jóllehet itt nincs szó a király vitézeiről (25.), az ő neveiket Krúdy a Máriát Óbudán váró küldöttség leírásából
vette át.

14
irattekercsekben a textus után” (29.).8 Krúdy fantáziáját megmozgatta a reneszánsz korabeli
inkubátor: három helyen említik meg a regényben. Ortvay maga is hosszan foglalkozik Lajos
testi állapotával, fejlettségével, mindenben cáfolva az állításokat, miszerint Lajos (amint a
Jókai-regényben, a Fráter Györgyben is megjelenik) kis termetű, „törpe” lett volna. A
Mohácsban mind a három kulcsfigura (Mária, Lajos és Logus Tamás) is előadja a maga
variációját. Mária a hozzá követségbe küldött papot hozza zavarba az egyenes kérdéssel,
melyre aztán tíz oldallal később Logus Tamás válaszol. Válaszának fő motívuma az
aggodalom, amelyet Ulászló érzett a koraszülött trónörökös iránt.9 Ezzel szemben Lajos a
maga elbeszélésében a főurakat azzal vádolja, hogy „disznóvá” akarták őt változtatni azért
varrták a disznók gyomrába. Ebben is az őellene irányuló gúnyt és megvetést látja.10 Lajos
szavai ismét felvillantják, milyen lehetett volna a regény, ha Krúdy el mert volna, el akart
volna szakadni a történelmi monográfiáktól, és saját értelmezésében adta volna elő a
szakmunkákban talált adatokat.
Balbi a pillanatnyi döbbenet után másra tereli a szót, Ortvay alapján bemutatja a
távollévő Lajost arájának, beszél neki gyámjairól (vö. Ortvay 1914: 34–35.), akikkel szemben
Mária elégedetlenségét fejezi ki.11 Ám ekkor megjelenik a színen Sárkány Ambrus, és olyan
dolgokat mond Máriának a fiatal királyról, melyek valóban érdeklik: „[k]edélye nem üres,
nem sivár, mert a humanista törekvéseknek a legnagyobb pártfogója” (30.). Ortvaynál ugyanis
ezt olvassuk: „[d]e hogy kedélye sem volt üres és sivár, eléggé mutatja az, hogy a Balbi és
Piso által előtte hirdetett humanista felfogással és irányzattal rokonszenvezett” (Ortvay 1914:
79–80.). A regénytrilógia folyamán később is megfigyelhetjük ezt a sajátosságot, hogy a
szerző Jászay vagy Ortvay egy-egy sikerültebb metaforáját, hasonlatát vagy frappáns
megfogalmazását kiosztja mellékszereplőknek. Sárkány Ortvayt bőségesen kiaknázva dicséri
tovább a fiatal királyt, ekkor jelenik meg először az ’árnyékkirály’ kifejezés a regényben. Az

8

„[N]ehéz szülésből előálló koraszülött volt, s kezdetben az életképességet nélkülözni látszott […;] hogy
életben maradhasson, az orvosok rendeletére egymásután, frissen leölt sertések meleg belsejébe zárták” (Ortvay
1914: 64–65.).
9
„Ludovicus Rex Hungariae et Bohemiae már kinőtte azt a kort, amelyet frissen leölt sertések bendőjében testi
megerősödése végett töltött, amikor atyja, Ulászló azért aggódott, hogy trónörökös nélkül marad.
Koraszülöttsége nem hagyott nyomot, most már mindenütt emberi bőr fedi a király testét, mint bármely más
alattvalójáét” (39.).
10
„És születésem után csúfot űztek belőlem, amint csúfot űztek apámból, Dobzse Lászlóból. Disznó gyomrába
varrtak, hogy disznóvá legyek magam is… Megvetéssel legyingettek az életemre, amely nem ért nekik egy
fakovát sem, mert amúgy sem vélték tartósnak” (164.).
11
Krúdy itt Mária szájába adja az Ortvay, Fógel és Horváth Mihály által is hangoztatott rosszallást Lajos
nevelőiről. Ám ezúttal a valószínűtlenség felé mozdul el a szöveg, hiszen Mária aligha hallhatott bárkitől is
Brandenburgi nevelési elveiről. Vö. még Szalay 1863: 539.
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Ortvay által leírt esetből12 Krúdy ezúttal egyetlen momentumot ragad ki csupán: az
’árnyékkirály’ megnevezést. A regényben később több helyütt e néven nevezik Lajost, például
Szapolyai a hajóhídon (53.), de maga Lajos is felidézi, ám ő más magyarázatot szolgáltat
keletkezésére − mintha azért nem törődne országa ügyeivel, mert a tudománynak szenteli
inkább a közügyekre fordítandó idejét: „[e]l is neveztek a hátam mögött »árnyékkirálynak« −
de én azzal nem sokat törődtem, ha elővehettem Corvináimat” (96.).
A harmadik fejezet tartalmazza Mária útját Innsbruckon és Bécsen át Magyarországra.
Az őt hazakísérő küldöttség tagjaként ezúttal megjelenik Logus Tamás is, aki megválaszolja
hajdani tanítványa kérdéseit új hazájáról, férjéről, mindezt Ortvay alapján. Itt találjuk az első
jelét annak, hogy Krúdy nemzeti előítéleteknek látszik tápot adni a források kiforgatásával.
Érdemes összevetni az Ortvaynál szereplő megjegyzést: „Palaczky pedig téved, mikor azt
mondja, hogy Lajos csakis csehül tudott” (Ortvay 1914: 78. lj-ben, a szerző kiemelése) Logus
Tamás és Mária beszélgetésével Mária budai utazása során: „[h]at nyelven beszél [ti. Lajos
király] […]. Magyarul, csehül, lengyelül, franciául, olaszul és latinul beszél. − Nekem azt
mondták, hogy a magyar király csak csehül tud − rebbent fel Mária. − Ezt a csehek híresztelik
Ulászló fiáról. − Valóban, egy cseh apácától hallottam itt, a kolostorban” (39–40.).
„Palaczky” cseh apácává változik a regényben, aki jóformán rágalmazással egyenértékűen
kicsinyíti a király műveltségét.
A menyasszonyok linzi fogadtatását Ortvay egy latin nyelvű lábjegyzete alapján
reprodukálta a szerző (vö. Ortvay 1914: 93.). Itt találkozunk először a trilógia ama
sajátosságával, hogy Krúdy az Ortvay monográfiájában található képeket is beépítette a
regénybe − Ferdinánd és Anna képét, mely felismerhetően leírásuk alapjául szolgált,
megtaláljuk Ortvay munkájában (vö. Ortvay 1914: 216. és 220.).
Máriát Bécsbe való megérkezésétől kezdve körülveszik a magyarországi hírek, és
értesül Nándorfehérvár veszedelméről vagy a király szegénységéről. Krúdy úgy írta meg az
első részt, hogy szembetűnő legyen a változás, amely Mária életében Budára való
letelepedésével beáll. Kilép gyermekkori családja biztonságos és jómódú közegéből, új
problémákkal szembesül. Az első ezek közül a török veszély, amelyről ismét csak Logus
Tamás világosítja föl, és a beszélgetés egyúttal lehetőséget teremt annak megmutatására, hogy
12

„Ezen a gyűlésen a Szapolyai-párt ki akarta ragadni az ő törvényes gyámságának kezeiből úgy a gyámságot,
mint az országos közigazgatási hatalmat és gyámok helyett helytartót léptetni életbe. Az erőszakoskodás
következtében támadt heves vitatkozásra Lajos megkérdezte a mellette ülő esztergomi érseket, hogy mi
tulajdonkép a helytartó? Erre az azt válaszolta, hogy a helytartó «király és birodalom felett álló úr.» «És én?» –
kérdezte Lajos. «Árnyék-király minden hatalom nélkül» – válaszolta az érsek. «Ilyen én nem akarok lenni» –
mondta a király. «És mi nem akarunk ilyen királyt tűrni» – volt Bakócz érsek felelete. «Tehát elégedjetek meg
csak énvelem» – válaszolá Lajos” (Ortvay 1914: 79.).
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a fiatal királyné a vitézséget milyen sokra becsüli (vö. Ortvay 1914: 90–91.). Bécstől
Pozsonyig tartó utazását egy Lajos király által eléje küldött naszádon teszi meg Mária: ez az
adalék ismét Ortvay egy illusztrációján alapszik (vö. Ortvay 1914: 313.). Szapolyai pozsonyi
feltűnése alkalmat ad Máriának arra, hogy családja gazdagságáról tudósítsa az olvasót és
Sárkány Ambrust. Ortvay így leltárazza a Habsburg-birtokokat: „[a]z osztrák házra nézve
főjelentőséggel birt az, hogy a Magyarországgal tőszomszédos tartományok az osztrák ház
birtokait tették: Alsó- és Felső-Ausztria, Stiria, Karinthia, Görz, Krajna, Tirol, Trident, odébb
nyugatra Burgund, északnyugaton Németalföld, délnyugaton Spanyolország és gyarmatai és a
Baleárok, Európa déli részén Nápoly, Sziczilia, Szardinia, ugyanazon hatalmas dynastia, V.
Károly világbirodalmának tartozékai voltak” (Ortvay 1914: 223–224.). A családi vagyon
felsorolását Máriára hagyva Krúdy egyúttal megragadja az alkalmat, hogy többször felrótt
gőgjét is előtérbe állítsa. A királyi ara így kevélykedik: „[k]i az a vicekirály? […]. Jegyezze
meg magának, főispán uram − szólott most Mária olyan hangon, amilyent még nem hallottak
tőle a magyarok –, hogy én Európa leggazdagabb családjából származom. Az én családomé
Alsó- és Felső-Ausztria, Stíria, Karintia, Görz, Krajna, Tirol, Trident és Burgundia.
Németalföld és Spanyolország gyarmataival, valamint a Baleárok. Nápoly, Szicília, Szardínia
ugyancsak a miénk. Ez talán együttvéve ér annyit, mint az erdélyi vajdaság” (52.). Mária
családi büszkesége több helyen megmutatkozik majd a Mohácsban, ám ezúttal nem éri el a
kívánt hatást. Sárkány Ambrus flegmáján nem hatol át a kérkedés.
A királyi menyasszony útját Bécsből Budára pontosan rekonstruálja Krúdy a
Mohácsban.13 Az Ortvaynál talált rövid részletet három részre osztva szőtte bele a regénybe.
Elsőként beszámol Mária útjának első állomásáról a nagyszarvasi kastélyban: „[a]z urak közül
csak Sárkány Ambrus szalai főispán hiányzott, aki előresietett nagyszarvasi kastélyába, ahol
Mária az éjszakát volt töltendő” (57.). Két oldallal később a főispán így fordul Máriához:
„[f]elség, a király akarta értelmében a mai napon Komáromból Esztergomba kell mennünk,
ahol felséged özvegy Perényi Imréné vendége leend. Dorottya nagyasszony már várja
felségedet” (59.).14
Már az első rész olvasása közben szembetűnik a trilógia egyik legfontosabb
sajátossága: az átvett részletek ellenére nem idézi fel az 1520-as évek világát. Pontosabban
13

Ezt olvashatjuk erről Ortvaynál: „[ú]tja őt Innsbruckból Bécsbe vezette, honnan a Dunán evezett le Pozsonyba.
Innen szárazon tette meg a Csallóközben az utat Komáromba, de útközben megállapodott Sárkány Ambrus
főispán meghívására ennek nagyszarvasi kastélyában. Komáromból Esztergomba újból a Dunán utazott. E
városban őt a pécsi püspök és Perényi Imre nádor özvegye, Dorottya fogadták, majd tovább folytatva a vizi utat,
Ó-Budán szállottak partra s innen Mosa László, Batthyány Ferenc és Rétházi Lukács s mások vezették leendő
székhelyére Budára” (Ortvay 1914: 94–95.).
14
A fejezetben szereplő leánynevelde leírásához hasonlót olvashatunk Baloghné Hajós Terézia Mohács angyala
című regényében (vö. Baloghné é. n.: 116−118.).
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szólva Krúdy semmilyen konkrét történelmi időszakot nem idéz fel, nem alkot újjá a
regényben. A részletek korrektsége önmagában még nem elegendő biztosíték egy letűnt
időszak visszaidézésére. Ennek oka a regény töredezettsége: a forrásai alapján beépített
részeket mind-mind önmagukban használta fel, nem kapcsolta őket össze egy egységes
világgá.
A fejezet legvégén alkalom nyílik arra, hogy említés essék Tomori ajándékairól, a
fogoly törökökről. Krúdy Ortvay megjegyzéséből értesült Mária előszeretetéről Tomori
iránt.15 Krúdy gondot fordított arra, hogy Tomori ne csupán Mária nézőpontjából legyen
tiszteletre méltó és egyenes jellem, hanem az olvasó is annak találja – tisztában volt vele,
hogy Mária rokonszenve nem feltétlenül indítja a regény közönségét hasonló érzelmekre.
Ezért, amint később látni fogjuk, a regényben Tomori Logus Tamáshoz hasonlóan kívül
marad a királyi pár körül zajló csetepatékon, az udvarnál folyó kicsinyes hatalmi harcokba
nem avatkozik bele, és saját erkölcsi értékrendje szerint cselekszik akkor is, amikor Lajos
védelmére kel, és akkor is, amikor felháborodva követeli tőle a végváriak zsoldját. Tomorit
valóban igyekezett úgy ábrázolni Krúdy a mohácsi jelenetben is, hogy megbecsülésre méltó
legyen. Ezt elősegítendő a hadjáratot (forrásaihoz hűen) a kezdetektől rosszul szervezettnek
ábrázolta, amelynek résztvevői nem veszik komolyan sem saját feladatukat, sem a veszélyt. A
teendőkre összpontosító, higgadt Tomori valóban kiemelkedik a kicsinyesen pörlekedő urak
közül.

3. Második rész

A második rész elején Mária megérkezik Budára, ahol a király által eléje küldött
vitézek várják (vö. Ortvay 1914: 95.), Ortvay visszafogottabb mondatát („Mária megjelenése
mindenfelé jó benyomást tett” [Ortvay 1914: 95.]) Krúdy így fokozta: „[e]lragadtatásukon
meglátszott, hogy mindnyájan gyönyörűnek látják” (66.). Buda leírását hasonlóképpen egy
Ortvay által közölt metszet alapján vázolta fel (vö. Ortvay 1914: 99.). Viszont Mária külsejét
az első fejezetbeli bemutatás után nem részletezte többé. Az ott megrajzolt női alak nem
gyönyörű, ám a trilógiára végig jellemző marad a királyné szépségének, női vonzerejének
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„A vitézséget tehát Mária többre becsülte […]. Azt is tudjuk, hogy egyik kedvencz embere Tomori Pál érsek
volt, ki silányul tartott külsejével alkalmasabb volt egy finomabb nőt magától inkább eltaszítani, semmint
magához vonzani. De a legdurvább daróczban járó férfiunak egy másik oly tulajdonsága volt, mely Mária
szemében nem volt érték nélkül: t. i. vitézsége. Mindig nagy örömére szolgált Máriának és férjének, mikor a
végbeli vitéz generális török foglyokkal, a török kerületekbe tett becsapásainak vitéz kézzel szerzett
eredményeiként kedveskedett nekik és a pápai követeknek” (Ortvay 1914: 90–91., a szerző kiemelése).

18
fokozása, eltúlzása. Crudy püspök és Podvinyai naszádos egyaránt ennek az olvasó által nem
érzékelt női bájnak válnak az áldozatává.
Lajos és Mária első budai találkozása képi világában ismét Ortvayra támaszkodik,
Lajos tróntermének, valamint arcvonásainak bemutatása egyértelműen az Ortvay-mű
adalékait tükrözik (vö. Ortvay 1914: 57., 67., 70., 72., 73.). Krúdy nem használta fel sem
Jókai leírását a budai várról, sem Eötvösét, hanem azokra az ábrázolásokra szorítkozva alkotta
meg Lajos és Mária környezetét, melyeket Ortvay munkájában talált. Ez a szigorú
ragaszkodás több évszázados festmények-metszetek kisméretű reprodukcióihoz kopárságot és
kihaltságot eredményezett a királyi udvar képében.
Brandenburgi és gyámoltja erre következő jelenete inkább viszonyukat és az őrgróf
Magyarország iránti lenézését mutatja be, semmint annak a királyra gyakorolt kártékony
befolyását. Említés történik a király által kedvelt lovagi tornákról is, nem hagyva ki
természetesen a minden szerző által felemlegetett farsangot sem (vö. Ortvay 1914: 109., ljben). Ezt a mulatságot ezúttal annak résztvevői elevenítik fel. Ők egészen más tónusban teszik
ezt, mint a kortárs vagy későbbi kívülállók, akik csupán a romlás jeleként értékelték:
Brandenburgi és Lajos kettősében felidézve a farsang férfias és méltó szórakozásnak tűnik. A
Mohácsban az őrgrófon és neveltjén kívül más nem beszél erről az eseményről. Bornemissza
nehezményezi a rendetlenséget, mulatozásokat, de ő nem tartja szükségesnek megindokolni
királya előtt rosszallását. Ez a pont, ahol Brandenburgi a Lajos befolyásolásáért vívott udvari
harcban teret nyer az öreg várnaggyal szemben, mert ő hangsúlyosan mindenkor a király
fizikai és mentális jóllétére hivatkozva tervezi a mulatságokat. Bornemisszát pedig, úgy tűnik,
a természet a jókedv és a vidámság ellenségének alkotta. Lajos tiszteli őt, és hallgat rá, amikor
ez nem igényel semmi áldozatot, de ahol lehet, elkerüli, hogy az ő életvezetési elvei szerint
éljen. A tény, hogy a Brandenburgit a trónteremben váltó Bornemissza a rendetlenséget és a
dáridókat hányja a király szemére, azt valószínűsíti, hogy Ortvayból vette át ezeket az
elemeket, mivel azok ugyanott találhatók meg a műben, mint ahol a farsangolás leírása (vö.
Ortvay 1914: 109.).
A következő fejezet Lajos és Mária párbeszédével kezdődik a vadászatról. Mária a
nagyapja vadasparkjait idézni fel, ahol inkább csak leöldösik az összeterelt állatokat igazi
vadászat helyett (vö. Ortvay 1914: 106., kép), Lajos pedig végre joggal büszke lehet a
magyar, illetve lengyel, valódi vadászatra emlékeztető módszerre, majd megnevezi a
helyeket, ahová Brandenburgival eljárnak (vö. Ortvay 1914: 108., 102.). Az őket időközben
meglepő búskomorság elhessentésére ostáblázni kezdenek, pontos leírást kapunk a játék
dobozáról (vö. Ortvay 1914: 137., kép), ám Lajos nem tud szabadulni nyomasztó gondjaitól,
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aranyairól beszél, melyeket sohase lát (vö. Ortvay 1914: 116., kép és Mária nagyszüleinek
érme 394., kép). Játék közben még szó esik a király féltoronyi méntelepéről (vö. Ortvay 1914:
103.), majd Mária ad gyors bepillantást a hosszú ideje asszonyi felügyelet nélkül lévő
háztartás állapotába (vö. Ortvay 1914: 101–102.), végül Lajos nyer, mint hajdanában a bécsi
udvarnál (84., vö. Ortvay 1914: 52.: itt ugyan kártyajátékról van szó, de felismerhető az adat).
A Mohácsban már megjelenik a tendencia, amely aztán a két második regényben
jóformán egyeduralkodóvá válik. Nevezetesen, hogy a párbeszédek során az információt nem
csupán egymással, de a regény olvasójával is megosztják a szereplők. Mindennek ára
azonban, hogy a főszereplők az eseményeket nem élik meg. Ezek ábrázolása felszínes marad,
nem válnak sem a regénynek, sem a főszereplők életének szerves részévé. Lajos hiába beszél
odaadással a vadászatról, soha nem látják őt, amint valóban élvezi azt. Mária hasonlóképpen
időről időre beszél a háztartásról, de egyetlen jelenetben sem tűnik fel háziasszonyi
elfoglaltságok közepette.
A kihagyhatatlan sólyommadár-anekdotát Krúdy a királynak és szakácsának, Bosnyák
Mátyásnak a jelenetébe ékelte bele (vö. Ortvay 1914: 130.). A tényt, hogy a királyi udvar
olyan szegény volt, hogy még az ebédeket is kölcsönökből kellett fedezniük, minden, a korral
foglalkozó irodalom (vö. pl. Horváth 1871: 348.) megemlíti. Nem kivétel ez alól Ortvay
monográfiája sem: „[s]zakácsa, Bosnyák Mátyás koldulgatott össze a főpapoktól és főuraktól
a királyi asztal számára pénzt és ennivalókat. Mint tudomására jutott dolgot elmondja [ti.
Szerémi], hogy a pécsi püspök egy ízben 100 márkát juttatott a királyi konyhának” (Ortvay
1914: 125−126.). Krúdy vissza-visszatérve a témára mutatja be a királyi szakács
ügyeskedéseit annak érdekében, hogy ura számára mindennap méltó ebédet tudjon feltálalni.
A pécsi püspök Krúdy szövegében is megjelenik mint a királyi asztal jótevője.16 Jóllehet a
trilógia szövege az étkezések körül mindig elevenebb, hitelesebb (gondoljunk itt Szapolyai
étvágyára a tokaji szüreten, vagy Báthory nádor honvágyára a tiszai ház után), ezeket az
Ortvaytól származó adatokat Krúdynak mégsem sikerült megelevenítenie, éppen olyan
szervetlenül és kötelességszerűen illeszkednek a regénybe, mint a következő fejezetben az új
törvények rendelkezései, vagy az első fejezetben Mária hozománya és viszont-jegyajándékai.

16

„Mondd, Bosnyák Mátyás, derék főszakácsom, ki adott neked pénzt a mai udvari koszt ellátásához? – Tegnap
is, ma is a királyné őfelsége! – felelé a konyhamester. [...] – Ezeket a madarakat hol szerezted? – Nagy
dínomdánom volt tegnap a pécsi püspöknél, ott kértem kölcsön a palotai szakácstól a feleslegből” (86.). „E
napon éppen Massaro úr, a velencei követ adott lakomát követtársai tiszteletére. Bosnyák Mátyásnak onnan
sikerült kikölcsönözni két tucat tengeri csigát, amelyhez egy nagy kancsó ciprusi bort készített a
márványasztalkára” (94.).
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Ortvay azt is megemlíti, hogy Brandenburgi fizette a saját zsebéből a királyi testőrök
zsoldját.17 Krúdy ezt az információt is megjegyezte és felhasználta Lajos és Bornemissza
perlekedéseinél. Brandenburgi gondoskodása azonban kimerül a királyi asztal vadhússal való
ellátásában,

költséges

mulatságok

szervezésében,

valamint

a testőrség

zsoldjának

kifizetésében. Krúdy, úgy tűnik, hangsúlyt fektetett a Mohácsban arra, hogy Brandenburgi jól
láthatóan a király excentrikus, drága szórakozásait támogassa, elidegenítve és eltávolítva őt
alattvalóitól. Vele szemben áll a Mátyás udvarában nevelkedett öreg Bornemissza, aki úgy
érvel, hogy a királynak nincs szüksége testőrségre, mert pozíciójánál fogva sérthetetlen. Lajos
nyilvánvalóan Brandenburgi véleményét teszi magáévá, amikor így fordul idősebb
gyámjához: „[c]sak ülj tovább is a pénzesládádon, öreg, hagyjad, hogy György őrgróf a
magáéból fizesse az udvari testőrök zsoldját, mert szerinted ezek a léhűtők nem érdemelnek
meg egy ezüstgarast sem. De vajon kik védelmeznek meg a magyar nemesek ellen, ha
azoknak egyszer eszükbe jut beváltani fenyegetésüket, és Rákosról valóban betörnek a
palotába?” (93.). A fenyegetés hamarosan valóra válik, és Tomori az, aki a ’Pénz beszél,
kutya ugat’ című fejezet végén megvédelmezi a királyi palotát az azt megrohamozó
nemesektől. Lajos szavaival Krúdy előkészíti ezt az eseményt, hogy bekövetkeztekor
felidézhesse a figyelmeztetést, a tróntermi szóváltást, és megerősíthesse Lajos félelmeit.
Másnap Mária és Lajos szokás szerint ismét a trónteremben találkoznak, és a király
különös kijelentést tesz: „I. Miksa császár már nincs az élők sorában. Márványba vésetten
térdepel immár az idők végtelenjéig az innsbrucki vártemplom bolthajtásai alatt” (87.).
Nagyapja haláláról Mária valószínűleg kellő időben értesült, feltehetően még a síremlék (vö.
Ortvay 1914: 97., kép) elkészülte előtt. Lajos megjegyzése tehát pusztán az olvasó
tájékoztatására szolgál. E feltevést a jelenet kibontakozása is alátámasztja, hiszen Máriát –
akit nagyapja nevelt fel – nem rendíti meg a hír, hanem gyakorlatiasan bátyjára hivatkozik,
aki tovább viszi a családi tekintélyt és hatalmat. Két oldallal később a királyi pár rátér az V.
Károly császár által Lajosnak küldött udvari szabályzat megbeszélésére, amely jelenetben
nem csupán a levél tartalma, de a részletek is híven követik a forrásmunkát.18 Zsigmond
lengyel király levelét, melyben jobb magaviseletre inti Lajost, a szakirodalom általában
megemlíti. Valószínű azonban, hogy Krúdy ezt is Ortvaytól vette át, mert a részletben, ahol a
levelet Lajos felolvassa Máriának, két Ortvay-idézet van egybedolgozva. Az egyik a levél
17

„A mi testőrség volt a palotában, 60 lovas, azt Brandenburgi György őrgróf a magáéból fizette. A mindennapi
bort is jóformán ő szolgáltatta a királyi asztalra, úgy hogy az őrgróf évi 4 ezer forintra számította a királyra
költött pénzét, összesen 100 ezer forintra” (Ortvay 1914: 126.).
18
Dubravszky János az olmützi püspök (88.) és Koziczki Mihály, valamint Wirth György orvos is mind-mind
Ortvay munkájából kerültek át a regény lapjára (vö. Ortvay 1914: 111.).
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szabad citátuma, míg a másik több követi jelentést és levelet summáz.19 A levél tehát
megjelenik a regényben, de a királynál és menyasszonyánál nem éri el a kívánt hatást. Épp
ellenkezőleg, inkább ellenkezést vált ki. A bátyjának tulajdonított levél első tanácsával
(„tiltsák el Budán a vadászebeket attól, hogy ellepjék a király szobáját, ebédlőjét” [89.])
Mária egyetért, míg Lajos nem kommentálja azt. Ám egy következő jelenetben egyedül
maradván elsőként a kutyáit hívja be a trónterembe. A király a saját helyzetét jobban ismerve
érzi a tanácsok értéktelenségét.
„Másodsorban”, folytatódik a királyi fejmosás, „nem helyesli a római császár”, hogy a
királynak „bárki szabadon beléphet a termeibe, bárki meghívás nélkül is letelepedhetik
vendégasztalához” (89.). Ezen a ponton már nemcsak a menyasszony protestál, hanem Lajos
sem marad szótlan, és figyelmezteti Máriát, hogy a magyar királyi udvar ismerete nélkül
osztogatott tanácsok nem kivitelezhetők.
A harmadik regula a vallás rendszeres és nyilvános gyakorlását érinti, mondván, „[a]
királynak jó példával kell elöljárni az áhítatban” (90.). Krúdy e követelmény kapcsán
megragadta az alkalmat, hogy Mária később nagyobb hangsúlyt kapó, vallásos kérdésekben
megmutatkozó gyakorlatiasságát előre jelezze: „Mária erre nem válaszolt, mert ugyancsak az
volt a véleménye, hogy az imádkozás a sírjuk felé közelgő öregembereknek való” (90.).
Ahogy a második fejezet halad előre, Brandenburgi követi Máriát a trónteremben. Új
információt nem hordoz beszélgetésük, csupán Krabatot, a horvát lovagot és társait emlegetik
fel újra a tervezett mulatozás kapcsán. Lajos jókedvét Bornemissza rúgja szét, mint a parazsat,
amikor számon kéri a királyon a Burgiótól nemrégiben kölcsönkért pénzt. Különös, hogy
Krúdy, aki a regényben mindvégig könyvelőhöz illő tisztelettel kezeli a számokat, a
kölcsönzési incidens során él a poéta szabadságával, jóllehet a változtatás oka (a szedő?)
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„A császár, a lengyel király, az osztrák főherczeg követei s az egri püspök konstatálták, «hogy a király míg
korban fejlődik, szellemileg hanyatlik és meg van rontva erkölcseiben; udvarnokai nem tisztelik s nem félnek
tőle; bárki szabadon léphet termeibe; nem ritkán mezítelenül jelenik meg udvarnokai előtt; bárki hivatlanúl
asztalához ül; illetlen tréfákat űznek előtte, sőt vele is; a tanácsüléseken szórakozott és szótalan; a templomban
nem imádkozik; vadászatok és egyéb szórakozások foglalják el egész idejét…»” (Ortvay 1914: 114.). „Hogy
minők lehettek ezek a «borzalmas dolgok», azt könnyen megtudhatjuk azokból a tanácsokból, amelyeket
Zsigmond király unokaöccséhez, a magyar királyhoz intézett, mert nyilvánvaló, hogy azok már nem tanácsok,
hanem vádak, tanácsok mezébe öltöztetett szemrehányások voltak. Történeti értelmük az, hogy Lajos Istent nem
tartja mindig szemei előtt, nem imádkozik ájtatosan, nem hallgat misét és prédikácziót, ünnepnapokon is
vadászik, mise előtt nem tartózkodik az evéstől, vadászatra túlsok időt fordít, még akkor sem mellőzi, mikor
fontos ügyeket kell tárgyalnia, az ügyek intézésében nem buzgó és gondos, megengedi, hogy vadászebei ellepik
ebédlőjét és lakószobáit, nem óvakodik a poharazástól és részegeskedéstől, kerüli a komoly emberek társaságát,
nem óvatos és takarékos az ajándékozásban, puhító és gyengítő fürdőket használ, fürdés közben étkezik, nem
tartja távol a könnyelmű embereket, akár szakálltalanok, akár szakállasak, a kik csak tivornyák, szórakozások és
más becstelen dolgok felől beszélnek” (Ortvay 1914: 112.).
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homályban marad.20 A forrásmunkában szereplő harminckettő forintot felemeli harminchatra.
A hírnök velencei útjának finanszírozása körüli hercehurca szerepe viszont világos: Krúdy
arra használja fel az epizódot, hogy általánosságban is bemutassa a királyi udvar pénzügyi
nehézségeit és állandó kölcsönkérési kényszerét. Ez Bornemissza bevezető és befejező
mondatából derül ki: a „megint” határozószóval és a „[m]egszokhatta volna már, felség”
kifejezéssel mutatja Krúdy, hogy ismétlődő eseményről van szó.21 Hangsúlyozza, hogy
Bornemissza felett eljárt az idő, és elvei idejétmúlttá váltak. Ám Lajos szégyene azt is
mutatja, hogy ezeknek az elveknek még mindig kényszerítő hatásuk van a királyra. Lajos
elvörösödésének azonban nincs valódi erkölcsi tartalma. Nem azért pirul el a kérdés hallatán,
mert tudja, hogy a kölcsönkérés károsan hat a kincstárára, hanem azért, mert tudja, hogy
gyámja ellenzi azt. Ám az ellenzés okaiba Lajos nem gondol bele, pusztán zavarja, hogy
felelősségre vonják.
A Mohács második részének harmadik fejezete alkalmazza a hagyományos történelmi
regény egyik legalapvetőbb technikáját: a sűrítést. Már a címében összefonódnak a regény
szálai: Pénz beszél, kutya ugat. Krúdy narrátorának állítása szerint ez Lajos király kedvenc
mondása volt egészen haláláig, jóllehet máshol Szapolyainak is tulajdonítja (vö. 100.). A
mondás első fele utal a királyi pár múlhatatlan és legégetőbb problémájára, a pénzhiányra. A
második fele pedig (noha a mondás eredeti értelme nem ez, természetesen) a regényben
elfoglalt helyére, a vadászatra is vonatkozhat, valamint Lajos király dédelgetett, becsben
tartott kutyáinak képe is felrémlik az olvasó előtt. A kutyák pedig metonimikusan felidézik
Lajos király nem megfelelő viselkedését, a folyamatos megbotránkozást, amelyet életmódja
vált ki a körülötte állókból. A fejezet címe is metonimikus viszonyban áll a fejezet egészével.
Maga a fejezet a Barta András-féle kiadásban huszonöt oldal, és egy visegrádi
vadászatot ír le. Krúdy azonban az időkeretet kitágítva sokkal többet sűrített bele, mint egy
vadászatot. Aminek tanúi vagyunk, az egyrészt több évnyi királyi vadászat és mulatság,
másrészt a Lajos által felsorolt törvények már a királyi pár esküvője utáni időkből valók.
Ezenkívül a király esztelenséggel határos bőkezűsége, valamint ezzel szembeállítva Mária
vagyongyűjtési és -gyarapítási tervei és intézkedései is ebben a fejezetben tárulnak az olvasó
elé.
20

A vonatkozó Ortvay-idézet így hangzik: „[a] királyi számadási könyvből kitetszik, hogy 1525 július 12-ikén
32 forintot fizetett vissza kincstár a nuncziusnak, ki az összeget futárok fizetésére kölcsönözte volt a királynak”
(Ortvay 1914: 132. lj-ben).
21
„Felség − állt meg a trón lépcsőinél az öreg, molyette bácsi −, itt megint valamely adósságot kérnek, amelyről
eddig nem tudtam. Felséged kért kölcsön harminchat forintot a pápai nunciustól? − Kénytelen voltam, mert nem
tudtam miből elküldeni a legutóbbi hírnököket Velencébe − felelt elvörösödve a király. − Nem hittem, hogy
ilyen sürgetős a pénz a nuncius úrnak. − Megszokhatta volna már, felség, hogy Magyarországon nincs hitele a
királynak” (93.).
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A fejezet első néhány oldalán Lajos király és Mária párbeszédét írja le Krúdy. A témák
egymást váltogatják, követve az elkalandozó, tévelygő, vagy éppen Mária esetében nagyon is
céltudatos gondolatmenetet. A király hosszabb idő után kiszabadulva a palota nyomasztó
légköréből őszintén, feltárulkozva, a kicsinyes napi gondokat elfeledve beszél vágyairól,
érzéseiről. Jegyese azonban képtelen követni őt csapongásaiban, ehelyett mintegy
megszállottan a pénzszerzés módozatain és a magyaroktól máris elszenvedett sérelmein
járatja a gondolatait. A beszélgetést ugyan Lajos vezeti, ám a regény és a fejezet további
menetéből kiderül, hogy mégis a látszólag passzív szerepet játszó Mária az, aki a tanulságokat
magának leszűrve később tettekre váltja gondolatait. A király szavainak viszont nincsen
hatásuk sem a jelenre, sem a jövőre. Mária itt nyilvánítja ki, kiszólva a beszélgetés menetéből,
különállását a magyar törvényektől („Unus rex, unus princeps” [96.]). Lajos anekdotaszerűen
felidézi Burgio mondását a három forintról (vö. Ortvay 1914: 151.), hogy fontosabb témára
válthasson: az új törvényekre.
E törvények egy része a királyi udvarban időző külföldiek ellen irányul.22 Ez
magyarázza, hogy Krúdy még az innsbrucki kereskedőről való információt is bele tudta
illeszteni a beszélgetésbe, hosszabb időtartamra eső intézkedésekről számolva be egy
jeleneten belül.23 Még a dán király Ortvaynál lábjegyzetben (vö. Ortvay 1914: 116.) található
történetét is közbeszúrja, aki Mária egyik nővérének férje volt, és akit alattvalói
elégedetlenségükben elkergettek trónjáról.
Lajos beszéde láthatóan csupán arra szolgál, hogy szabad folyást engedjen magyar
alattvalói iránti mérgének. Mária gondolatai viszont a lehetséges és megvalósítható
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„II. Lajos 1523. évi (V.) decretuma szerint «a tisztségek magyaroknak és nem idegeneknek adományozandók.
Ő felségeik, a király és királyné, a királyi felség atyja közönséges decretumának tartalma szerint minden
tisztségüket magyaroknak és az ország koronájának alávetett nemzetből való egyéneknek osztogassák.» […]
Ugyanannak 1525. évi (VI.) decretumának 2-ik czikkelye szerint «Idegen nemzetből valókat jövőre a királyi
tanácsba ne bocsássanak és a király meg a királyné ő felségeik összes tisztségeit ú. m. az udvarmesterséget,
főpalotamesterséget, tárnokságot, főpohárnokságot, főasztalnokságot, főlovászmesterséget és a főajtónálló
mesterséget, ezeken kívül az összes várak várnagyságát, valamint a sókamrák, arany- és ezüstbányák stb.
tisztségeit… Ő felségeik csakis a magyar nemzetből való és csak nemes származású embereknek és ne
idegeneknek adományozzák és azoktól az idegen nemzetből valóktól pedig, a kik jelenleg ilyen tisztségeket
viselnek, ezeket azonnal és tényleg el kell venni.» […] Ugyanazon törvény 4. czikke szerint «az idegen
nemzetből való tisztek elmozdítandók s magyarokkal helyettesítendők» 3. §. «A császári és velenczei követeket
is ki kell küldeni az országból.» Ugyanazon törvény 7. czikke: «Továbbá, hogy a királyi felség az őrgróf úr és
más hatalmaskodók részéről újonnan elkövetett foglalásokat a foglalók akarata ellenére is, minden késedelem
nélkül hozza rendbe.»” (Ortvay 1914: 135. lj-ben)
23
„Az országtanácsban uralkodó főemberek Mária jövedelmeinek kezelését egy Innsbruckból hívott bukott
kereskedőre bízták, ki manipulácziójával roppant zavart idézett elő a királyné háztartásában” (Ortvay 1914:
136.). Lajos pedig Krúdynál így panaszkodik: „[a]zzal az innsbrucki kereskedővel megint csak felingereljük a
magyarokat magunk ellen, mert a legközelebbi rákosi országgyűlésen éppen azt akarják törvénybe foglalni, hogy
minden idegent el kell távolítani a királyi udvarból […]. – Törvényt hoznak arra, hogy a kincstáros, a
főudvarmester, a pecsétőr, de még a fővadászmester se lehessen más, mint magyar. A várakat, földbirtokokat
meg pláne el kell venni az idegenektől, még ha fegyverrel is…” (97.)
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megoldásokat keresik. Így jutnak el Brandenburgi György eladásra kínált váraihoz, amely
témát két oldalon keresztül tárgyalják, lehetőséget adva így a szerzőnek, hogy felhalmozott
céduláiból újfent felhasználjon néhányat: Mária hozományáról, éves jövedelmeiről, a magyar
forint és a rajnai forint közötti átváltási árfolyamról. Ugyancsak itt veti fel Mária az ötletet,
hogy az egyház kincseit kellene felhasználniuk. Az erről való vitatkozásokat szakítja félbe a
fára kötött vadorzó incidense, amelynek kapcsán Krúdy újfent szembeállítja Mária racionális,
hosszú távra tervező, de számító és gőgös viselkedését Lajos impulzivitásával. A jellemek
különbségére még egyszer visszatér. A vadászat örömeinek leírása közepette Mária dühös
monológját kell hogy félbeszakítsa Lajos, mikor az kiejti a mondatot a száján: „[t]alán
mégiscsak az ország van a királyért…” (104.) Szerencsére Krúdy ez alkalommal megfogadta
„a kevesebb több” aranyszabályt, és Lajos csak egy mondattal válaszol Máriának, hogy a
kettejük habitusa közötti kontraszt így még élesebben látszódjék: Mária a saját céljai
eszközéül tekinti az országot és az alattvalókat, míg Lajos tudatában van annak, hogy
felelősséggel és alázattal kellene feladatához viszonyulnia.
A következő oldalakat a felszolgált vacsora leírásának szenteli Krúdy, így adva teret
nemcsak a korabeli vagy annak vélt ételek leírásának, de Mária nevezetes Habsburg
étvágyának is (vö. Ortvay 1914: 87.). Ez az étvágy még megjelenik másutt is a Mohácsban, de
a király halála után teljesen eltűnik a trilógiából.
A vacsora bőséges bemutatása után, mielőtt visszatérne a pénzszerzés kérdéseihez,
Krúdy közbeékeli a királyi mulatság leírását, amelyet − valószínűleg Ortvayn keresztül −
Szerémitől vesz át. Az összes elem, amely Szerémi leírásában megtalálható, fellelhető
Krúdynál is, jóllehet hangsúlykülönbségek vannak kettejük között. Ilyen a függöny esete −
Szeréminél a mulatók vonulnak függöny mögé, ahol szabadon hódolnak a különféle testi
élvezeteknek, Krúdy ellenben a zenészeket függönyözi el − sokkal egyszerűbben – a
mulatóktól. Ugyanitt bemutatja az olvasóknak (és Mária is megismeri) Helénét, aki majd
néhány fejezettel később jut szerephez. Miután elegendő teret szentelt a mulatozás leírásának,
Krúdy visszatér az őt és Máriát igazán érdeklő kérdésre. A leendő királyné ajánlatot tesz
Brandenburgi elkobzás alatt álló birtokára, néhány oldallal később pedig Lajostól Vöröskő
várát megkapván, ezt ajánlja fel az őrgrófnak cserébe. Mária valóban adományként kapta a
királytól Vöröskő várát24, ennek részleteiről azonban nem maradtak fenn feljegyzések. Az
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„Ő [ti. Mária] tényleg adomány vagy vétel útján több uradalmat szerzett magának. Így kapta, adományozás
útján II. Lajostól 1522-ben Vöröskő várat, csakhogy ezt már a következő 1523. évben Thurzó Elek
kincstárnoknak s fivérének, Jánosnak adományozta. Majd megvette 1524 őszén 33.000 forint árán György
brandenburgi őrgróftól Varasd, Medved, Rokonok és Lukovecz uradalmakat, illetőleg várakat, városokat és
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eset tehát akár úgy is történhetett, ahogy Krúdy leírja, a fontosabb eleme az adományozásnak
azonban a királyi könnyelműség, amelyet a kortársak éppúgy, mint a későbbi szakirodalom
szemére hánytak Lajosnak (vö. Ortvay 1914: 13.). Az üzlet megköttetik tehát az őrgróf és a
leendő királyné között, a dorbézolás a továbbiakban nem érdekli Krúdyt, ellenben még a
fejezet végére időzíti Tomori első megjelenését a regényben. Bár említés már esett róla, eddig
a pontig nem jelent meg a szereplők között. Fellépése harmonizál Lajos kitárulkozásával, így
a szinte másik emberként megismert humanista király az, aki örömmel veti magát Tomori
nyakába.

4. Harmadik rész

A harmadik rész első fejezetében (’Mária üzletet köt’) használta fel Krúdy az
Ortvaynál található Velence-ellenességet, melyet ellenlábasai − főleg a velenceiek − róttak fel
a fiatal királynénak (vö. Ortvay 1914: 481–483.). A kölcsönkérési jelenet az első epizód,
amelyben Krúdy feltételezhetően elszakadt egy rövid időre az Ortvay-féle vezérfonáltól, és
más történeti munkát használt forrásként: Kohn Sámuelét. Valószínűleg innen merítette a
jóformán megközelíthetetlenül védett ház képét25, valamint a szerződés nyelvére vonatkozó
kitételt.26 Ortvay nélkül azonban nem él meg a szöveg hosszan, maga a kölcsönkérés ténye is
tőle való (vö. Ortvay 1914: 131.), valamint az utalás Salamancára és Burgos Andrásra (vö.
Ortvay 1914: 130.), majd Mária ismét felmondja éves jövedelmét (vö. Ortvay 1914: 135–
136.).
Mária nem időz a trónteremben, csupán leteszi a pénzzel teli zsákokat, melyek
kiváltják Bornemissza és Tomori összecsapását. Vitájukhoz az alapötletet vélhetően Fraknói
Vilmos Egyháznagyok a magyar középkorból című munkájában találta Krúdy: ilyen jelenet
ugyan ott nem szerepel, de a csírái igen.27 Az egyre inkább elmérgesedő vita érvei elegyesek:

falvakat a hozzájuk tartozó népeikkel. Csakhogy ezek a privát szerzeményei sem lendíthettek anyagi viszonyain”
(Ortvay 1914: 138–139.).
25
„[A]z útczájokba vezető s az ily eshetőségek tekintetéből nyilván erősen épített kapút, melyet veszély idején
bezártak és eltorlaszoltak” (Kohn 1884: 332.). „Az általuk [ti. a budai zsidók] elfoglalt tér a mohácsi vészkor
már tekintélyes városnegyed, […] »igen megerősített hely, fölötte sűrű népséggel, melynek száma hihetetlen
nagy« […]. Ebben a külön falakkal kerített zsidó-útczában, a már említett zsinagógán kívül, volt még egy
nagyobb, nevezetes épület: »a zsidók tornya és megerősített háza«” (Kohn 1884: 338., 340., a szerző kiemelése).
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„Az a budai zsidó nagykereskedő, kinél II. Lajos udvara számára hitelben szoktak vásárolni és kinek
követeléseit a kincstárnok »prout in regestro mercatorum habetur« […] kielégítette, bizonyára nem héber
nyelven és nem héber írással vezette könyveit” (Kohn 1884: 344., lj-ben, a szerző kiemelése).
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„Az 1525-ik év első napjaiban Budára utazott, avégből, hogy lemondását a főkapitányi hivatalról bejelentse.
[...] Ezek [ti. Compeggio bíboros és Burgio Antal nuncius, akikkel először közölte tervét] jól tudván, hogy az
érsek visszavonulása kiszámíthatatlan veszteség volna a közügyre, elhatározásának megmásítására bírták őt. De
egyúttal az udvarra is pressziót akartak gyakorolni, azon irányban, hogy Tomori a megfelelő támogatásban
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argumentumai a helyzet meg nem értéséről, a probléma nagysága iránti vakságról
tanúskodnak Végül ő teszi rá kezét a pénzre, Tomori pedig dühösen elviharzik a palotából.
Jelenetükön látható az igyekezet, amellyel Krúdy rekonstruálni próbálta a korabeli
álláspontok gazdagságát. Különös azonban, hogy Lajos király szótlanul nézi a veszekedést,
felelősségérzete nem sarkallja arra, kényelemszeretete visszatartja attól, hogy megtámogassa
bármelyik felet is. Némasága jelzi: az elébe táruló látvány zavarba hozza, és ráébred, hogy
olyan vitáknak áll a kereszttüzében, amelyek kimenetelére nincs valódi befolyása.
’A rákok’ című fejezetben a mellékesen feltűnő Logus Tamáson kívül csak Máriát és
Lajost látjuk, immár férj- és feleségként. A fejezet Mária levelével kezdődik. Ortvay ugyanis
idéz egy levélrészletet, melyben Mária Chimai hercegnőnek dicsekedve írja, hogy „neki a
férjek gyöngye jutott osztályrészül” (Ortvay 1914: 96.). Ez a gondolat bukkan fel a következő
bekezdésben: „[m]ost éppen levélírással foglalkozott [ti. Mária] − a bátyjának, Ferdinánd
főhercegnek írt: »Én vagyok a legboldogabb asszony a világon, mert még úgy nem szerettek
asszonyt, amint Lajosom engem szeret…«” (136.) Látható, hogy a levél címzettje Ferdinánd
lett, aki a trilógia további két részében nem tűnik szorgos levelezőnek, hiszen Mária számos
alkalommal nehezményezi majd, hogy a hírek nem járnak elég sebesen Bécs és Pozsony
között. A megszövegezés is megváltozott, de a gondolat megmaradt, jóllehet a hangsúly
áttevődött Lajosról (a férjek gyöngye) Máriára – a legboldogabb asszonyra. Krúdy itt nem
vesz tudomást Lajosnak a szakirodalomban megörökített kicsapongásairól, hűtlenkedéseiről,
érzéki kalandjairól. Ezzel szemben a trilógiával párhuzamosan született novellák tartalmaznak
utalásokat Bornemisszánéra. Ennek bővebb taglalását a regény szerkezete, a középpontban
Máriával, nem is engedné, azonkívül megzavarná a regény menetéhez nagyon is szükséges
összhangot a királyi pár között.
Krúdy ebbe a bensőséges fejezetbe illesztette bele Brandenburgi és Szalkai püspök
méltatlan összecsapását. A történet, melyet Ortvaynál talált, kapóra jöhetett számára, hiszen a
szerelmi szál valóban szegényes a regényben. Örömmel fogadta a tudósítást Heléne –
Brandenburgi – Szalkai szerelmi háromszögéről, és Ortvay egyetlen mondatából több
bekezdésnyi szöveget állított elő (vö. Ortvay 1914: 143.). A mesén némileg változtatott:
részesíttessék. Emiatt felhívták az érseket, hogy nyújtsa be lemondását, színleg ragaszkodjék ahhoz, és ne
engedjen a király és az urak kérelmeinek” (Fraknói 1916: 297.). „Tomori csak hiú igéreteket tudott kieszközölni.
Hadai és sajkásai tizenegy hónap óta egy fillért sem kaptak” (Fraknói 1916: 306.). „Tomori, hogy neheztelését és
elégületlenségét az udvarral éreztesse, ([1526] március második felében) éjnek idején, anélkül, hogy búcsút vett
volna, távozott el Budáról” (Fraknói 1916: 310.). „Nem akartak hinni [ti. az urak az udvarban] a veszélyben. [...]
[S]okan fennen hirdették, hogy a szultán nem merészel átkelni a Száván. Sőt találkoztak olyanok is, akik
kárörvendve szemlélték Tomori vergődését és elhagyatottságát. »Hadd ússzon a barát!« mondogatták” (Fraknói
1916: 320–321.).
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Ortvay szerint Heléne az udvarral jött Prágából, ám Krúdy ezt úgy bővítette ki, hogy
Brandenburgi szöktette el őt Csehországból. A két főúr viszályának történetét viszont Mária
szájába adja, aki mindentudóként meséli Lajosnak az udvari pletykát, sőt megelőlegezi Buda
egy negyedének felgyújtását is. (Erre a szkeptikus humanista Logus Tamás más magyarázattal
szolgál.) Heléne kétségkívül már első megjelenésétől kezdve magán hordozza a tűz jegyét
vörös hajával, lángoló tekintetével, piros cipőivel (vö. 108–109.). Ez Mária első benyomása
róla, ám a viszálykodási jelenet magyarázatában már megvonja tőle az érzéki túlfűtöttséget, és
csupán „vöröses, derék asszonyság”-nak nevezi őt (137.). Míg Ortvay leírásában úgy szerepel,
hogy Szalkay elhódította Helénét az őrgróftól, addig Mária más értelmezésben tárja Lajos elé
a történetet. Szerinte Heléne volt az, aki előidézte a kakaskodást szándékosan kacér
viselkedésével. Az első történet rivális férfiakról, a második ellenben egy csalfa asszonyról
szól: Mária láthatóan nem kedvelte meg a cseh udvarhölgyet.
Lajos elkomorodik hívei csetepatéja felett, és újra eszébe jut függő helyzete Szalkaitól,
illetve Brandenburgitól, aki a testőrök zsoldját fizeti (vö. Ortvay 1914: 144–145.). A fejezet
hátralévő része csupán nyomokban tartalmaz utalásokat a fiatalok helyzetére (felemlegetik az
ágyúkat, Bornemissza fösvénységét, Ulászló udvarának szegénységét). Mária úgy vezeti a
beszélgetést, hogy rátérjenek az általa szervezett pénzverésre. Pénzhamisítása28 a trilógia első
részének fontos motívumává vált Krúdy tolla nyomán. A királyi pár beszélgetései során
vissza-visszatér erre a kérdésre, és egy hosszabb rész mutatja be látogatásukat a Keresztelő
Szent János utcai pénzverő műhelyben.29
Krúdyt szemmel láthatóan foglalkoztatta a pénzkereset e formája, egész életművében
is, és ebben a regényben is: erre utal gyakori felemlegetése, minden alkalommal kicsit
változtatva az elbeszélésen. E motívum úgyszólván kulcsot ad a fiatal királyné jelleméhez.
Az utolsó budai fejezet (’A király menjen a másvilágra uralkodni...’) a nem nevesített
hatvani országgyűlés eseményeinek felidézésével indul (vö. 152.), és ide a szerző jónak látta
ismét beilleszteni egy emlékeztetőt − ahogy közeledünk a mohácsi csata felé − Mária Tomori
iránti nagyrabecsüléséről. A fejezet a továbbiakban tartalmaz még utalásokat, többek között
Báthory István sikkasztására (vö. Ortvay 1914: 154.) és a magyar urak igyekezetére, hogy
külföldön helyezzék biztonságba pénzüket (vö. Ortvay 1914: 152.). A tróntermi jelenetben
28

„Tudjuk, hogy pápai s országgyűlési engedélylyel az egyházi kincset honvédelmi czélokra használták”;
„Keresztelő Sz. János utczájában lévő egyik házában pénzzé verette. Csakhogy e pénz, mivel anyagát rézzel
felette vegyítették, hitvány minőségű volt s csakhamar rossz hírbe jutott” (Ortvay 1914: 140., 142.).
29
„Fényleni fogunk megint, bármint törekednek is arra a magyar urak, hogy a királyukat örökös szegénységben
tartsák. Távollétedben itt járt a pápai nuncius úr, királyom, és megígérte, hogy a déli veszedelemre való
tekintettel kieszközli a szentatyánál azt, hogy a budai templomok egyházi kincseiből pénzt veressünk. – Régi
terved tehát valóra válik – kiáltott fel Lajos király ebéd utáni kedvvel, és megfelezte Máriával annak a
kristálykancsónak a maradékát, amelyben a sas-hegyi vörösből szolgáltak fel az ebédhez” (142.).
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látható felhevült és céltudatos Lajos király időről időre felizzó lelkesedése (vö. Ortvay 1914:
161–162.) szinte minden − szépirodalmi vagy történelmi − feldolgozásban megtalálható (vö.
pl. Voinovich 1922: 11.).
Végül Lajos király elindul Mohácsra. A mohácsi hadjárat történetét az Árnyékkirály
elbeszélője, a királyi íródeák örökíti meg, aki, jóllehet feleslegesen előtérbe tolja saját
személyét, ugyanígy Ortvayból dolgozik, mint a Mohács narrátora.

5. Negyedik rész: A király íródeákjának jegyzetei (az Árnyékkirály és ami belőle
megmaradt)

Amint arra Bori Imre is utal, Krúdy az Árnyékkirály megoldásait elhagyva új regényt
írt, amikor a Mohácson dolgozott (vö. Bori 1979: 104.), csupán „[n]éhány »szituáció« és
motívum maradt meg” (Bori 1979: 104.) az első változatból a másodikban. A két regény
viszonya problémákat vet fel. Egyrészt a Mohács végső, könyv alakú változatának a végére
illesztette Krúdy az Árnyékkirály utolsó fejezeteit (vö. Kozocsa 1958: 740.). Így az olvasó
hirtelen új narrátorral kerül szembe, aki a trilógia további részeiben már nem jut szóhoz, és
akinek még a létezéséről sem volt tudomása eddig a pontig. Mégis őrá bízza Krúdy a
kulcsfontosságú csatavesztésnek, valamint Mária Pozsonyba menekülésének leírását.
Másrészt a két elbeszélő más mozzanatokra irányítja figyelmét: a deák elbeszélése az egyéni
kényelmi problémákat és szubjektív megérzéseket helyezi előtérbe, mellékesen ejtve szót a
politika eseményeiről, a trilógia elbeszélője ezzel szemben a politikatörténet apróságaira
figyelmez.
Az Árnyékkirályban Krúdy új értelmezést adott Ulászló alakjának. Míg II. Lajos apja a
korábbi korszakfeldolgozásokban – Eötvösében és Jókaiéban – éppúgy, mint a kortárs
Gulácsy Irénében gyenge kezű, határozatlan és világosan nem látó uralkodóként jelenik meg,
addig ebben a műben más alakot ölt. Egyrészt megelőlegezi a Mohács Lajos királyát abban,
hogy tisztában van a körülötte zajló hatalmi játszmákkal, valamint saját ingatag pozíciójával.
Másrészt hasonlóan új elem alakjában, hogy elégedetlenségének és elkeseredésének, melyet
alattvalói viselkedése felett érez, többször hangot ad.
Először az első fejezetben láthatjuk a deák által végighallgatott kirohanását. Ekkor
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megformálásaival nem férnek össze. „Úgy látszik, ti itt nem teljesítitek parancsaimat!”
(Krúdy 1958a: 645.) – hangzik a király felháborodott szava a kancelláriában, aki ezután
dühében szétszórja a pulpituson található papírokat, és megtapossa azokat (vö. Krúdy 1958a:
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645.). Ez az Ulászló éppen olyan tehetetlen, mint Eötvösé vagy Jókaié, de képes felháborodni
és dühbe gurulni, mert az akarat viszont nem hiányzik belőle. Ulászló ezek után főembereiről
ad elítélő jellemzést: „[v]agy talán a veresbor képű Perényi Imre nádornak higgyek, aki nagy
orrán viseli minden vadpecsenyének a színét, mely ebben az országban található? Egy
vaddisznócombért eladná étvágyasságában az összes Jagellókat” (Krúdy 1958a: 646.). Ezek a
mondatok keserűségükben megelőlegezik Lajos királynak alattvalóiról mondott szavait.
Ulászló képességeinek új színben való megvilágítása újítása az Árnyékkirálynak, de
folytatás nélkül maradt az azt követő Mohácsban. Lajos és Anna szavai az irodalmi
hagyománytól kevésbé eltérő alakot rajzolnak (vö. 25. és 142.).
Az Árnyékkirály első hét fejezete a Mohácsot megelőző időszakot foglalja magába:
Lajos király kétéves korától a Mária hercegnővel kötött eljegyzésig tartó éveket. Ennek
legnagyobb részét a kettős eljegyzés és a hozzá kapcsolódó ünnepségsorozat leírása teszi ki.
Ezekben a részekben a fő hangsúly az események leírása mellett a deák benyomásaira vagy
élményeire helyeződik: [k]étezerhatszázan voltunk itt lóháton, ebben a pillanatban
mindnyájan szívesen meghaltunk volna kis királyunkért” (Krúdy 1958a: 658.): „a nagyhasú
bormérő hordóit jól megkongattuk” (Krúdy 1958a: 660.). A Mohácsba be nem illesztett
fejezetek közül az utolsó Ulászló halálát írja le, még egyszer lehetőséget adva a királynak
arra, hogy Bakóczcal vitázva elmondhassa azt, ami a szívét nyomja: „mily botor voltam, hogy
nem követtem dicső elődöm, Mátyás király útját az elszántságban és szigorúságban!” (Krúdy
1958a: 679.)
A különbség, amely első pillantásra szembetűnik az Árnyékkirály és a későbbi részek
között, a narrátor személye. Az Árnyékkirály elbeszélőjének a király íródeákját, Szerémi
György káplán beosztottját tette meg Krúdy. Ez az íródeák alkalmas arra, hogy Ulászló
magánéletéről és szenvedéseiről együttérzéssel tudósítson. Ám a kancelláriából kilépve már
nehezebben tudja ellátni feladatát, ez az eljegyzési jelenetekből világossá válik. Ezek során
számos alkalommal magyarázkodni kényszerül arról, hogyan tudhatja, miről beszélgetett
Ulászló és Zsigmond a vacsoránál (vö. Krúdy 1958a: 649.) vagy mit keresett a bécsi Szent
István templomban a királyi eljegyzésen (vö. Krúdy 1958a: 665.). Ennek az igyekezetnek a
jelét láthatjuk akkor is, amikor a deák a függöny mögül „páncéltörő, háromélű dákossal
felfegyverkezve” (Krúdy 1958a: 735.) hallgatja ki, mit beszél egymással négyszemközt az
özvegy Mária királyné és Szapolyai János. A mohácsi csatateret vélhetően lóhalálában kell
elhagynia, pillanatokkal azután, hogy Lajos király elmerül a Csele-patakban (vö. Krúdy
1958a: 716.), ahhoz, hogy már másnap beszámolhasson a budai pakolásról és a vár
elhagyásáról (vö. Krúdy 1958a: 717.). A tény, hogy urát, Lajost, majd később úrnőjét, Máriát
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követi, nem teszi alkalmassá arra, hogy távolabbi eseményekről is hiteles tudósítást adhasson.
Sem a tokaji, sem a fehérvári királyválasztó jelenetekre nem kerülhetett volna sor, ha a deák
maradt volna regény további részeinek is a narrátora. Erre a szerepre másfelől szűk látóköre,
műveletlensége és az Ulászló halálakor hangoztatott életvezetési mottójából (vö. Krúdy
1958a: 677.) kivilágló attitűdje sem teszik képessé, mert nem tudja megérteni és elemezni az
elébe táruló eseményeket.
Az Árnyékkirály két olyan elemet tartalmazott, amely a korábbi irodalmi
feldolgozásokhoz képest újításnak tekinthető: Ulászló férfiasabb alakját és az események
sűrűjében levő egyes szám első személyű elbeszélőt. A trilógia írásakor ezeket elhagyta
Krúdy, feltehetően azért, mert látta, hogy egyrészt kompozíciós nehézségek származhatnak az
elbeszélő személyéből, másrészt sokkal komolyabban át kellett volna alakítania a történetet,
ha megtartotta volna a markáns uralkodó figuráját Ulászló, illetve Lajos személyében.

B. Festett király és Az első Habsburg

1. Bevezetés

Az értekezés első fejezetében kísérletet tettem annak feltárására, hogy Krúdy milyen
módszerrel építette fel a Királyregények szövegét az idegen elemek segítségével. Technikája a
trilógia második és harmadik részében sem változott, csupán a megoldandó feladat vált
bonyolultabbá, hiszen immár két vezérszöveg állt rendelkezésére: nem csupán Ortvay
monográfiája, hanem Jászay Pál munkája is. A narrációban fellelhető változásokat a Jászay
szemléletével és írásmódjával való találkozás idézte elő; kimutatható bizonyos vonzódás a
nyolcvanéves szöveg stílusához, tekervényességéhez, fordulataihoz és aprólékosságához.
Jóllehet értekezésemnek sem feladata, sem kitűzött célja Ortvay Tivadar és Jászay Pál
munkájának összevetése, néhány különbségre, sajátosságra e bevezetőben felhívom a
figyelmet. Míg Ortvay elbeszélése Mária királynéra irányul elsődlegesen, addig Jászayé
előítéletesen
eseményeket.

(Szapolyai szidalmazásával), de riporterként követi az elébe táruló
30

A nézőpont különbözősége hozza magával az elbeszélés célirányosságát

Ortvay esetében és csapongását a Jászayéban, ami először a céltól való folyamatos
eltérülésnek tűnik, csupán második-harmadik olvasásra veszi észre az olvasó, hogy valóban
30

Ahogyan R. Várkonyi Ágnes írja: „[a] mű Zápolyát és Werbőczit tűzi a kegyetlen kritika tollhegyére, s azt a
társadalmi réteget, amely tudatlanságból, ostobaságból, politikai vakságból, mindenekelőtt elkábítva Werbőczi
szónoklataitól és önzésbe süllyedve királlyá választotta az erdélyi vajdát. Egyszóval a köznemességet. Zápolya
ellen mindent felhasznál: ecseteli egyéni fogyatékosságait” (R. Várkonyi 1973: II. 208.).
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nincs vezérfonal Jászay munkájában, hanem helyette hosszan idézett dokumentumok,
anekdoták, tréfás megjegyzések váltják egymást az összekötő szövegek között. Krúdy
valószínűleg nagy élvezettel forgatta a könyvet, még ha nem sikerült is minden alkalommal
kihüvelyeznie az elébe táruló szövegek értelmét. E néhány félreértés alátámasztani látszik a
feltételezést, hogy Krúdy sietve és gyakran csupán írói rutinjára hagyatkozva írta meg
regényét.31
Ortvay Szapolyai tevékenységéről csupán annyiban emlékezik meg, amennyiben
ennek közvetlen hatása van Mária királyné életére, cselekedeteire. Jászay ellenben bőven
beszámolt Szapolyai mozdulatairól. Krúdy tehát hozzá fordult, és tőle vette át többek között a
fehérvári királyválasztó országgyűlés leírását, valamint Szapolyai útját Tokajból Budára.
Jászay élvezettel merült el kevéssé témába vágó részletekben is − ezek közé tartozik az
Álomfejtő levele Ferdinándnak vagy Magyar Benigna hányatott sorsa −, és ezeket Krúdy
mind-mind kiaknázta.
Jászay műve − Ortvayéval ellentétben − befejezetlenül és tanulság nélkül maradt, a
trilógia záró fejezeteinek így nem volt vezérfonaluk, ezért is érezzük kissé sebtében
összeütöttnek őket, főleg az utolsó két egységet. ’A vicekirályné’ című fejezettől kezdve
Krúdynak vissza kellett térnie Ortvayhoz, és ez a narráció keresettségében, okoskodó
részletek újbóli megjelenésében is megmutatkozik.32

2. Történetalakító elemek

Szapolyai útja a koronához

A zsidók elbeszélése

Krúdy előszeretettel illesztett zsidó alakokat a regénybe, s e megoldása visszatérő
alkalmat nyújtott számára ahhoz, hogy kihasználja a Mária zsidóellenességében (amelyről a

31

Oláh Miklós furcsa mondásának („péntek, a holtak emléknapja van” [362.]) is egy félreértett Jászay-mondat
szogált alapjául: „[m]ásnap péntek, a halottak emléknapja volt” (Jászay 1846: 215.), azaz Halottak Napja,
november 2.
32
Ferdinánd országfoglaló beszédéről jegyzi meg a narrátor: „Ferdinánd mégse válaszolt neki a saját szájával.
Mire való volna Widdman Beatus, a kancellár, ha még az ilyen országfoglalásoknál se lehetne hasznát venni”
(466., vö. Ortvay 1914: 314.).
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szakirodalomban olvashatott) rejlő dramaturgiai lehetőségeket.33 Így tőlük értesül Mária
Szapolyai budai útjáról is. Ez az epizód azért is figyelemre méltó, mert ebben található az
egyik legnagyobb terjedelmű szövegátvétel Jászay művéből. A Tokajból Budára tartó út
minden részletét, ha nem is teljesen szóról szóra, de átvette és a regénybe illesztette Krúdy.
Ahol a leírásban olyan képre bukkant, amely megragadta fantáziáját, nem habozott beépíteni
és gyakorta továbbfejleszteni azt. Jászay egy kifejezését („a polgári háború meggyujtott
kanóczát” [Jászay 1846: 112.]) teljes egészében viszontlátjuk Krúdy szövegében is: „[a]
polgárháború meggyújtott kanócát vitte a kezében” (270.). Érdekes látni, hogyan fordítja le
Jászay metaforáját a mesélő az élet konkrét tényeire, hogyan tér ki a „lángszínű” tartóra,
melyben valóságosan viszi Kápolnay a tüzet. A következő hely, ahol ismét szó szerint idézi
Jászayt, a szerencsi adományozásra való utalás. A vezérek nevét Szerémitől veszi át Jászay is
(vö. Jászay 1846: 111.), Krúdy elbeszélője pedig ezen a nyomon továbbhaladva Szerémire
tesz elítélő megjegyzést a következő mondatban, aláhúzva annak becstelenségét: „[e]léggé
hangsúlyozta a káplán, hogy Szerencsen a honalapítóknak ajándékozni kell” (127.). A zsidó
elbeszélő csakúgy, mint a regény narrátora minden alkalmat megragad, hogy Szerémi alakját
újabb és újabb negatív vonásokkal gazdagítsa, hiszen a forrásszöveg nem utal arra, hogy
Szerémi buzdította volna a vajdát adakozásra. Úgy gondolom, már e tény is ellene mutat a
vélekedésnek, miszerint Krúdy a trilógiát Szerémi − akkor még csak részletekben lefordított −
írásaiból és a káplán nézőpontjából írta volna meg (vö. János 2003: 402–403.).
Krúdy lényegében szó szerint veszi át Szerémi Szapolyainak adott válaszát Gerván
János

megbízhatóságáról,

mértékletességéről.

A

Szerémi-epizódot,

amelyet

Jászay

szűkszavúan, lehetőleg a tényekre szorítkozva tárgyal (vö. Jászay 1846: 111−112.), a zsidó
kereskedő kikerekíti, több helyen megragadva az alkalmat az anekdotázásra, az emberi
esendőség − különösen Szerémi esendősége! − bemutatására. Jászay is megemlíti Menyhért
deák gúnyversét a káplánról (vö. Jászay 1846: 112.), de Krúdy önálló szállá fonta az
adalékot,34 még ha némi történelmi lehetetlenség árán is, hiszen abban az időben az olvasás
még nem volt elterjedt tudás. Az is mutatja Szerémivel szembeni negatív elfogultságát, hogy
Jászay „irígy iródeák Menyhért”-ről ír (Jászay 1846: 112.), ez a jelző Krúdynál „tréfás
íródeák”-ra cserélődik ki, ezzel a fordulattal is legitimálva Szerémi gúny tárgyává való
megtevését.
33

Kohn Sámuel hangsúlyozta munkájában Mária ellenérzését a zsidó lakosság iránt: „Mária, Miksa császár
unokája és Fülöp kasztiliai király leánya, Spanyolországból magával hozta a zsidógyűlöletet, mint hazai
hagyományt” (Kohn 1884: 270.).
34
A koronázásai fejezetben is utal rá, amelyben így ír Szerémiről: „aggodalmaskodónak látszott Basy Györggyel
és Horvát Bertalannal egyetemben” (343.).

33
A Budára való megérkezést követő ceremóniát a zsidó kereskedő Werbőczy értelmi
szerzőségének tulajdonítja. Az ő szájából hangzik el a rejtélyes mondat: „[m]iket nagyságod
parancsolt, véghezvittük” (277.). Jászay azonban Kun Gotthárdnak tulajdonítja e tettet (vö.
Jászay 1846: 115.), miként így tesz a regény egy későbbi pontján Báthory nádor is:
„[e]gyelőre azonban Kun Gotthard és haramia társai jelentik a […] vajdának, hogy a rábízott
parancsolatok teljesítve vannak” (286.). Valószínűleg nem került sor a regény szövegének
alapos átfésülésére a kézirat nyomdába adása előtt, mert abban az esetben ez az ellentmondás
nemigen maradhatott volna benne.
Jászay beszámolóját35 a regényben a zsidó kereskedő élőbeszédében halljuk. Krúdy
előadásában a háromszorosára duzzadt a szöveg, anélkül hogy bármilyen új információt
hordozna a Jászayéhoz képest.36 Bővítésekkel és hangsúlyeltolásokkal dolgozott főleg, a sereg
létszámát átveszi Jászaytól, de hozzáteszi, hogy az Európában egyedülálló méretű. A bécsi
fogadói jelenetben éppen ellenkező véleményt hallunk majd a vajda seregéről, ti. hogy annak
felszereltsége alkalmatlan a hadviselésre.

35

„Az indúlás ideje elkövetkezett. Ez vasárnap, october 28-dika, Simon-Júda ünnepe, a tokaji gyűlés multának
11-dik napja volt. Sok országnagy, nemes és 6000 fegyveres nép kíséretében lovagolt a vajda Buda felé. Előtte
terítgették a negélyelt bánat áttört fátyolát palotai Czibak Imre és mesztegnyei Szerecsen János, Lajos király már
megtalált holttestét a mohácsi mezőkön keresve; és előttök vitte a polgári háború meggyujtott kanóczát
Kápolnay Ferencz, az ellenvéleményű nemesek házait és udvarait megtámadva, szerte pusztítva rabolva, ittott
jószágaikat foglalva” (Jászay 1846: 111.).
36
„Azt már nagyságos uraimék is tudják, hogy Tokajból október 28-án indultunk el, a keresztény naptár szerint
Simon-Juda napján. Hatezer emberünk volt fegyverben, nem állott talpon olyan hadsereg Európában, amely
nekünk ellenállhatott volna. Persze, mi is csak oda igyekeztünk, ahol a sereg szíve dobogott, a vajda
közelségébe, aki felváltva utazott nyeregben, vagy pedig gyaloghintóban, kolybában, aminek épp most lett nagy
tisztelete Magyarországon, a török basák óta. Hát kit láttunk a vajda úr legbizalmasabb társaságában, mintha
legalábbis arról beszélgetnének, hogyan kell a paszulyt elkészíteni? Senki mást, mint Szerémy György uramat,
aki minden tudomásunk szerint II. Lajos király udvari káplánja, felséged gyóntatóatyja volt. […] A
gyászlobogót, amelyet II. Lajos emlékezetére vittek vala a sereg élén (mintha bizony nem pengő mulatozáson és
csengő pénzen járt volna az esze itt mindenkinek), felváltva cipelték Cibak [!] Imre és mesztegurzai Szerecsen
János uraimék, akik még egyedül nem voltak bizonyosak a seregben, hogy Lajos király valóban megöletett a
csatában. […] Ők gyászolták egyedül Lajos királyt, mert nem volt kedvük visszatérni a bánat országából. Ám
Kápolnay Ferenc uram, aki veres, fehér sörényes lovon ment a két zászlótartó után, már nem csüggesztette
borúnak a bajszát. Ki volt az pederve, mint ahogy a szél pedri ki a szarkafészkeket. Azt mondták, hogy Kápolnay
uram mindennap bikavérben mosta meg az arcát, hogy rücskösségével még félelmetesebb legyen. A
polgárháború meggyújtott kanócát vitte a kezében lángszínű tartóban, és az volt minden gondja, hogy ez a kanóc
soha el ne aludjon. És ez a kanóc megnyaldosta a háztetőket, a szénaboglyákat, a kerítéseket mindenfelé
útközben, ha a házakból nem jöttek ki emberek az új király üdvözlésére. Most már nem babba ment a játék”
(269−270.).
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Így értek Jászay előadásában Szerencsre, ahol a sereg megszállni készült.37 E
mozzanat elbeszélésekor Krúdynál elsősorban a saját helyzetét vázolja fel a kereskedő,
megjegyezve, hogy ahogy közelebb jutottak a sereg szívéhez, ott találták Szerémit, akinek
alakja itt kerül be a trilógiába, itt ismeri meg a regény olvasója.38 Az első benyomások nagyon
kedvezőtlenek, és Szerémi megítélése mindvégig negatív marad. Szemtől szemben soha nem
látjuk őt. Ha megjelenik, mindig be van közé és a regény olvasója közé iktatva egy közvetítő
figura − itt a zsidó kereskedő, a balzsamozási jelenetben Crudy püspök. Ezért soha nincs
alkalma tanúskodni saját védelmében. Krúdy gondot fordított rá, hogy a káplánnak ne legyen
alkalma a trilógiában elmondani az emlékirataiban (vö. Szerémi 1979) kifejtett véleményét.
Szövegszerű egyezéseket vagy utalásokat, melyek bizonyítanák, hogy Krúdy ismerte
vagy használta Szerémi György művét, nem találunk. Jászay homályos értelmű mondatát,
amely Czibak Imrére és Szerecsen Jánosra vonatkozik (vö. Jászay 1846: 111.), Krúdy úgy

37

„Éjjeli szállással ez nap [ti. október 28-án] Jánost [ti. Szapolyait] a szerencsi monostor, s ennek kövér apátja
musinai Gerván János, szegedi birófi fogadta. És itt, hol 600 évvel elébb Árpád, az országalkotó táborozott, s
fegyvere kedvező sükerétől áthatva vezérei közől Rettelt, Edet, Edöményt és Tarczalt nagyterjedékű földekkel
gazdagította, a romlásnak indult nemzet kormányára siető Szapolyay keble is kegyelemosztásra buzdult fel.
János apátot a szíves éjjeli-látásért püspöki süveggel kivánta jutalmazni. Jelleméről s gondolkozásáról Szerémy
Györgytől vett eleve értesítést. […] A Csaholyi Ferencz halála által megüresült csanádi püspöki szék tehát
Gervánnak odaígértetett; Basy Györgynek s Horvát Bertalannak azonban, kik titkos-tanácsosi szerepet vittek a
vajdánál, alattomban meghagyatott, hogy Szerémyt őrszemekkel tartsák. Így Basy, Horvát és Szerémy között
színleg szoros barátság keletkezett, de valóban ez utóbbinak mindenkor amazokkal kellett szállva lennie, azon
ürügy alatt: hogy maga ellen gyanút ne gerjeszszen. Hajnalban a dob ismét megzörrent, s éjszakára az utazó
sereg Egerbe ért, hol a püspök, Várday Pál, minden kitelhető szívességet tanusított Szapolyay iránt” (Jászay
1846: 111−112.).
38
„Szerencsbe jöttünk, ahol a barátmonostor kapujában vajdánkat a szegedi bíró fia, a százötven kilós apát,
musinai Gerván János fogadta, de miután a beszédet nem nagyon bírta, Szerémy káplán uram állott fel helyére a
sarokkőre. És a mi fürge káplánunk mondta el, hogy most hatszáz esztendeje Árpád vezér, a régi honalapító
táborozott ezen a tájon, ahol most az új Magyarország megalapítója üté fel sátorát. Árpád is itt szerezte első
honfoglaló híveit, Rettelt, Edét, Edöményt és Tarcalt, a pogány vezéreket, akiket itt a szerencsi határban nagy
terjedelmű földbirtokokkal adományozott meg. Eléggé hangsúlyozta a káplán, hogy Szerencsen a
honalapítóknak ajándékozni kell, Szapolyai csak később intette magához Basy György és Horváth Bertalan
uraimékat, akiket azzal bízott meg, hogy a nagyszájú papra vigyázzanak. […] Jó ember ez a János apát? −
kérdezte megint a vajda. A káplánnak felelni kellett. – Jó és igen mértékletes − mondá ez −, a házamban ő volt a
mester bevásárlója, és soha semmi gyalázatot nem hallottunk reá. […] De az apát úr most állva maradt, mert
előre tudta az elkövetkezendőket. A csanádi püspökségről volt szó, amely megüresedett Csaholyi Ferenc halála
után, amely Mohácsnál Istenbe és hazájába vetett hittel érte a főpapot. Ezt a nagy, gazdag püspökséget
ajándékozta Szapolyai uram, az új király a szerencsi monostor perjeljének − látszólag Szerémy, Lajos király volt
udvari káplánjának a jótállására. De ugyanakkor parancsot adott Basy és Horváth uraiméknak, hogy Szerémy
főtisztelendő urat még éjszakra se bocsássák el maguk mellől, hanem egy szobában háljanak vele. […] Így
mentünk hajnalban, a dobok megzörgetésével Egernek. Felséges asszony, mennyi bábaszarka van azon a
vidéken! A sereg előtt repkedtek akácfáról akácfára. […] Minket nem hívott meg asztalához Várday Pál egri
püspök uram, mert nagy tudományú ember ő. Esztergomi érsek lesz belőle. […] Mi aztán ráértünk leskelődni
Szerémy káplán uram dolgai után, mert a jeles doktor mindenáron meg akart szökni vigyázóitól, Basy és
Horváth titkos tanácsos uraktól. Egerben, a várhegy oldalában vannak mindenféle girbegurba kis utcák, ahonnan
még nem jött le eleven ember anélkül, hogy kalapját félre ne csapta volna. Ide kívánkozott Szerémy uram is […].
De Basy és Horváth uram a káplánt két oldalról megragadva, a püspök asztalához cipelték. Írt is erről verset
Menyhért, a tréfás íródeák, amely verset a táborban a katonák hangos hahotával olvastak. Estére Hatvanban
háltunk. A csillagok nagyon ragyogtak odafent az égboltozaton, és számos szemek nyitva voltak a táborban”
(271−274.).
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alakította át, hogy úgy tűnjék, ők voltak az egyetlenek, akik valóban gyászolták az elhunyt
királyt.
Jászay munkájában csupán ebben a részletben jelenik meg Szerémi.39 Krúdy innen
kiindulva léptette fel őt már a tokaji elinduláskor, ám ebben a részben a káplán jellemének
elítélendő vonásai (opportunizmus és gyors behódolás a hatalomnak) még erőteljesebben
kirajzolódnak. Ám ami Jászay művében a történész emlékeztetője a réges-régi eseményekre,
azt Krúdy a regényben Szeréminek juttatja, hogy ő emlékeztesse János vajdát kötelességére:
az ajándékozásra.
A történet innentől kezdve átfordul Szerémi kigúnyolásába, akiben lépten-nyomon
találnak valami helytelenítendőt nézői, a szenvtelen zsidó kereskedők.40 Szerémi válik a nagy
értékű csanádi püspökség elprédálásának kitervelőjévé, és még Szapolyai gyanúját is
felébreszti buzgalmával. Az egri várhegyen történteket csupán a regényben találjuk meg. A
zsidó kereskedő sztorija − hasonlóan a mészáros később elemzendő elbeszéléséhez −
mellékes probléma köré épül fel: ez Szerémi hűtlensége az elhunyt királyhoz és átpártolása
János vajdához. A kereskedő történetének középpontjában nem az út, nem Szapolyai, hanem
39

„A Duna jobb partján az előreküldött Kun Gothárd, immár budai várnagy, fogadta, s maga vivén előtte az égő
szövétneket, a számára csak néhány nappal elébb elfoglalt királyi várlakba felvezette, hol már esti ebéddel
váraték. Miként az egész tokaj−budai úton, úgy itt is asztalához méltatta Szerémyt is, kit e megtiszteltetésért az
irígy iródeák Menyhért, több ízben kinevetett. »Gondoskodjatok az estveli énekről«, szóla a vajda ebéd végével
Szerémyhez. És e pillanatban hét kitünő férfi lépett be a Kun Gothárd vezérlete alatt, kezökben, miként hajdan
Álmos és társai, egy-egy buzogánynyal. Üdvözletökül a vajdának térdet és fejet hajtottak törökösen, aztán
röviden mondák: »Miket nagyságod parancsolt, véghezvittük, s teljesítve vannak«. Erre az első ágyudörgés
hallatszott. »Menjetek, készüljetek a vecsernyéhez«, parancsolá ismét Szapolyay Szerémynek. […] Szerémy és
káplántársa István indultak, a királyi várkápolnába, hol már a pesti születésű, hires öreg egyházi szónokot
György papot találták. Elsőt, majd másodikat harangoztak. Harmadik harangszóra a várnagy másodszor süttette
el az ágyút. A vajda jött, főemberei csoportjával, be a szent-egyházba. Ének s imádság tartaték minden
szentekhez. Egy harmadik ágyúlövés végét jelentette a vecsernyének” (Jászay 1846: 112−113.).
40
„Mindenszentek estéjén megérkeztünk vala Budára, egy piacra, ahol a rablóvezérből lett várparancsnok, Kun
Gotthard várta a vajdát hét kitűnő férfival és hét buzogánnyal, miként hajdan Álmost, a honfoglalót várta a hét
vezér. »Vigyázzatok, semmi el ne maradjon az ősi magyar ceremóniákból!« − kiáltotta Werbőczy uram, amint
sánta lábával fel és alá bicegett, és mindenről gondoskodott, amiről csak ő tudott a honfoglalás idejéből. […] A
hét vezér, akik közül mi csak Kun Gotthard uramat ismertük fel, körülvette a vajdát a buzogányokkal, miután
előbb törökösen térdet és fejet hajtottak előtte. – Hát ez mire való volt? – kiáltott fel Mária […]. A zsidó
felemelte a mutatóujját: − Felség, ez tetszett a népnek leginkább a mutatványok közül, mert az utcák még
sírgödörszagúak voltak a szerteheverő holtestektől, és kóbor kutyát nem lehetett látni emberi kar vagy láb nélkül.
Ekkor előállott Werbőczy uram, és térden állva így szólt a vajdához: »Miket nagyságod parancsolt, véghezvittük,
s teljesítve vannak«. Nagy durranás hangzott ekkor: ágyúból lőttek. »Menjetek, készüljetek a vecsernyéhez« −
parancsolá most a vajda Szerémy káplán úrnak, aki egész idő alatt a lova mellett ballagott. (Dörmögött is emiatt
a káplán, azt mondják, tótul könyörgött egész Hatvantól Pestig a vajdának, hogy engedné meg a hordszékre való
ülését. »Majd ha püspök leszel, akkor kolybába ülhetsz« − felelt vissza ugyancsak tótul Zápolya a nyeregből.) −
Ámde Szerémy uram most sem mehetett egyedül a várkápolnába. István, káplántársa, aki felügyeletével meg
volt bízva, nyomban utánairamodott. A várkápolna kapujában pedig már várta György az öreg pesti pap, akinek
a prédikációi kedvéért a pestiek néha úszva járnak át a Dunán Budára. Hát Szerémy uram csak megadta magát
sorsának. A toronyból harmadikat harangoztak, a harangozó felhajtotta maradék borát, másodszor is ágyúztak, a
vajda főembereivel a székesegyházba vonult. Mi, zsidók, persze odakünn rekedtünk, de azért megtudtuk, hogy a
templomban most imádkoznak a magyarok az ég minden szentjéhez, hogy jöjjenek segítségére ennek a szegény
országnak” (276–277.).
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Szerémi György áll. Egyedül ezen a ponton merül fel lehetőségként az, hogy Krúdy olvasta
Szerémi emlékiratát, és hogy a kereskedő elbeszélése (melynek valódi célja csupán az, hogy
fedezze elbeszélőjét, amíg az a hosszú mese alatt kipuhatolja, hogy milyen válaszra számíthat
leánykérőként) annak adja egy külső szemlélő által előadott paródiáját. Szövegszerű
egyezések nem állnak rendelkezésünkre, de nem is zárható ki egyértelműen, hogy a kereskedő
elbeszélésének célkeresztjében ezért a vajda mellett vagy mögött álló káplánt látjuk a leendő
király helyett. Hiszen az emlékiratok egyik jellegzetessége éppen az, hogy elbeszélőjük
önmagát állítja a középpontba.
Jászay elbeszélése Szerémién alapszik. Jászayt bizonyosan, de Szerémit nem biztos,
hogy olvasta Krúdy (valószínűleg inkább csak belelapozott), de nem vette át Jászaytól annak
független és higgadt előadását a káplán cselekedeteiről. Ennek a magyarázatát azonban nem
találjuk meg a szövegben, amelyből csupán az derül ki, hogy Krúdy és a narrátor
elfojthatatlan ellenszenvvel viseltettek a káplán iránt. Azt nem tudjuk, honnan eredt az
ellenérzés, ám az világos, hogy a Szerémiről szóló epizódokat alapvetően ez mozgatja.
Az út végének leírásában, kommentálásában is különbségek mutatkoznak Jászay és a
zsidó kereskedők változata között. Míg a Jászay-szöveg nem pontosítja, hogy hova érkeztek
Budán a várfoglalók (Jászay 1846: 112.), addig a kereskedő beletoldja beszédébe azt, hogy
„egy piacra” értek. Ez az elszólás némileg lerontja az elbeszélés hitelét, hiszen a jelenet elején
található bemutatásból úgy tűnt, hogy világlátott és nyitott szemmel járó emberekkel tárgyal
Mária. Valószínűleg már korábban is megfordult Budán a kereskedő, ismernie kellene annak
helyeit. A következő értelmezésbeli különbség Kun Gotthárd alakjához kapcsolódik. Jászay
röviden így ír róla: „immár budai várnagy” (Jászay 1846: 112.). A kereskedő pontosabban
fogalmaz: „rablóvezérből lett várparancsnok” (276.). Krúdy folyamatosan vitázni látszik
Jászayval Szapolyai vezéreinek integritásáról, egyenességéről: minderről a harmadik részben
írok bővebben.
Míg a Jászay-féle változatból Werbőczy kimaradt, addig a kereskedő őt is beleszőtte
elbeszélésébe. Ő szervezi az ősi magyar ceremóniát, melynek szerepére nem derül fény egyik
elbeszélésben sem. Mária szóvá is teszi ezt, a zsidó kereskedő pedig azzal érvel válaszában,
hogy a lakosság szórakoztatását szolgálta, elterelendő az emberek figyelmét a borzalmas
körülményekről, amelyek között a török betörés óta élnek.
A legvégső mondatban emlékezteti hallgatóit és a regény olvasóját saját különállására
(„[m]i, zsidók” [277.]). Az egész elbeszélésen végigvonuló sajátosság, hogy a mesélő rálátva
saját különálló pozíciójára reflektál a másféle bölcsességre, amelynek birtokában van. Erre a
tudásra maga Logus Tamás is utal a Mohácsban, amikor így inti Máriát: „ [a] zsidók mindent
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tudnak, és mindenről értesítik egymást, nehogy valahol bajba jussanak” (124.). A trilógiában
finom módszerekkel, de határozottan hangsúlyozza Krúdy a két kultúra szembenállását. Az
egyiket, a zsidót, úgy tünteti fel, mint amely az ősi bölcsességek örököse, míg a másik, a
keresztény, megegyezésre képtelenül versengésen alapul, és folyamatosan önmaga termeli ki
saját ellenfeleit és kihívóit.41

A mészáros elbeszélése

Szapolyai útját a koronához ugyancsak Jászay műve alapján dolgozta ki Krúdy.
Előfordul, hogy egy-egy részlet valamely történeti monográfiából annyira megragadta a
fantáziáját, hogy vagy többször visszatért hozzá, vagy szálakra bontva több helyen is
felhasználta a regényben. Emez utóbbira példa a János vajda fehérvári bevonulásának
körülményeit tárgyaló rész Jászaynál (vö. Jászay 1846: 150−151.), amelyet Krúdy elemeire
bontott, és beosztóan gazdálkodott vele. E részletből nő ki a budai mészáros története – vele
Mária és Crudy püspök a prépostsági padláson találkoznak. A mészáros kálváriájának
elbeszélése jó példa arra, amit a szakirodalom alsó nézőpontú történetírásnak nevez. E rész
elütő minősége, szemlélete mutatja, hogy a regény egésze viszont nem ebből a nézőpontból
íródik. A mészáros a maga kalandjainak elmondásakor láthatóan más célokat tart szem előtt,
mint a regény elbeszélője. Nem históriai hitelességre törekszik, hanem emberi
tulajdonságokat tár hallgatói elé; nem színlel jólértesültséget, hanem csak arra szorítkozik,
amit megtapasztalt. Maga a történet, amely a regényben több mint fél oldalt kitesz, Jászay egy
mellékes megjegyzéséből nő ki és kel önálló életre.42
Krúdy ezt a történetet is, amint ez stílusára jellemző, szinte már groteszkül egy
másodrangú probléma köré építi fel − így maradva le a nagy tragédia elbeszéléséről.43 A
mészáros lesoványodott, éhező ökrei köré, melyeket a közeledő török hírére hajtott el Budáról
Fehérvárra. Ezek az ökrök, valamint a családi örökségként birtokolt mentelánc válnak
bajainak előidézőivé. A mészáros szenvedése erkölcsileg nem jogos, hiszen semmiféle bűnt
nem követett el, pusztán őt is elérte a válogatás nélkül lesújtó megtorlás. Nem volt okozója,
előidézője vagy bármiféleképpen részese a Mohácshoz vezető hibáknak. A hangsúly nem az
41

A reformációra tett utalások, csakúgy mint a nagy hatalmú uralkodók vetélkedésének ábrázolása, valamint a
pápai álláspont ingatagságának hangsúlyozása alátámaszthatják ezt a feltevést.
42
„[C]seh és német kereskedők, a királynétól Budáról-futása alkalmával elragadozott köntösök miatt,
negyednapig fosztogattattak, s szerencsésnek mondhatta magát közőlök, ki éjszakának idején elugorhatott”
(Jászay 1846: 150.).
43
Mária felháborodott közbeszólása a zsidók elbeszélésébe szerencsi adományozási históriáról hasonló
sajátosságot mutat: „[é]s egy sarokkövön adta oda! − szisszentett a királyné” (274.).
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ártatlanok értelmetlen bűnhődésén és kiszolgáltatottságán van, hanem a kedves, szívükhöz
nőtt vagyontárgyak elvesztésén és a testi megpróbáltatásokon; a történet az erkölcsi
kérdéseket nem érinti.
Egy másik esetben Krúdy a történelmi hűség látszatának fenntartására használja fel,
szűkszavúan, ezt a kifosztási epizódot − Werbőczy és Batthyány templom előtti
beszélgetésében. A két szöveghely jól mutatja a klasszikus történelmi regény és a Krúdy-féle
történelmi tényregény eszköztárának egymás mellett élését a trilógiában: míg az egyikben egy
a történelmi tényekkel megegyező események elszenvedője egy történetileg nem bizonyított
vagy megalapozott, de elképzelhető alak44, addig a második esetben minden elem a
históriából van átemelve és összedolgozva.
Krúdy tehát hagyja a mészárost, hogy elbeszélje minden szenvedését, aki azokat
egészen Budáról való elindulásától kezdve felidézi. Ezután kezdődik a Jászay adataira
alapozott történet a kereskedők kifosztásáról.45 Újból feltűnik a veres szín mint a negativitás
szimbóluma: Kápolnay lova után Bakics Pál bajsza a Szapolyai körül gyülekező „veres”
seregben. Határozott különbség van a visegrádi jelenet vöröse és a Szapolyai-tábor tagjaira
alkalmazott „veres” jelző között. Az utóbbi határozottan negatív töltetű, rosszindulatot sugall
és kegyetlenséget (Kápolnay gyújtogatása, a fehérvári fosztogatás) vetít előre. Az előbbi
csupán a felelőtlen életörömöt és meggondolatlan szórakozást jelzi, de a szándékolt agresszió
hiányzik belőle.
A szerencsétlen mészáros különösen elegyíti a bölcsességet és az esztelenséget
viselkedésében. Azzal tisztában van, hogy Szapolyai mint leendő király vagy legalábbis mint
királyjelölt érkezik Fehérvárra. Ezt a tanulságot nyilván az útja során és Fehérváron hallott
hírekből szűrte le magának, ám akkor azt is joggal feltételezhetjük, hogy Szapolyai emberei
kegyetlen és pusztító viselkedésének híre is el kellett hogy jusson hozzá. Ez viszont
érthetetlenné teszi, hogy miért viselte a valószínűleg nagy értékű mentaláncot a piaci
gyűlésen. A legegyszerűbb persze hiúságot feltételezni tette mögötti indítékként: bizonyítani
akarta az őt befogadó fehérvári polgárok előtt egyrészt azt, hogy valóban az, akinek mondja
magát, másrészt azt, hogy gazdagságban felettük áll. Miután öltözetének ezen kirívó, a
polgárok „fekete” csomójától nyilván elütő darabjával felhívja magára a figyelmet, már meg
van pecsételve a sorsa. Bakics első hozzá intézett kérdése világosan mutatja, hogy valamiben
44

Crudy püspök alakja is ebbe a sorba illeszkedik, néhány más mellékszereplővel együtt.
„De bejött ám [ti. Fehérvárra] Bakics Pál uram, Szapolyai uram hadvezére a maga száz lovasával. Magyar volt
őkelme, mért ne eresztettük volna be a kapun? Bakics Pál a piacon leugrott a lováról, akkor láttuk, hogy
karikalábú, ragyás, veres bajszú ember őkegyelme, aki nyomban olyan mohó szemekkel nézett végig a városon,
az összegyülekezett polgárokon, mintha mindent el akarna vinni a tarisznyájában…” (317.).
45
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végül mindenképp bűnösnek találja majd őt, ha nem lopásban, akkor másban. Ez a más pedig
csupán annyi, hogy utolsó pénzzé tehető jószágát, a két ökröt megpróbálta biztonságba
helyezni. Miután mindenétől megfosztották, keserű humorral idézi fel az ezüst mentelánc
elvesztését is.
A történet vége ugyan felvillantja a lehetőséget, hogy a húsmérő ez után a kalandja
után több ember- és valóságismerettel fog rendelkezni: a börtönről tett megjegyzése
legalábbis erről tanúskodik.46 A budai kereskedők sorsa − amely Jászay egyetlen információja
a történet elemei között − csupán mellékszálként tűnik fel. Az viszont teljesen homályban
marad, hogy a börtönből hogyan került a padlásra a mészáros, és miért nem hagyhatja el azt.
Hiszen Máriát feltehetően ő vezeti ki Fehérvárról valami rejtekúton, amelyen már korábban is
elmenekülhetett volna.
A másnapi királyválasztás háttérbeszélgetései során a főurak csupán mellékesen
érdeklődnek a kereskedők által elszenvedett igazságtalanságok iránt.47 Krúdy itt egy másik
regiszterben, a főurak érdektelenségének hangján mutatja be ugyanazt az eseményt.
Batthyány nem együttérzésében érdeklődik a vagyonuktól megfosztott kereskedők sorsa iránt,
hanem pusztán Szapolyai feltétlen hívét, Werbőczyt szeretné bosszantani azzal, hogy
emlékezteti az esetre.

Lajos ravatala

Még Mária máskülönben teljesen fiktív búcsúját férjétől is a forrásokban talált anyag
alapján dolgozta ki Krúdy. Lajos király bebalzsamozásának végignézése beletorkollik
Szapolyai választási beszédébe a fehérvári gyűlés előestéjén.48
46

„A börtönben többet tud az ember, mint a külvilágban, így ott hallottam, hogy Bakics vezér sorjába vette a
Budáról elmenekült kereskedőnépeket, és egyiknek sem hitte el, hogy a törökök elől hagyta ott régi otthonát.
Mindegyiket azzal gyanúsította, hogy Szapolyai elől vitte el portékáját. Volt sírás, jajgatás. Amire a budai
kereskedők egytől egyig megint csak egérutat vettek új otthonukból, és vagyonukat hátrahagyva, a Bakony
bujdosói lettek. Engem pedig ide, a prépostsági palota padlására vetett végzetem. Ahol az éhenhalással küzdök”
(318.).
47
„»Persze, ugyancsak Bakics kapitány volt megbízva a kereskedők holmijának átvizsgálásával?« − kérdezte a
horvát bán. »Ilyen munkára nem küldhettük a nyitrai püspököt, aki a püspökök Mohácsnál maradása óta a
legöregebb főpapunk Magyarországon« − felelt a kancellár. »Most már értem, hogy miért vannak tele az
országutak Fejérvárról menekült polgárokkal!« − szólt Batthyány, és Werbőczy unszolásának engedve, belépett
a templomba” (345.).
48
Lajos balzsamozása Jászay leírásában így fest: „Szerémy a külvárosban hagyta paripáját, egy bérlett ember
gondviselésére, s Basyval és Horváth Bertalannal a birónál foglalt szállást, a városi kapu közelében. Maga a
királyi hatalommal megérkezett vajda, a prépostság épűletébe szállt, s azonnal a temetkezési szertartásokhoz
láttatott. A már nagyrészt elsenyvedt királyi holttestet, a Ferdinánd szinte megjött követei minden ellenzése
daczára, a boltból felhozatta, s a mennyire hirtelen lehetett, a Dávid János, Tatay Miklós és Szerémy György
udvari káplánok felügyelése alatt, drága kenetekkel és szagos szerekkel bebalzsamoztatta. A káplánok, − miként
Szerémy állítja – három tőrszúrást láttak a halotton, de a kapott parancshoz képest mindent a legnagyobb
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Az eset fontosságát jelzi, hogy kétszer van leírva, mindkétszer meglehetős részletező
kedvvel. Az első alkalommal a szertartást figyelő Crudy püspök kommentálja az eseményeket
a háttérben figyelő Máriának, illetve az ő párbeszédükből derül fény jelentős információkra:
„[a]mint látom, Tatay Miklós, a népszerű budai káplán is itt van − dörmögte a lutheránus,
amint sasszemével a homálya nézegetett. − Amott meg Dávid János, Szapolyai
legbizalmasabb káplánja. Hej, de az áruló Szerémy uram sem hiányozhatik. No, megállj!”
(312.). Crudy püspök tehát osztja Mária véleményét Szerémiről, és nem is mulasztja el
közölni. A megjegyzés másfelől elárulja, hogy a püspök ismeri a budai udvari személyeket, az
egyháznagyokat, és hogy a belpolitika eseményeivel is tisztában van.49 Mindez azonban
ahelyett, hogy oszlatná a püspök személye körüli bizonytalanságot, inkább növeli azt. Saját
megjegyzése, melyet a prépostság folyosóján ejt el, azt a lehetőséget is felvillantja, hogy a
katolikus egyházon belül már viszonylag kiemelkedő pozícióhoz jutott, mielőtt a másik
táborhoz csatlakozott.
A regény narrátora nem engedi át a balzsamozás leírását teljesen a püspöknek, néha
visszaveszi tőle a szót. Mindeközben a templomi történésekkel párhuzamosan őt magát is
figyeli: „[d]e most hirtelen erős gyanta-, tömjén- és kámforszaggal telt meg a templom
belseje, mintha valami másvilági fűszeresládát nyitottak volna fel odalent a papok. De még e
tömjénszagon át is átérzett a szublimát szaga, valamint valamely orrfacsaró, szemet
könnyeztető mocsárbűz, amely elől még a lutheránus is visszavonta a leshelyről nagy,
egyenesre szabott orrát, amely olyan keménynek látszott, mintha acélból öntötték volna”
(319.). A technikai jellegű részletezésnél a narrátor visszaadja a szót az ilyen ügyekben
jártasnak látszó püspöknek, aki kommentárokkal látja el a látványt.50 A püspök lekerekíti a
templomban alant zajló történetek elmesélését, ám az utolsó mondatban található
információnak inkább a regény olvasója a címzettje, nem pedig Mária, aki nyilván tisztában
van a másnap jelentőségével. A holttest további, közelebbi vizsgálatához le kell ereszkedniük
a templomba. Ezúttal is a püspök közvetítésén keresztül értesülünk a tetemen található

titokban tartottak. Aztán a püspökök vették át, dalmatkába öltöztették, lábaira papucsot húztak, fejét a Szapolyay
készíttette arany korona-pártával felékesítették, s a nagytemplom közepén közszemléletre kiterítvén, felette az
egyházi szertartást, az engesztelő áldozatot végezték” (Jászay 1846: 151−153.).
49
Erre mutat keserű felkiáltása a kalandosok karrierlehetőségeiről Szapolyai udvarában.
50
„– Még a haját, bajszát, szakállát, körmét, amelyek a sírban is tovább növekednek, megnyeste a borbély a
fenséges úrnak. Most aztán már jöhetnek a püspökök, hogy felöltöztessék volt királyukat, ha ugyan lesz
bátorságuk hozzányúlni. […] Immár odalent látom Podmaniczky uramat, a nyitrai püspököt, amint aranyos
papucsokat próbálgat őfelsége lábára a bíborharisnya fölé. […] Őfelségét immár felöltöztették a püspökök kék
misemondóruhájába, amit egyházi nyelven dalmatikának neveznek. Mindjárt véget ér a szertartás,
Boldogasszony temploma kiürül, mert holnap is lesz nap. Temetés és királyválasztás napja” (320–321.).
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sebekről.51 A párbeszéd a Jászay által Szerémitől átvett információkat tárja a regény olvasója
elé (vö. Jászay 1846: 152.), ám semmiféle következtetést nem von le belőle sem a
máskülönben mindenbe belekotyogó püspök, sem Mária, sem pedig a narrátor.52 Vagy a
regény olvasójának magának kellene levonni a megfelelő tanulságot (ám ehhez nincs
elegendő háttérinformáció elrejtve a szövegben), vagy a másik választása az lehet, hogy
kénytelen-kelletlen beéri ezzel a félig kifejtett utalással, és nem bolygatja a kérdést a
továbbiakban.
A második leírás pedig kizárólag a szenvtelen, de a holt királlyal együttérzést mutató
narrátoré. Ez némileg amnéziásan teljesen megismétli az előzőt, új információt nem téve
hozzá. A tónusa ugyan más, objektívabb és tömörebb (ám felsorolja a királyi öltöztetésben
részt vevő valamennyi püspököt), de nem fűz a történethez személyes megjegyzéseket, nem
kalandozik el bennfentes részletek felé. Az egyetlen különbség a Lajos holttestén elhelyezett
aranypárta eredetének értelmezésében mutatkozik meg.53 Crudy püspök a szakirodalommal
megegyezően állítja, hogy Szapolyai rendelte, míg a narrátor szerint „saját kezűleg”
készítette. A legkülönösebb azonban mégis az, hogy hiába olvashatunk két beszámolót is
Lajos király holttetemének felkészítéséről az eltemetéshez, az nem torkollik bele semmiféle
következtetésbe. Amint a király teste a megfelelő helyre került, nem is hallunk róla többet.
Vagy mondanivalója nem volt róla, és csupán érdekesnek találta ezt a részletet, vagy nem is
tudta, hogy milyen véleményt alkosson az esetről.

Mária és Szapolyai kettőse
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„Hány sebet lát a király bal oldalán? − kiáltott fel hirtelen lelket rázó hangon Mária, hogy a lutheránusnak
arcába szökött a vér. − Két kardszúrás van őfelségén. − Milyen kardtól? − Háromélű kardtól. − Amilyent a
csehek használnak? − Amilyent a csehek használnak − felelt a lutheránus, és a holt király ruházatát rendbe
hozva, leszállni készült a létráról, miután elfújta a kezében tartott gyertya lángját” (327.).
52
„− A vajda most helyezi el II. Lajos homlokán azt az aranypártát, amelyet száz darab válogatott aranytallérból
rendelt meg a kincstárosánál, Tornaallyai Jakabnál. Éppen most számolja őkegyelme, hogy a száz darab aranyból
nem hiányzik egyetlen is. Már harmadszor kezdi az összeadást. Tornaallyai uram ugyancsak szorul a tallérok
olvasása közben” (329–330.).
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„A holt királyról az asszonyok mosták le az iszapot és a vízi mocskot, amelytől borítva megtalálták őt a
halászok a patakban, de a nehéz fegyverzetet és ruhát a Szapolyai káplánjai, így: Szerémy György, Tatay Miklós
és Dávid János nevezetűek oldozták le a tetemről. A holt királyon az egyik káplán (Dávid) három kardszúrást
olvasott meg, amely szúrások eredhettek olyan kardtól („cum gladio Bohemico”), amilyent ez idő tájt a csehek
használtak. Szerémy csak két szúrt sebet látott. De a sebekből egy is elegendő lett volna, hogy azon keresztül az
ifjú király lelke elröppenjen a mohácsi csata borzalmai elől. Szapolyai János megnézte a lemeztelenített
holttestet a templom közepén: »Nem asszonynak való látvány!« − mondta, és parancsára a három káplán a
szokásos szagos balzsamokkal, növényi zsírokkal tetőtől talpig bekente az elsenyvedt tetemet, mire a
sekrestyéből előjöttek a püspökök, mégpedig: Podmaniczky István nyitrai, Várday Pál egri és gúti Országh János
váci püspökök, akik a holt királyt a koporsó számára dalmatikába, papucsba öltöztették, és fejét aranykoronához
hasonló pártával díszítették, amelyet Szapolyai János saját kezűleg készített holt urának, királyának” (341−342.).
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A vajda hangszínére vonatkozó fél mondatra: „nőiessé vált férfihang” (334.) Krúdy
következtetések sorát építi, de nem éri be ennyivel; hogy fitogtassa jólértesültségét, és hogy
leleplezze önmagát, lábjegyzetben odaírja: „[k]émjelentés”. Ez a megjegyzés azonban csak a
naív és őt nem ismerő olvasót csaphatja be, nehezen képzelhető el, hogy Krúdy hónapokat
bujdokolt volna a levéltár poros aktái között, hogy ezt az apró részletet kikutassa. Ám mikor
Jászaynál rábukkant, nagyon megtetszett neki, és Máriának egy hosszabb gondolatmenete
foglalkozik a „nőies hangú” vajdával. Jellemzően építi fel a jelenetet, amelyben a vajda nem,
csak a hangja szerepel: a rész metonimikusan átveszi az egész szerepét, és a vajda testi
valójában csak a következő bekezdésben jelenik meg. A regényben máshol inkább
származását róják fel a vajdának, nem pedig a parasztlázadás véres elfojtását, csupán itt jut
eszébe Máriának Szapolyai kegyetlensége. A kifogásoló megjegyzésnek valószínűleg Ortvay
gőgről szóló mondata a forrása (vö. Ortvay 1914: 88.).
Mária gondolatmenetét Krúdy Jászaynak egy mondatára alapozza.54 Ez a kis darabka
információ burjánzott el a szövegben. A narrátor részletesen informálja az olvasót arról, mi jár
Mária fejében: „[a]z ágacskát az ujjai közt forgatva, arra figyelt, hogy milyen különös, nőies
hangja van a vérszagú Zápolyának, amikor itt, a király koporsója mellett halkított és gyengéd
szóval próbálja meggyőzni Máriát a maga igazságáról. A királyné talán a vajda szavainak
értelmeit sem mérlegelé annyira, mint azoknak éppen nőies hangzatát. Hát lehetséges az, hogy
az az ember, aki úgy akasztotta a lázadó »kurucokat«, mint tavasszal a kártevő varjakat,
hangjaiban így ellágyuljon, hogy szinte a könnycseppek lépdelődése hallatszott szavában,
amely könnycseppek fel és alá sétálnak a láthatatlan létrán, mielőtt kibuggyannának az
ablakon? − És a nagy izgalomban nőiessé vált férfihang tovább beszélt, amíg Mária arca
epeszínű lett” (334., a szerző kiemelése). Két, nem feltétlenül összefüggő mentális
folyamatról ad számot az a részlet, amelyek feltehetően párhuzamosan zajlanak Mária
elméjében. Az egyik ezek közül annak a kontrasztnak a felismerése, amely a hajdani
parasztfelkelést kegyetlenül elfojtó vajda és az aktuálisan trónra aspiráló királyjelölt között
van. Mária gondolatban vérszagúnak nevezi Szapolyait: ez nagyon erős jelző, amely sokkal
hatásosabban idézi fel a kegyetlenséget, mint a „véreskezű” tenné. A vérszag szinte
érezhetően tapad Szapolyai ruhájára, és émelyítően körüllengi őt. (A jelző megjelenik még a
regényben Báthory nádor gyilkossága kapcsán, amikor a vérszagú csákányt említi az
elbeszélő.) A másik, ezzel párhuzamosan zajló folyamat az, ahogyan Máriát elönti a düh
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„Szapolyay János emelte női gyenge szavát, és monda”. Lábjegyzetben: „«Johannes ille …Rex, forme et
stature prestancia minime antecellit verum illum Regni heredem, sed feminea voce loquitur.» Kémi tudósítás
1526-ból, a cs. k. titk. lev. tárban” (Jászay 1846: 154., a szerző kiemelése).
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(„arca epeszínű lett” [334.]), ezt valószínűleg ő maga is csak akkor veszi észre, amikor már
magával ragadta ez az érzés, ezért nem ad róla a narrátor részletesebb beszámolót.
A fiktív párbeszéd, amely Mária és Szapolyai közt hangzik el a királyválasztást
megelőző nap Lajos király ravatalon fekvő holtteste mellett, sokban megelőlegezi a másnapi
királyválasztást. Mintha ekkor zajlana le a valódi választás, itt derülnének ki a vajda valódi
értékei és képességei, melyek alkalmassá teszik vagy nem teszik őt a királyságra, mintha
Mária lenne az egyetlen, aki ennek a kérdésnek az eldöntésére jogosult volna. Ő Szűz
Máriához utalja a döntést, mint az ügyben kizárólag illetékes hatalomhoz, aki a királynétól a
magyar koronát egyedül visszavehetné. Szapolyai ellenben csak a rákosi végzésre, a nemzet
akaratára tud hivatkozni, ezenkívül a narrátor egy megjegyzése utal arra, hogy Szapolyai talán
magában hordozza az uralkodásra való hajlamot: birtokában volna „ama titokzatos érzékének,
amely a fejedelemségre született emberekben van” (330.). Kettejük párbeszéde csak látszólag
az, valójában Mária meg van győződve Szapolyai követeléseinek jogtalanságáról. Nem száll
vitába vele a magyar korona sorsáról, a vajda érvei leperegnek róla. Szapolyai ezzel szemben
folytonosan bizonygatja a magáét, törvényekre és főurakra hivatkozik. Minél hosszabban,
elkeseredettebben hajtja a maga igazát, annál rövidebb és megfellebbezhetetlenebb
mondatokban válaszolgat neki Mária. Mindaddig, amíg csak a magyar korona és királyság a
tét, Mária nem is veszíti el a fejét. Szapolyai érvelésébe beleszövi a rákosi végzés mondatait,
illetve a főnemesek és -papok felsorolását, akik szignálták az iratot.55 Váratlanul másnapi
beszéde felütésével zárja Máriához címzett szavait; melyet Krúdy ezúttal idézőjelek közé tett:
„»Magyarország, amely annyi éven át ontotta vérét a keresztyén hitért, végromlásra,
veszedelemre hanyatlott. Nagyjai, nemesei nagy része elhullott, üresen maradt várai török
kézre jutottak.«” (334.)56 Az idézet úgy ékelődik bele a szövegbe, mintha valamely felsőbb
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E helyütt található a terjedelmes átvétel: „váraim, amelyek a tengerpart felé esnének, éppen régi, rövidlátó
királyaink ügyetlenségéből elszakadóban vannak Magyarországtól, mint akár az északiak. Szerb-, Halics-,
Lodomér-, Bolgár- és Dalmátországok számtalan váraikkal elidegenedtek” (334.); „[e]lég volt az Ulászlókból,
akiknek tunyaságából vagy a csehekkel való összeesküvésből elszakadt Magyarországtól a fegyverrel szerzett
Slézia, Morvaország, Luzsica” (333.). E részek forrása Jászaynál: „[i]nnen lőn, hogy az országtól Ráma, Szerb,
Halics, Ladomér, Bolgár és Dalmát országok, számtalan várakkal együtt, elidegeníttettek, elannyira, miszerint
félnünk kell: hogy a határszélek már megszakadozván, az ellenség egyenesen a hon belsejére irányozza
megrohanásait” (Jászay 1846: 159.); „lengyel László hanyagsága-e, meg tunyasága, vagy tán a csehekkel
folytatott titkos egyetértése által, mennyi kárt okozott a honnak; mint játszotta el a fegyverrel szerzett Morvát,
Sléziát és mindkét Luzsicát” (Jászay 1846: 154−155). Ugyanitt olvasható még a következő átvétel: „nincs
nemzet a föld kerekségén, melly nem önvéréből önnemzetségéből válaszsza urát, királyát” (Jászay 1846: 160.);
Krúdynál: „kimondották, hogy egyetlen nemzet nem akarnak többé lenni a világon, amely nemzet nem
önvéréből választja királyát” (333.).
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Forrása Jászaynál: „Magyarország, melly annyi éveken át ontotta vérét a keresztyén hitért, vég-romlásra
veszedelemre hanyatlott. Nagyjai, nemesei nagy része elhullott, üresen maradt várai török kézre jutottak” (Jászay
1846: 154.).
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instancia kinyilatkoztatását idézné Szapolyai János, nem pedig saját, a királyválasztás
alkalmával elmondott beszédét.
Ugyanebben a jelenetben, amikor a korona és az ország sorsa felett vitatkoznak, Mária
kioktatásban részesíti Szapolyait a magyarországi grófok felől: „[m]agyar királyné létemre jól
tudom, hogy két grófi család van Magyarországon: a Szentgyörgyiek és a tót Szapolyaiak”
(335.). Kevéssé érthető, hogy miért bonyolódik bele ilyen kérdésekbe férje ravatala mellett,
de a válasz megtalálható Jászay egyik lábjegyzetében.57 Bár sem a mai, sem a korabeli
olvasóknak sem hordoz jelentős vagy érdekes információt a megjegyzés, Krúdy fontosnak
gondolta a történelem ezen szegletében való jártasságát akár még egy ilyen kevéssé odaillő
megszólalás árán is bizonyítani.
Mária és Szapolyai dialógusa nem csupán a frázisok terén előlegezi meg Szapolyai
királyválasztási beszédét. Nemcsak szavai visszaadásával rögzíti Szapolyai megszólalásait,
hanem hangszínének árnyalataival, különbségeivel is. Szapolyai játszik a hangjával („szólalt
meg az erdélyi vajda olyan halkan, amilyen fojtott hangon a katonák még nem hallották
beszélni” [331.] / „[h]angján azonban még mindig uralkodott, mint a kígyóbűvölő marásra
készülő állatain” [332.] / „de hangjában volt valami fanyarság is, mint a láthatatlan szél hozza
őszidőben a szőlődombok illatát” [333.]) egészen addig, amíg eljut a „nőiessé vált” hanghoz,
és kiderül, „milyen különös, nőies hangja van a vérszagú Zápolyának” (334.). Jóllehet a
jelenet további részében még egyszer régi hangjára talál („kiáltott fel hirtelen Zápolya, és
hangjának nőies gyöngédsége úgy röppent el, mint valamely megriasztott énekesmadár a
fészkéből” [336.]), ám az elkövetett gyilkosság után újra elveszíti azt, és királyválasztó
beszédét asszonyos hangon kénytelen elmondani. Jóllehet pontos választ nem ad a szöveg a
kérdésre, hogy a kiállott izgalmak melyike okozta a vajda e különös hangvesztését, mégis azt
sejteti, hogy az igazsággal való szembesítés – ti. királygyilkosság vádja – hathatott rá ilyen
erősen.
Mária mindaddig megőrzi hidegvérét, amíg Lajos temetésére nem fordítja a szót
Szapolyai. Ekkor azonban rettenetes és fenyegető átkot mond holt férje gyilkosára. Ennek a
szövege vérfagyasztó. Mária teljesen elhagyja korábbi megfontolásait, érveit, és természeti
metaforákkal tűzdeli tele szövegét. Már ő maga is „vércsehangon” visít, beszédében pedig
ilyen fordulatokat találunk: „éji madár kísértetlépteivel”, „vakondokkezét annak a
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„Megjegyzendőnek vélem itt általában, hogy csupán a nemzedékről nemzedékre átszálló comes-i méltósággal
felruházott egyéneket nevezhetni helyesen gróf-oknak, millyennel ekkor Magyarországon csak a bazini
Szentgyörgyi és Szapolyay nemzetségek birtak; ezeknek azon várak, mellyekhez a grófság kötve volt,
tulajdonosai voltak; a többiek, köz-várak vagy vármegyék főnöki tisztét viselték, a comes-i méltóság csupán
személyes hivatalukhoz köttetett, s a nemzet nyelvén ispánoknak neveztettek” (Jászay 1846: 156.).
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gyilkosnak”, „rohamba menő kígyóénál”, „II. Lajos Szent István koronájával megáldott
fejével a farkasok, rókák kegyelmét kérte”, „a vért lehelő vadállatok megkegyelmeznek vala”,
„a vérszomjas hiúz ugrásával”, „a magam két kezével végezhessem ki, mint patkányt az eb”,
„amíg ganéjbogarak gödrében meg nem híztak szörnyű állatok a gyilkos kifolyó vérétől”
(338−339.). A király Mária által feltételezett gyilkosa már nem is ember, hanem maga a Rém
(vö. 330.), aki kegyetlenebb a vadállatoknál, a sikamló kígyónál. Ezzel a Rémmel szemben
Mária a természethez fordul segítségért, de nem úgy, mint férje, Lajos tette, hanem inkább
boszorkányok módjára, uralma alá hajtva és csatarendbe állítva annak erőit.

Királyválasztás két felvonásban

A nemesség királyválasztásának vezérmotívumát Krúdy tehát jóformán Jászay egy fél
mondatából bontakoztatja ki, amely Szapolyai nőies hangjára vonatkozik. Ezen a
megjegyzésen alapul két bekezdés is, amely hangfekvésének hirtelen megváltozását írja le,
megkísérelve kideríteni annak lelki hátterét.58 Először a kiállt izgalmaknak tulajdonítja,
azután arra utal, hogy a leendő királynak a királyválasztás napján nem volt tiszta a
lelkiismerete, majd pedig a bűnbánókat hozza fel párhuzamokként. Azt sugallja olvasóinak,
hogy Szapolyai vétkes, sőt bűnös úton jutott a trón várományosának helyzetébe. Ezzel a
bevezetővel aláássa, vagy legalábbis nagyon vitatható pozícióba helyezi Szapolyai,
beszédéből kibontakozó, álláspontját.
A két eddig tárgyalt bekezdés nem tartalmaz közös elemet Jászay munkájával. Nem
így a királyválasztás leírása, amelynek során a Királyregények szerzője meglehetősen
szorosan követi a történészi narrációt. Mind a két beszámoló (Krúdyé is és Jászayé is)
Szapolyai beszédével kezdődik. Jászay szövege rövidebb (vö. Jászay 1846: 154.), míg Krúdy,
miután Szapolyai erkölcsi szavahihetőségét az előzőekben aláaknázta, hosszasan ír a
beszédről. A Magyarország végromlásáról szóló mondatot, amely Szapolyai Jánosnak a
királyválasztási beszédéből való, használja fel újra Krúdy. Az új megfogalmazásban Lajos
király méltatásába szövi bele, hogy „nem hibáztatta [ti. Szapolyai a királyt], hogy
Magyarország alatta a végromlásba hanyatlott, mert a keresztény hitért ontotta vérét a nemzet
a királlyal együtt” (346.). Krúdy oksági viszonyt tételez, illetve tételeztet Szapolyaival a
kereszténységért való védharc és a romlás között, mintha a harc nélkül nem következett volna
be a mohácsi tragédia. A Krúdy-féle változat visszatérő eleme a rend, a rendcsinálás: efféle
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„[M]áskor kárpithasító hangja oly erőtlenül, fátyolozottan, szinte náthásan hangzott, mint egy asszonyé, aki az
imént hagyta abba a zokogást” (346.). További hasonlatok variálják a témát még sorokon át.
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Jászaynál még utalás formájában sem szerepel. A regényszöveg egy katonás, de szűk látókörű
férfit állít elénk, akiben kifinomultságnak nyoma sincs.
Krúdy a királyválasztó gyűlés leírásakor Jászay alapján lényegében szóról szóra idézi
Werbőczy szavait, sőt még a közbekiabálásokat is pontosan eleveníti fel. Az események sorát
sem változtatja meg, ezért figyelemre méltó, hogy Ferdinánd (Jászaynál meg nem nevezett)
követeit Krúdy fellépteti a rendek gyűlésén. Hosszas jelenetben mutatja be a követek
ügyszeretetét, kitartását és bátorságát, amellyel gondolkodóba ejtenek néhány nem Szapolyaividékről érkezett nemest. Mindezt már Krúdy tette hozzá saját fantáziája alapján. Nem ez az
első alkalom a trilógiában, amikor a forrásokkal való összevetés alapján kiviláglik, hogy
tendenciózusan szépítette a Ferdinánd- és ócsárolta a Szapolyai-pártiakat.
A Jászay-féle szöveg menetét egyebekben viszont olyan hűen követi, hogy azon a
helyen, ahol Jászay megszakítja az események leírását, hogy közbeiktasson fél mondatot
Werbőczy szónoki képességeiről, Krúdynál ott ezt olvassuk: „[d]e hát ilyen a páratlan
népszónok természete, akkor melegszik bele igazában, amikor már mindenki kidőlt mellőle”
(349.). Krúdy nem tekinti feltétlenül értékesnek Werbőczy szónoki képességeit, nem is
dicséri, hanem visszafogottan „gyakorlott szónok”-nak titulálja, és eszközeit is enyhe
viszolygással írja le.59
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felismerhetőek maradtak, jóllehet kétszeresére dagadtak Krúdy előadásában.61 Ennek oka,
hogy a Jászay-féle szöveget nem átdolgozta, hanem szétbontotta, és minden egyes Jászaytól
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Ez visszautal Lajos király keserű megjegyzésére is: „[m]egint estélig akarnak gyötörni a beszédeikkel. Mennyi
kiváló szónok van ebben az országban!” (136.)
60
„Verbőczy [!] István, küldetett a rendekhez, ősi szokás szerint megkérdeni őket: mi az akaratjok a választandó
királyra nézve. […] »Uraim! magyarok! − kiálta Verbőczy harsány hangon, a szabad mezőn egybesereglett
nemesek közönségéhez, − tudjátok, hogy fő, hogy kormányzó nélkül vagyunk, s országunk pusztán áll; tudjátok
azt is, hogy a fenséges ausztriai főherczeg akar a királyunkká lenni, mondjátok véleményteket: akarjátok-e őt
vagy nem?« Öszszes felelet rivallott: »A világért sem!« »Kit akartok tehát királytokul?« − kérdé tovább István
úr. »A vajdát! Ő legyen, ő legyen!« − válaszolá rémítő ordítással a dühöngő tömeg, a körülálló fegyveres nép, és
fogadott szolga had” (Jászay 1846: 162.).
61
„Uraim! Magyarok! − harsog végig a mezőn Werbőczy hangja, mintha csak ekkor jött volna rá a
királyválasztás »ízére«, amikor már reggel óta szakadatlanul beszélt. De hát ilyen a páratlan népszónok
természete, akkor melegszik bele igazában, amikor már mindenki kidőlt mellőle. Bezzeg győzte hanggal István
úr, nem úgy, mint megválasztott királya, János. − Tudjátok, hogy fő, hogy kormányzó nélkül vagyunk, s
országunk pusztán áll; tudjátok azt is, hogy a fenséges ausztriai főherceg akar királyunkká lenni; mondjátok
véleményeteket: akarjátok őt, vagy nem? − A világért sem! − ordított Werbőczy István körül az idejében
elhelyezkedett Szapolyai-had. (De másnak se volt különvéleménye, ezért a kancellár megkérdezte): − Kit
akartok tehát királytokul? − A vajdát! A vajdát! − Ő legyen! Ő legyen! Üvöltötték a katonák, de most már belebeledörmögött egy-egy nemesenek is a hangja, mert a hosszadalmas várakozásnak valahogy véget kellett vetni.
Werbőczytől pedig amúgy sem szabadulhatni, ha az valamit a fejébe vett. A nagytemplomban minden
elintéztetett, ceremónia már ez a »Rákos«, ahol a nincstelen, elszegényedett nemességet is megkérdezik akarata
felől az ősi juss alapján. Kár volna tehát minden szóért, amellyel a királyválasztás sikerét öregbítené Werbőczy
uram; agyonvernek itt ma mindenkit, aki Szapolyai nevén kívül másnak a nevét is kimondani merészelné”
(349.).
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átvett mondat után beleírt két sajátot. E betoldások egyetlen célt szolgálnak: kisebbíteni és
becsmérelni Szapolyai híveit és azok királyválasztó módszereit. Werbőczyt népszónoki
adottságai miatt gúnyolja, de a következő mondatban éppen ennek az adottságnak a hiánya
miatt ítéli el Szapolyait. Werbőczy második megszólalásához pedig siet hozzáfűzni, hogy
milyen előrelátóan köré gyűltek a Szapolyai-párti katonák, hogy az ő hangjuk hallatszódjon,
amikor felteszi a mindent eldöntő kérdést. A valóban választási joggal rendelkező nemesek
azt látják, hogy ők csupán díszletül szolgálnak, a királyválasztás már eldőlt, az ő szavuk nem
sokat nyom a latban. A nemességet bemutató rész három nézőpontot játszat egymásba: a
kívülálló narrátorét, az unalmas várakozásnak véget vetni kívánó nemesekét, és végül a
Szapolyai körül gyülekező, a közép- és kisnemességet lenéző főurakét. A nézőpont
hullámzása végül a köznemesség ironikus véleményébe torkollik a választás értelméről.
A következő részletben megjelennek Ferdinánd követei mind Jászay62, mind pedig
Krúdy63 előadásában. A terjedelmi különbség ebben a részletben még nagyobb, mint az
előzőben volt. Ez annak is köszönhető, hogy Krúdy másik forrásából, Ortvay munkájából
beillesztette a Jászaynál nem található elemet, a követek neveit (vö. Ortvay 1914: 269.). A
szöveget azonban az növelte meg jelentősen, hogy Krúdy Jászay tömör előadásmódja helyett
függő beszédben közvetíti a követek mondanivalóját. Határozottan elüt a Ferdinánd
követeinek

bemutatása

a

Szapolyait

körülvevő

királyválasztókétól.

Amíg

azokat

földhözragadtnak és nehézkesnek mutatja, addig úgy tűnik, hogy a követeket a természeti
erők is segítik („mintha a […] szél szárnyán jöttek volna” [349.]). Majd amikor a
megszólalásra kerül a sor, akkor még nyilvánvalóbbá válik a különbség. Werbőczy még saját

62

„E pillanatban a Ferdinánd egyik követe tolakodott elő, magával hozott leveleit mutatva, s a nemességet intve,
hogy hogy a távullévők befolyása nélkül a királyválasztási cselekvényt végre ne hajtsák. Verbőczy válaszolt a
követnek: »Minden nap, sőt minden órán rajtunk az ellenség, nekünk király kell, egy pillanatig sem
várakozhatunk«” (Jászay 1846: 162−163.).
63
„Ámde ekkor, mintha a mezőn futamodó szél szárnyán jöttek volna, a nemesi »Rákoson« hirtelen
megérkeznek vala Ferdinánd ausztriai herceg úr német követei, akiknek őrizetét a belvárosi templomi
események után Bakics fölöslegesnek tartotta, majd csak elviszi innen őket az ördög, aki hozta. Ámde a követek,
név szerint tiszteletes Beck Márk tanár úr, Weichselberger Zsigmond aranysarkantyús vitéz és Breuner Fülöp
tanácsos, az első alkalmat megragadták, hogy a nemesek közé vegyüljenek, és már mutogatták is Ferdinánd,
Báthory István és Szalaházy Tamás veszprémi püspök leveleit a »rákost« tartó nemeseknek. Egyben szokatlan
bátorsággal és ékes latin nyelven megszólalt ama leopoldsdorfi Beck Márk, ájtatos papi férfiú, aki arra intette a
jelenlevőket, hogy a távollevők meghallgatása nélkül ne hozzanak semmiféle elhamarkodott határozatot a
királykérdésben, várják be mindnyájan a komáromi »Rákos« napját, amelyet két hét múlva amúgy is
megtartanak, amelyet oda a törvényes nádorispán hívott össze. Akinek egyedül van jogosultsága a magyar
törvények értelmében a »Rákos« tartására. Tehát bármit is határoznak most a jelen levő nemesurak, határozatuk
sem a hazában, sem a külországokban törvényesnek el nem ismertetik. Olyan ájtatos és tiszteletre méltó hangon
beszélt az idegen követ, hogy némelyek már gondolkodóba estek a könnyen változó hangulatúak között,
különösen egynémely somogyi nemesember, akinek úgyse volt pörölnivalója Ferdinánddal, már húzogatni
kezdte vállát, és hazafelé volt indulóban, mert aludni kell egyet az ilyen nagy kérdésben” (349−350.).
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királyjelöltje híveit sem tudta szavaival meggyőzni Szapolyai katonáinak segítsége nélkül,
míg a Habsburg-házat képviselő követek ékesszólása az ellenpárt híveit is gondolkodóba ejti.
Az 1505-ös rákosi végzés bemutatását sem hagyta el Krúdy saját változatából. Amíg a
Jászay-féle történetben előre koreografált és kigyakorolt előadásnak tűnik a végzés
megjelenése64, addig a regényben mintha Werbőczynek ott helyben jutna eszébe, hogy az írás
megfelelő eszköz lehet az ingadozók meggyőzésére.65 A lándzsán való körülhordozást Bodó
Ferenc végzi (ebben a bekezdésben ugyan Pálnak nevezi, de a következőben már Jászayval
megegyezően Ferencnek), aki később is segíti Werbőczy munkáját. A végzés körülhordozása
arra is alkalmat teremt, hogy rendet tegyenek a tömegben, az ellenvéleményt hangoztató
nemest hátrább tuszkolják oda, ahonnan már nem hallatszik a hangja.
A következő mozzanat Jászaynál Werbőczynek Báthoryval szemben érzett
ellenszenvét és Bodó Ferenc határozott fellépését mutatja be.66 Ebben a részletben annak
vagyunk tanúi, hogy Krúdy elvett valamit az eredeti szövegből, ahelyett hogy hozzátett
volna.67 Még egy futó megjegyzés erejéig sem engedélyezte Szapolyai táborának, hogy „jót
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„Hirtelen egy hosszú dárda nyult fel, hegyén széles irha-levéllel, mellyről számos függőpecsétek lógtak alá.
»Ime uraim! − harsogott Verbőczy − itt az igéret, itt a köz hitszó alatt adott biztosíték, mellyel a nemes megyék
az országnagyokkal együtt mindnyájan, hitökre fogadták, hogy Lajos holta után senki mást hanem Jánost, az
erdélyi vajdát, választják királyul«” (Jászay 1846: 163.).
65
„[Werbőczy] elkezdett kiabálni sürgetőleg valamely írás után, amelyben a magyarok pecsétjükkel és hitükre
fogadják az országnagyokkal és vármegyékkel együtt, hogy Lajos után senki mást, mint az erdélyi vajdát
választják királyukká. Az írás, rajta a függő pecsétekkel kéznél volt, és egy nemesember, bizonyos mesztegnyei
Bodó Pál (aki később a Kinizsi-vagyont jussolta János királytól), hosszú dárdára tűzve körülhordozá azt a
gyülekezetben. A »rákosiak« hittek is, nem is az írásnak, a morgás mindenesetre csillapodott, és közben a
szatmári nemesembert is hátrább tologatták Szapolyai szolgái; többet beszélt itt a Dunántúlon, mint amennyi egy
tiszántúli emberre esett” (350.).
66
„Aztán gyűlölt vetélytársa a nádor ellen intézte epés kifakadásait [ti. Werbőczy] […]. »Hol vagy te Báthory
István! − kiálta a nemesség előtt − kit az oroszlán torkából mentettek meg Mohácsnál a honfiak, azért: hogy
Nándorfejérvár alól, miként most, a János vajda árnyékában elszaladtál, a szép végvárat veszni engedted, s aztán
egy egész évig senki sem tudta közőlünk, hová bujtál.« Verbőczynek, kihez hasonló népszónok a hazában, sem
akkor sem azután soká nem volt, ezen s ehez hasonló többnemű gúnyos kifejezésekkel teljes feltüzelő beszédére,
az ellenfél engesztelhetetlen ellensége, a rendűletlen jellemű mesztegnyei Bodó Ferencz lépett elő, a hadi nép
közől, s nemes társai öszszes nevében, torka egész erejéből válaszolt: »Az országlakosok azt akarják, hogy János
vajda legyen a király!« Egyesült hangmoraj zúgta több ízben utána: »János vajda legyen a király!«
Ellenvélemény többé nem nyilvánult, sőt a már néhány nap óta felbőszült felizgatott indúlat hullámai, a
Ferdinánd követe felé kezdtek csapkodni. »A mi jót mi akarunk − hangzott − ez ismét elrontja; rajta bestia
németjén, öljük meg!« Sürű hajigálások törtek elő, a követ szaladásnak eredt” (Jászay 1846: 163−164.).
67
„De hát ki az a Báthory István, akit itt emlegetni hallottam? − gyújtott rá Werbőczy, mert gyakorlott régi
szónok létére jól tudta, hogy annak van igazi sikere, aki az ellenfelet nemcsak földhöz vágja, hanem meg is
csúfolja. − Hol vagy te, Báthory István, akit az oroszlán torkából mentettek meg Mohácsnál a honfiak; azért,
hogy Nándorfejérvár alól, miként most János király árnyékától elszaladtál? A régi végvárat veszni engedted, és
aztán egy egész évig küzülünk senki se tudta, hová bújtál! − A pokolba Báthoryval, másról van most szó! −
kiáltozták itt-ott türelmetlenül, mert az epés Werbőczy tán délig sem hagyta volna abba a nádorispán nyúzását. A
dárdás mesztegnyei Bodó Ferenc, ez a csendes óriás, miután a néma lándzsahordozással elegendő sikert ért el a
nemesek közt, most engedett hallgatagságából, és oroszlánhangján elbődült: − Az országlakosok azt kívánják,
hogy János vajda legyen a király. Az oroszlánhangnak megvolt az eredménye. Mások is teli tüdőből ordították: −
János vajda legyen a király! Miután Ferdinánd követei megint szónokolni akartak, ami most már igazán
felesleges időfecsérlésnek látszott, ugyancsak Bodó uram kiadta a jelszót: Rajta, bestia németjei! Öljük meg! Ez
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akarjon”, így ezt a felszólalást nem iktatta bele saját változatába. Werbőczynek a Báthory
ellen intézett kirohanását teljesen átvette, de arra használta, hogy kigúnyolja vele Werbőczyt,
aki nem tudja saját sérelmét még ezen kiváltságos alkalommal sem elfelejteni. Krúdy kihagyja
Jászaynak Werbőczy szavaihoz fűzött magyarázatát, amely szerint az ellen-nádorispán
hibáinak emlegetése a tömeg feltüzelésére szolgált, ezért így az egész cselekmény más
irányból jut el a megegyező végkifejletig. Amíg Jászaynál János vajda királlyá való
megválasztása következménye Báthory tettei felemlegetésének, addig Krúdynál inkább annak
ellenére történik, illetve Werbőczy további, témába nem vágó szónoklatát megelőzendő
nyilvánítják királlyá Szapolyait. Hasonlóképpen Ferdinánd követeire is türelmetlenségből
támadnak rá, nem elvi ellentétből.
A legutolsó bekezdés a királyválasztás leírásában azért lett rövidebb, mert Krúdy
elhagyta Jászay kitételét68 arról, hogy a választás nem az 1505-ös végzés rendelkezésének
betűje szerint történt, nevezetesen nem Rákos mezején hajtották végre.69 Valószínűleg
igazságérzete sem engedte, hogy Szapolyainak orra alá dörgöljék ezt, hiszen Ferdinándot sem
Rákos mezején választották meg.
Egy változtatás, amit Krúdy eszközöl, Bodó Ferenc előtérbe állítása. Míg Jászay
szövegében csak akkor jelenik meg, amikor kinyilvánítja az „országlakosok” akaratát (Jászay
1846: 164.), addig Krúdy a maga változatában háromszor is megemlíti. Először ő hordozza
körül a pecsétes írást a gyűlés résztvevői között (ekkor a szerző zárójelben hozzáteszi, hogy
később ő kapta meg a Magyar Benignától Szapolyai által elkobzott Kinizsi-vagyont),
másodszor, amikor közbevág Werbőczy beszédébe, és „megválasztja” Szapolyait királynak,
harmadszor pedig ő az, aki tettlegességre ragadtatja magát Ferdinánd követeivel szemben.
Hogy ennek a részletnek az írása közben volt-e elképzelése a harmadik részről és az abban
megjelenő, Kinizsi-vagyonból kiforgatott Benignáról, nem tudni, de e részlet alapján
feltételezhető, hogy igen. Bodó Ferenc máshol ugyan nem jut szerephez a történetben, de itt
Krúdy teljesen kitölti az alakját, olyan részletekkel járul hozzá a figurához, amelyek Jászaynál
nem szerepelnek: „csendes óriás”, „oroszlánhang”. Bodó Ferenc alakja Jókainál van még
részletesebben kidolgozva.
már olyan argumentum volt, hogy a tiszteletre méltó követek futamodásban kerestek menedéket, egy-két
elhajintott fagyos göröngy így is utolérte őket »” (350−351.)
68
„[I]gy a 36 éves Szapolyay János, az egybesereglett rendek egyhangú akaratával, nem ugyan a Rákos mezején,
mint a felolvasott 1505-diki országos határozat tartotta, mert erről úgy látszik mindnyájan önként
megfeledkeztek, de mégis a koronázás szokott helyén, Magyarország királyává elválasztatott, s kikiáltatott”
(Jászay 1846: 164.).
69
„»…Így történt, hogy a harminchat esztendős Szapolyai János erdélyi vajda és Szepes grófja az egybesereglett
Rendek egyhangú akaratával Magyarország királyává elválasztatott és kikiáltatott« 1526. november 10-én”
(351.).
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Jászay kitételét az országgyűlés nem hagyományos helyéről Krúdy nem veszi át
szövegébe, ám a Rákos szót minden alkalommal idézőjelben használja, így jelezve, hogy a
fehérvári országgyűlés nem felel meg a formai követelményeknek. Ezenkívül, Ferdinándról és
híveiről beszélve, Krúdy Szapolyaija nem említi meg a „nemzeti párt” retorikájának egyik
legfőbb elemét, azaz annak a veszélyes lehetőségnek az előtérbe állítását, hogy „nem a közjót,
de önhasznukat számítva, vágynak kormányra jutni e hazában” (Jászay 1846: 154.). Ennek
megfelelően a Batthyány Ferenc szájába adott − Jászaytól való − hozzászólás jelentős
átalakuláson ment át, hogy a regénybe belekerüljön. A regényben Batthyány Ferenc csupán
annyit mond, hogy azért idegenkedik a német Ferdinándtól, mert „Ferdinándot »kegyes,
bölcs, igaz, vallásos és szelíd embernek« ismeri, és akinek csak az az egy baja van, hogy
német, aki erkölcsben, szokásban, törvényben különbözik a magyaroktól” (347.). Jászay
azonban hosszan tárgyalja a németellenesség okait, melyek értelmében „az ausztriaiak nem
csupán jogot követelnek Magyarországhoz, de azt is fenhangon hirdetik: hogy e jog,
örökségül a leányágra is átszállandó; mit sokkal merészebben fognak állíthatni majdan, ha e
követelt jogot most, az ország újabb átadásával megerősíthetik, s így, mi félő, a magyart,
korlátlan hatalmukba keríthetik” (Jászay 1846: 155.). Krúdy ezt a németellenes megszólalást
már Werbőczynek adta, aki a leányágon való trónutódlást a magyar trón esetében jogtalannak
tartja az Árpád-ház kihalása óta. Werbőczy érvelése Krúdynál két forrásból ered. Az egyik, az
általános bevezető rész már Ortvaytól származik, jelesül Mária tanácsosainak Ferdinánd
királyválasztó gyűlésén elmondott beszédéből. Werbőczy beszéde beletorkollik két idézetbe,
melyek valóban a Jászay által közölt rákosi végzésből valók, ám az idézőjel ellenére sem
pontos, hanem csak megközelítőleg pontos idézetek. Ráadásul az egyiket már Szapolyai
elhasználta előző nap Lajos király ravatala mellett.

Szapolyai elszegényedése

A János király kincsestárának kiürüléséről való híradást a pozsonyi királyválasztási
jelenetbe illesztette bele Krúdy. Szapolyai János királyságához vezető útjának (mely
egyszersmind
70

elszegényedéséhez

is

vezetett)

Jászaynál

fellelhető70

állomásait

„Frangepán Kristófot, vele kötött alkuszerződés következtében, a vránai perjelséggel, az általa rég bírni
ohajtott Zeng városával, a bihácsi várral, s több más, miként Frangepán állította, hajdan az ő őseit illető, de most
az ellenpárt hívei, különösen a nádor birtokában lévő várakkal és uradalmakkal, végre hadi készűletre 20 ezer
forinttal, megajándékozván, s ezen öszveg fejében neki 1000 forintot azonnal lefizetvén, 10 ezer forintban saját
pápai várát és uradalmát irván be [...], őt báni új hivatalának mielébbi átvételére intette” (Jászay 1846: 349.).
„Trencsén vármegyében fekvő saját örökségi várát Sztrecsent, Zsolna mező-városával, s e várhoz és városhoz
törvényesen s hajdan óta tartozó minden birtokával együtt, már valósággal felvett 10 ezer igaz, jó mértékű, tiszta
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epigrammaszerű tömörséggel adja a magyaróvári kapitány szájába a pozsonyi jelenetben.71
Ezenkívül átveszi Jászaytól az összeroggyanni készülő trónus képét (vö. Jászay 1846: 361.),
illetve szófordulatát. És csupán az Jászay-szöveg ismeretében derül fény arra, hogy Báthory
miért „visszafogott lélegzettel” kérdezi: „hát az Orbáncz András…” Krúdy jellemzően nem
mulasztja el emlékeztetni az olvasót ezúttal sem Szapolyai jellemének sötét oldalaira,
felemlegetve ismét az Orbáncz Andrásnak adott, majd megszegett szavát, nyomatékosan ezt
téve a beszéd végére.
A fontos, sőt sorsdöntő hírt hozó magyaróvári kapitány ez egy alkalommal jelenik
meg a regényben. Ám ez nem tartja vissza attól, hogy kisajátítsa az elbeszélést.
Mondanivalója

fontosságának

teljes

tudatában

részletezi

Szapolyai

szerencsétlen

vállalkozását, a királyságot. Ez az elbeszélés is jól példázza azt, amire a második részben
fogok bővebben kitérni, hogy Krúdy a trilógiában jelezte: a gyenge kezű vagy rossz
pozícióban levő uralkodó (Lajos, Szapolyai és Ferdinánd) legalább olyan kiszolgáltatott saját
alattvalói legfelső rétegének, mint azok neki. Az ábrázolt időszak rövidsége miatt Krúdynak
nem kellett bemutatnia a főurak folyamatos átpártolását a „másik” királyhoz, de azt
hangsúlyozta, hogy e főurak voltak a kialakult káosz elsődleges haszonélvezői.
Krúdy kedvvel ecseteli a korona hányattatásait és az ahhoz kapcsolódó
birtokadományozásokat, miképpen Jászay is részletesen feltárta a korona Perényi Péternél
maradásának részleteit.72 Krúdy emez adalékot is felhasználta a regényben, kihagyva azonban

arany magyar forintért, és 100 kispénzzel számított 3 ezer forint magyar érczmeért, vitézlő Szvetloveczky
Buriánnak kelle elzálogítania, ollyképen: hogy mig ez él, ő azon várat tőle viszsza ne válthassa” (Jászay 1846:
361.). „Láttuk fennebb, hogy az álomfejtő azt súgta volt Ferdinándnak: miszerint pénze János királynak nincs. A
Ferdinánd elválasztatása után öszszerogyáshoz siető trón támogatására elszórt öszvegek ugyanis, azon kincset,
mellyet ő Orbáncz Andrástól a kínpadon kicsikart, csakhamar kimerítették; s hogy az álomfejtő sugallata való és
nem csupa álom volt, onnan is megtetszett, mert Frangepán Kristófnak, a szükséges hadi készűletekre, 1000
forintnál többet lefizetni nem tudott, s pápai várát és uradalmát kényteleníttetett neki átaladni” (Jászay 1846:
360–361.).
71
„Jóformán mindent oda kellett adni a vesztegetésekre, kocsikenőcsökre, ajándékokra; többe került a királyság,
mint ezt valaha Zápolya a maga furfangos eszével kiszámította. Frangepán Kristóf, az új horvát bán nem olcsó
ember. Ezer forint készpénzt, és zálogul a pápai várat kellett odaadni a hűségért. Igaz, hogy János húszezer
forintról adott írást. De hát újra meg újra kellett a pénz az esztergomi vendégeskedésben is. Ilyenformán jutott
eszébe János királynak a hírhedett cseh uzsorás, vitézlő Szvetloveczky Burián, akinél zálogba tette Zsolna
városát és sztrecseni várát tizenháromezer forintért, mégpedig olyan feltételek mellett, hogy ezek a jószágok
többé nem is tekinthetők a Szapolyaiénak. Szvetloveczky ért a záloglevelek megfogalmazásához. Báthory
visszafojtott lélegzettel kérdezte: − Hát az Orbánc András kincsei, amelyeket kínpadon csikart ki az egykori
rabló az esztergomi kapitányból? − Minden az összeroggyanó királyi trónus támogatására kellett − felelt a
magyaróvári kapitány, és kezével olyan mozdulatot tett, mintha valamely edényt kiöntene” (412.).
72
„Perényi Péter, […] gondviselése alá viszszakövetelte a koronát, s nyilván kimondta, hogy addig nem ül
ebédhez, mígnem az ország főkincse, kezéhez adatik. […] Ő [ti. Pőstyéni Gergely királyi tanácsos Szapolyai
udvarában] és Batthyányi Ferencz, és cselszövő társaik, elárasztották a királyt, ámitó szavakkal, hogy a
koronával többé semmit ne gondoljon, mert meg lévén immár koronázva, míg ő él, azzal ellene mást érvényesen
megkoronázni nem lehet” (Jászay 1846: 171.). „Miért is hűségteknek ezennel szigorúan meghagyjuk,
parancsoljuk és rendeljük” – rendelkezik Szapolyai –, „[…] hogy az imént-említett Perényi Péter ispánnak,
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a Szapolyai körüli cselszövő tanácsadókat. A regénytrilógiára ugyanis jellemző, hogy
Szapolyait egyszemélyes vállalkozásként mutatja be: a regénybeli János királynak Máriával
ellentétben nincsenek tanácsadói, nincs udvartartása − csak a lézengő Zember diák és
Borbála. A Jászaytól átvett jelenetek természetesen tartalmaznak neveket, de azok viselői nem
látszanak kapcsolatban állni Szapolyaival.
Krúdy verziójában Szapolyai befolyásolhatóságának, naívságának motívuma nem kap
helyet, csupán Perényi Péter harácsolása, melynek fényében Szapolyai erélytelensége még
jobban látszik. Úgy tűnik, hiányzik belőle a határozottság ahhoz, hogy tárgyalási pozícióját
megerősítse. Másfelől Krúdy Jókaival ellentétben utal arra, hogy Szapolyai saját magával
egyenrangúak közül lépett fel a királyi trónra, így nehezebb helyzetben volt, mikor azok
tiszteletét kellett kivívnia.73
Jászay ír Perényi Péter állítólagos alkujáról Szapolyaival, azaz hogy a koronát
Sárospatak birtokáért cserélte volna el74, de a történetet regének titulálja. A trilógia
megalkotásának módszerére jellemző, hogy ezt a lábjegyzetben szereplő és Jászay szerint
valóságalapot nélkülöző történetet a regényben maga Báthory meséli el, kételytől mentesen
adva elő a történetet. Báthory alakjához többet tesz hozzá ez a mozzanat, mint a
királyválasztások kimeneteléhez vagy Szapolyai sorsához. Valószínűleg inkább az ő kedvéért
szerepel a történet a műben. A nádornak kedves szokása merengeni a dolgok állapotán vagy
kedélyeskedő megjegyzéseket fűzni mások hányattatásaihoz. Ez az incidens mindkét
hajlamának kielégülést nyújt, egyrészt a Ráskyak és Perényi Péter viszálya kellő kárörömmel
tölti el, másrészt viszont a korona harácsoló kezekbe való kerülése elkedvetleníti.

Szapolyai követei Bécsben

miután jelenleg az erdélyi vajdaságot neki adtuk, egy mezei ágyút vagyis taraczkot is, minden kellékestül
szolgáltatni, okvetlen tartozzék, köteleztessék” (Jászay 1846: 229.).
73
„A szent koronáról annyit hallottunk, hogy Székesfejérvárott alighogy levevé azt Podmaniczky uram, a nyitrai
püspök, János vajda fejéről, Perényi Péter birtokába került, aki még akkor sem adá vissza azt kezéből, amikor
Zápolya őt temesi ispánból erdélyi vajdává kinevezte. Adatott neki ezer forintot Bártfa, Lőcse és Szeben városok
adóiból, valamint egy mezei ágyút, azaz tarackot. De Perényi Péternek mindez kevés volt a szent koronáért, és
éjszaka titkon elhagyta Székesfejérvárt, mert állítólag a törökök megrohanásától féltette a várost” (363.).
74
„Az, hogy Perényi Péter már a tokaji gyülés előtt magával vitte a koronát Terebesre, s csak Sárospatak
birtokáért adta ki Szapolyaynak […], merő rege. Perényi a Pálóczy Antal özvegyének Ráskay Magdolnának, a
hatalmas Ráskay Gáspár testvérének jogait, ekkor még meg nem támadhatta, miután mindketten, s az egész
Pálóczy és Ráskay nemzetség is a Szapolyay pártján voltak. Sőt még az sem egészen világos, ha Perényi a tokaji
gyűlés után is megegyezett-e a korona elvitetésében, mit Szapolyay ugyan állított, de Ferdinánd tagadott […].
Épen az volt leghibásabb lépése Szapolyaynak, hogy megkoronáztatása után, Perényinek átadta a koronát. A mit
Szerémy szerint Kun Gothárd, társaival mondott Szapolyaynak, Budára érkeztekor, hogy a parancsoltak
teljesítve vannak, úgy látszik nem egyébre, mint a korona ekkénti kézrekerítésére vonatkozik” (Jászay 1846:
115., lj-ben, a szerző kiemelése).
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János király pozsonyi követeinek hányattatásait sem hagyta el Krúdy a műből. Bánffy
János és társa bécsi küldetése sokat köszönhet részleteiben Jászaynak, és a Szent István
templomban zajló közjáték leírása is az ő monográfiájának hatását mutatja.75 Itt még csak a
tényeknek és Jászay rosszalló véleményének visszaadására törekedett Krúdy, ellenben az őket
szállásukra kísérő lengyel százados szavait Krzycky Endre „przemisli” (Jászay által használt
szóalak) püspök Brodaricshoz írott leveléből veszi.76 Csakhogy amíg a püspök levelében az
ellenálló vitézségen van a hangsúly, addig a százados szavai inkább a tűrésre, türelemre
intenek; gondolkozásra és józanságra szólítja fel a követeket. A fordulatot, amely figyelmét
megragadta, Krúdy pontosan átemelte, de a két részlet végkicsengése mégis más. Jóllehet a
zárómondat kulcsszava (szomorújáték) egyezik, mégis amíg a püspök levele együttérzést,
empátiát árul el, addig a százados a pártatlan kívülálló alakját mutatja. Jászay szégyenkezését
hajdani honfitársai ormótlan viselkedése miatt a Bánffyval levő András deákra77 testálja a
narrátor, aki inkább az ellentábor − Ferdinánd és udvara − nézőpontjából mutatja be az
eseményeket, erre utal a „különösen pattogó” beszédre vonatkozó kitétel is. Krúdy
előadásában szubjektívebb hangot üt meg, és teret ad némi humornak is a rendíthetetlen
Bánffy János ábrázolásában.78

75

„Bécsben, az említett szentegyház [ti. a Szent István-bazilika] lélekemelő merész boltozata alatt, a vallásos
szertartás és Ferdinánd felmagaszta[lta]tási ünnepe végeztetik. És itt, […] két magyarral, János király követeivel
találkozunk. Közhír szerint: békét, s mi eddig más úton nem sükerült, küldőjük és Mária királyné közt
házasságot eszközölni jöttek […]. Pozsoni fogadtatásukon nem okúlva, s magokat a régi magyar királyok
tekintélyes követeinek képzelve, urok nevében, Ferdinándnak, mint szomszéd királynak, kezet nyujtottak; mit ez,
nagy szégyenökre, elfogadni nem akart. »Ha − úgy mond − a magyar király nevében nyujtanak kezet, azt el nem
fogadja, de ha az erdélyi vajda nevében teszik, kezet ad ő is, és őket szívesen látja.« Követségi megbizatásuk
elszavalásához fogtak; tán hogy a nemzetiség e részben is gyalázatot valljon, magyar nyelven. Ferdinánd,
ugyanis, a nyelvet nem értvén, intette őket: hogy németül vagy latinul beszéljenek. »Ők − mondának − sem
németül, sem latinul nem tudnak.« »Tehát menjenek szállásukra − válaszoltatá nekik Ferdinánd − és addig a
házból ki ne lépjenek, mig tolmácsot nem találnak, ki helyettök beszélhessen; akkor majd értek küld.[«]
Szállásukhoz szoros őrizetet rendelt; szólaniok bárkivel is megtiltotta” (Jászay 1846: 297–298., a szerző
kiemelése).
76
„Egy hosszú századig ingerkedett velünk Németország, és mi ennek, nem tunyául álltunk ellen. Rémítő erővel
támadt meg a muszka; leveretett ez is, és viszszaűzetett. […] Gyakran megrohannak a törökök […]. Bebecsapkodnak a tatárok […]. A török, csak egyszer nyult a köldökötökhöz, és ím! úgy látszik, már mindnyájan
odavagytok. […] Nézői leszünk mi, noha nem örömmel, ama nagyszerű szomorú-játékaitoknak, mellyeket
szerepelni kezdtek” (Jászay 1846: 294.).
77
„András prépost szinte a föld alá süllyedt zavarodottságában” (403.).
78
„Az udvarmester most mind a két kezét felemelte, hogy elhallgattassa a magyar követet ama különösen
pattogó beszédtől, amelybe belefogott. – Németül vagy latinul beszéljen az úr, ha azt akarja, hogy megértsük. –
Mi csak magyarul tudunk, sem a deák, sem a német nyelvet nem ismerjük, hál’ Istennek! – felelé most Bánffy
János. – Azt hittük, hogy Ferdinánd őfensége, miután az angyali magyar koronára pályázik, érti a nyelvünket is.
Ferdinánd, bár nemigen szokta meg, hogy trónusa előtt bizonyos szóváltások történjenek, még mindig olyan
egykedvűséggel nézett maga elé, mintha a magyar követek helyén üresség volna. Ez a habsburgi tekintet
példázhatta Magyarország jövendőjét is, de a király önfegyelmezettségét is. Miután Bánffy uram újabb lélegzetet
vett, az udvarmester most csendesítő hangon megszólalt: – A kihallgatást majd tolmáccsal folytatjuk egy más
alkalommal” (403.).
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A Ferdinánd attitűdjét leíró mondata (403.) azért üt el a jelenet egészétől, mert Krúdy
olyan előrejelzésbe bocsátkozik bele az ország és a későbbi Habsburg-uralkodók viszonyáról,
amelyre a szöveg e részlete nem nyújt alapot. Ezért e jelenet alapján ellenvélemény
fogalmazható meg Czére Bélával szemben, aki szerint „azt a kérdést kellett volna
előrevetítenie [!] Krúdynak, hogy Ferdinánd uralma mit jelent az ország szuverenitása
szempontjából” (Czére 1987: 253.).
A Szent István templomi eseményeknek van azonban egy másik vonulata is. A levél
esete, amelyet Bánffyék átnyújtanak Ferdinándnak, és amelyet, tartalmát megismerve,
hamisítványnak neveznek. A magyarázatot részben Jászaynál találjuk meg. Krúdy ebbe a
jelenetbe két levelet épített bele, ismét az érthetőség rovására tömörítve: Szapolyai első és
második (csupán Szerémi által feljegyzett) üzenetét. Az első levél képezi Bánffy
megszólalását, és ez ad alkalmat az udvarmesterrel való összeszólakozásra is. A második
pedig az, amelyet átnyújtanak. Erről Jászay így emlékezik meg: „Szerémy, ki a történt valót
rendesen sajátszerűen színezi, tartalmát is fentartotta a levélnek” (Jászay 1846: 343.).
Valószínűleg ez a fél mondat indította Krúdyt arra, hogy − megőrizve ugyan a szöveget −
hamisítványnak kiáltsa ki ezt a küldeményt. Ezt a másodikat, Jászay szerint, Szapolyai a
követein esett sérelem után, nem pedig velük, küldte. Szerencsére Krúdy ilyen mértékben
nagyon ritkán bonyolította meg a regénycselekményt. Ebben az esetben ez felesleges volt,
sem jobb belátást nem nyújt a regény olvasójának a felidézett korba, sem nem teszi teljesebbé
képünket a kettős királyválasztás körül zajló csetepatékról.
Krúdy ebbe a jelenetbe igyekezett belekalapálni minden apró, Jászaynál található
adatot, így a Ferdinánd által el nem fogadott, kézfogásra nyújtott kéz adalékát is. Azonban ez
a közeledési kísérlet nem történik meg a cselekményben − a narrátor sehol sem számol be
róla, sőt olyan helyzetről sem, ahol Bánffynak alkalma lett volna egyáltalán megpróbálni
kezet rázni Ferdinánddal. Krúdy csupán Bánffy utólagos panaszkodásában adott helyet ennek
a nem lényegtelen mozzanatnak.
A fejezet elején található leírás Ferdinándról ugyanabból a forrásból táplálkozik, mint
a trilógia első részében: az Ortvay Tivadar munkájában közölt Ferdinánd-arcképből (vö.
Ortvay 1846: 216.). Az első alkalommal főleg Ferdinánd ruházatát írja le, valamint a
nevezetes Habsburg-ajkakat.79 A többi arcvonást röviden, vázlatszerűen említi meg csupán.
Ellenben a koronázási jelenetben hosszas leírást kapunk, melyben a szerző részletezően és
nem kevés iróniával tér ki Ferdinánd összes fiziognómiai sajátosságára. Nemcsak Ferdinánd
79

„Ezek a húsos, nyitott ajkak királyi jelentőségűek voltak – egy nagy családot jelentettek, amely Európa
trónusai közül már hármat bírt” (42.).
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külseje tárul az olvasó elé, hanem jelleme is, ahogyan az Krúdy leírásainak visszatérő vonása
más műveiben is. A mondatok tehát sajátjai, de képmás alapján dolgozta ki őket, ez
alkalommal gondosan és élvezettel csiszolva egybe Ferdinánd portréját.

Máriáék

Pénzhiány

A második két részben is visszatérő téma a pénz hiánya. Krúdy az erre vonatkozó
szakirodalmi információkat továbbra is kigyűjtötte és beépítette a trilógiába. Ortvay adatát
Mária meglopásáról („a magával vitt kincseiből Saly János és Nádasdy titkon és erőszakosan
6000 forintnyi értékű összeget vittek el” [Ortvay 1914: 201.]) fontosnak és jellemzőnek
tarthatta, mert két helyen is beleszőtte a regénybe, egyszer Burgio mint a rossz hír hozója
meséli a királynénak, másodszor pedig András deák pletykálja Zápolyának.80 A történetnek
láthatóan nincs önértéke, hanem csak a Mária sorsának alakulásában elfoglalt helye adja meg
a regénybeli fontosságát – a lopás nem önmagában valóan bűn, hanem csak azért, mert Máriát
(aki itt különös módon csak passzív, elszenvedő fél) károsítják vele. Erre válaszol később a
birtokadományozási jelenet, amelyben ő maga is utal az általa megtorlás nélkül elszenvedett
sérelemre.
Jóllehet a pénzhiány mindhárom regény fontos eleme, Krúdy nem volt képes mindig
meggyőzően ábrázolni azt. Szereplői gyakran csupán frázisként hajtogatják. Azonkívül
túlságosan bőven adagolja ezt az összetevőt, és minden felmerülő nehézséget ebből a
szemszögből ábrázol. E nézőpontból közelíti meg a Ferdinánd tanácsosai által javasolt,
előrehozott országgyűlést is.81 Báthorytól értesül az olvasó is és Mária is a javaslatról,
amelyhez mellékelve van a nádor ellenvéleménye, és az indoklás, az üres kincstár.
80

„A pápai nuncius tovább forgatta a tőrt a királyné szívében: [...] Saly János és Nádasdy uram, akik Budáról
velünk indultak el, hatezer forintot vettek el a kincstártól, és azóta nyomuk veszett...” (182.); „Saly János és
Nádasdy hatezer tallért vittek el a királyné Bornemisszára bízott pénzéből – persze hogy valami nagy
furfangosággal vették ki az öregtől a pénzt, de a királynénak egy fillért sem adtak. A királyné mégis
megbocsátott nekik, sőt Nádasdy Tamást beajánlotta bátyja, Ferdinánd bécsi udvarába” (224.).
81
„Igen szükségesnek látta [ti. a választmány] egyszersmind, hogy az özvegy királyné, a nádorral együtt, a már
katalinnapra kitűzött országgyülést szinte mártonnapra hívja tüstént egybe” (Jászay 1846: 118., a szerző
kiemelése). „Felséges asszony bátyja, fenséges Ferdinánd úr, ausztriai herceg, azt kívánja tőlem, hogy a
Komáromba, Katalin napjára egybehívott királyválasztó országgyűlést tegyem át Márton napjára, mégpedig
Pozsonyba, amikor Szapolyai Jankó választatja magát királynak Székesfejérvárott. Ferdinánd úr tanácsosai nem
nézegetik a kalendáriumot. Szent Márton napját Szent Katalinétól két hét választja el. Mármost hogyan hívjuk
össze meglévő híveinket két héttel előbbre Pozsonyba, amikor még annyi pénzünk sincs a ládafiában, hogy egy
jóravaló lovast felszerelhetnénk, nem pedig, hogy nemesurakat indítsunk útnak, akik híveket toboroznak szerte
az országban?” (295.)
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Krúdy máshol sem a nem (eléggé?) megfizetett magyar urak szemszögéből szemléli az
eseményeket, hanem Máriáéból. Nem az ő pénztelenségüket mutatja be részletező kedvvel,
hanem Mária elmagányosodását a pozsonyi udvarban: a folyamatot, ahogy kezdeti hívei
egyre-másra elpártolnak tőle és testvérétől. Báthory jóformán az egyetlen, aki végig kitart az
özvegy királyné mellett. A legkeserűbben önostorozó mondatokat vele mondatja el Krúdy.
Máriáék pénz- és egyéb adományai vagy nem érték el az összes igénylőt, vagy az adomány
nem bizonyult elegendőnek. Brodarics hat hónapi kancellárkodás után ötven forintot kap82;
ezt kevesellvén átáll Szapolyaihoz Gerendivel és másokkal együtt, ismét alkalmat adva
Báthorynak az elégedetlenségre. A nádor megszólalása mutatja, hogy egyetért és együtt érez a
Szapolyai zsoldjába szegődőkkel, valamint érezteti: múlhatatlanul szükséges, hogy Mária
vagy bátyja intézkedjen végre híveik kielégítése ügyében. A nádor Mária jelenlétében (Crudy
püspökhöz és Logus Tamáshoz hasonlóan) ki meri mondani azokat a mondatokat is, melyeket
az udvartartás többi tagja vagy jobbnak lát elhallgatni, vagy gondosan valami másnak álcázza
az információt, kérést, zsarolást.
A Jászay könyvének hatása alá került elbeszélő sem kevésbé szereti a pletykákat és a
fontoskodást, mint a Mohácsé. A jólinformáltságot tükröző történelmi részleteket a szerző
bennfentes modorban és hiánytalanul építette be a regénybe. Jászay egy helyen megemlíti,
hogy Károly és Ferdinánd levelezése nem volt teljesen zökkenőmentes83: Krúdy nagy
élvezettel és átéléssel tálalja olvasóinak az információt, ráadásul, hogy az izgalmakat fokozza,
a magyarok pénztelenségének kontextusában helyezi el azt: „[k]ét teljes hónapig tart a futárok
útja, akik három irányba indulnak el Bécsbe ugyanazon szövegű leveleivel a spanyol
királynak. Egyik az ellenséges Franciaországon próbál átvergődni Flandriába, a másik
Olaszországnak veszi útját, a harmadik a németek országának vág neki. Mindegyiket csak
nem fogják el utazás közben. Igen ám, de hátha éppen azt nyomják meg valahol a frank

82

„Brodarics István Dévényből 1527 márczius 18-ikán Ferdinánd királyhoz terjedelmes levelet intézett, melyben
neki bejelenti pártjától való elpártolását” (Ortvay 1914: 308., ugyanitt lj-ben: „[a] Ferdinánd szolgálatában,
Mária oldala mellett töltött 6 hónap után − szégyenli kimondani – 50 ftot ajánlottak neki”.) A szegénységet
taglaló többi részlet is történészi forrásaira támaszkodik: a zsoldosok lázadása (vö. Jászay 1846: 462–463.),
Podvinyai kölcsönei (vö. Ortvay 1914: 312.) csakúgy, mint a Batthyány Ferencnek kifizetett összegek (vö.
Ortvay 1914: 309–311.) és Krusics Péter kérelme (vö. Ortvay 1914: 244.). „Ilyen a világ! Pénz nélkül nincs
korona! − dohogott Báthory. − Nem lehet csodát várni még Brodaricstól sem, aki idáig kancellári fizetéseként
összesen ötven forintot kapott. Azt mondja, hogy ez még tintára is kevés volt, azért nem jön többet Pozsonyba”
(449–450.).
83
„[É]s milly nehéz közöttök [ti. Károly császár és Ferdinánd között] a levelezés, miután az útak az ellenség által
annyira el vannak zárva minden részről, hogy e válaszát is három példányban kénytelen küldeni, egyben
Flandria, másban Olasz- harmadikban Francziaország felé, és pedig ez utóbbit úgy szerkesztve, miszerint ha
futárját a francziák […] át nem eresztenék, s levelét felbontanák is, ez az ügy minden kára nélkül történhessék”
(Jászay 1846: 257.).
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lovagok vagy a pápai sbirrek (V. Károly császár ellenségei), aki éppen az aranyakat hozza?”
(381−382.)
Az utalvány végül megérkezik, ám ekkor már Ferdinándnak fontosabb dolga akad,
legalábbis a fontoskodó narrátor szerint, mint afölötti örömét kifejezni.84 Mert a magyar
királlyá való megválasztás híre előbbre való, mint az aranyak. Jóllehet ez a vállalkozás csak
nyeli a pénzt, de családja hosszú távra tervez.

Nevek

Az első részben nem, azonban a másik kettőben szembetűnő a szerző igyekezete, hogy
Jászay és Ortvay művéből minden előforduló személynevet beillesszen a regénybe.85 Nem
személyeket, pusztán neveket vesz át, annál inkább, hiszen ezek a történelmi
feldolgozásokban is csupán felsorolásszerűen jelennek meg. Nincsen funkciójuk a trilógiában,
Krúdy nem építi fel őket szereplőkké, nem egyéníti őket, és a regény cselekményére
nincsenek befolyással. Általában csak egyszer hallunk felőlük. Csupán a Jászay és Ortvay
műveivel való összehasonlítás keretében értelmes kérdés, hogy mi a különbség Dornberg
Rézmán és Fürst Mihály között. Ha felcserélné őket, a regény nem látná kárát. Jászay például
felsorolja a határ mentén lakó magyar urakat, akiknek Ferdinánd megbízóleveleket küldetett,
hogy támogassák őt az országgyűlésen (vö. Jászay 1846: 127.). Nyilvánvaló, hogy ezek a
nevek − és a hozzájuk sebtében költött figurák − semmiben nem viszik előre a cselekményt,
bátran el lehetett volna hagyni őket. Krúdy mégis aprólékosan beleszőtte őket is a regénybe.
Oka lehetett erre a terjedelem minden módon való növelése, de meglehet, biztosra akart
menni. Nehogy történeti hűtlenséget rójanak fel neki későbbi kritikusai, ezért mazsolázta ki
aprólékosan az elolvasott munkákból még a jelentéktelen adatokat is.

84

„Szerette-e Ferdinánd a jó spanyol aranyakat, amelyekről utalványt hoz vala kezeihez: testvérétől, V. Károly
császártól Toledóból Don Mendozza lovag, akit Szent Antal nevéről kereszteltek, és valóban hűségesen
megérkezett vala a százezer aranyforintról szóló császári utalvánnyal, különböző veszedelmes országokon
keresztül” (421.). Az adalék forrása Jászay következő szöveghelye: „[é]s a körülmények illyen helyzetében
indult Spanyolországból, Károly császártól, egy nemes, don Mendoza Antal, Ferdinándhoz, a már régen várt,
ezért, mondhatni, igen örvendetes küldeménynyel, 100 ezer aranyról szóló váltóval; mellyet a császár,
Granadában november 30-dikán kelt levelében igért” (Jászay 1846: 368.).
85
Ahogy Simmons megfogalmazza Sir Walter Scott módszerei kapcsán, „[o]ne aspect of Scott fictions open to
ready exaggeration was inherent in the basic formula of the romance (fictive) characters and plot in the
foreground and the historical personages and events behind, occasionally coming into prominence. […] But in
other novels, primarily those dealing with non-Scottish subjects and set further back in time, this technique is
abused. There we find historical characters, especially literary figures, are introduced to give the reader a sense
of historical milieu and serve no real function in the story. Rather they are names to be dropped, like the details
of costume and architecture, in a reconstruction of the age” (Simmons 1973: 11.).
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Krúdy nem sokat tett hozzá a Jászay-féle szöveghez, minden név után következik egyegy fél mondat, amivel jellemezni próbálja az adott név tulajdonosát, és egy helyen pedig
félreérti Jászayt: így lesz Szécsy Tamás anyjából és fiából (nagyanya és unoka) anya és fia a
szövegben. A Fladnitzer úrra vonatkozó információt pedig teljesen átveszi Jászaytól.86 E rövid
részlet jól példázza az egész regénytrilógiához való hozzáállását. Nem az események jobb
megértése vezérelte, hanem a érdekességek, különlegességek hajszolása.
Ugyanígy a Mária udvarába Ferdinánd által küldött tanácsosok is nevesítve vannak a
regényben, jóllehet az olvasónak erre nincs szüksége, hiszen nem tudja őket egymástól
megkülönböztetni (vö. Ortvay 1914: 216.). Hasonlóan a pozsonyi királyválasztás egy másik,
Báthoryt és Szarvaskendit felléptető jelenete is minden részletében Jászaytól ered.87 Ebből a
lajstromból két jelenetet állított elő Krúdy, egyik a királyválasztás előtt tanakodó Máriáé és
Báthoryé: „[d]e hát hányan is vagyunk itt most Pozsonyban, akiknek közük van az új
királyhoz a szolganépen kívül? Báthory letelepedett a trónust helyettesítő karosszék
lépcsőzetére, és az ujjain kezdte számolgatni. − Hát itt vannak elsősorban a pozsonyi polgárok
meg a jó soproniak, akik szabad királyi városok lakosai. − Más városok, más bandériumok? −
kérdezte nyugtalanul Mária. − A németújváriak arra várnak, hogy a váruruk, Batthyány
Ferenc úr elinduljon” (406.). Ez az első jelenet beletartozik ugyan a beszélgetések sorába,
amelyben Mária és Báthory közvetítik az információt a regény olvasójának az aktuális
történésekről, ám ez váratlanul hiteles és a helyén van. Mária aggodalma nem felesleges, és
valóban elképzelhető egy ilyen dialógus segítője és közte a királyválasztás előestéjén.
86

A kérdéses részek Jászaynál és Krúdynál: „E tanács eredménye csak töredékekben maradt fenn, mikből
következő javaslati pontokat olvasunk: A határszéleken lakó magyar urak, névszerint Hampó János, és a Szécsy
Tamás anyja és fia, s ezeknek gondviselője, miként monyorókeréki Erdődy Péter, Juliánus István s ennek anyja,
nemkülönben Bánffy János, és Szalónakon Fladnitzer Vid, az utóbbi emlékeztetőleg azon egyességre is, mellyet
vele Dietrichstein Zsigmond kötött, üdvezlő és megbizó-levelek által szólíttassanak fel: hogy az özvegy királyné
s a nádor Márton napjára tűzvén ki az országgyülést […] megjelenjenek, s az ő ügyét pártolják [ti. Ferdinándét]”
(Jászay 1846: 127–128.). „Itt lakik Hanbró János uram, aki jókedvében egy fél tinót megeszik. Itt szomorkodik a
férje után özvegy Széchy Tamásné asszonyom, akiknek fiacskáját mogyorókereki Erdődy Péter uram már
javában tanítgatja kardforgatásra. Birtokos úr itt Juliánus István úr, aki ama kísérteties várban lakik, amely
várból mindig kődarabokat dobálnak az éjféli látogatók. Itt van Bánffy János uram, valamint Szalónakon
Fladnitzer Vid lovag, akit felséges asszony személyesen is ösmer. − Az a Fladnitzer lovag, aki Dietrichstein
Zsigmonddal kontraktust kötött az esküvőmön, hogy mindig hűséges hívem leend? − Valóban, még Fladnitzer
lovag is húzódozik…” (296.)
87
„Fő tekintélyek, mint a bán Batthyányi Ferencz, a vránai perjelség-kormányzó Tahy János, és az olly közel
lakó gróf Szentgyörgyi Farkas, elmaradtak; a vármegyék közől, mellyeket János király keményen eltiltott,
képviselő által egy sem, a szabad királyi városok rendéből pedig, Pozsonon kívül egyedül Sopron jelent meg”
(Jászay 1846: 315.). „Egyébiránt, kiket Istvánffy név szerint előszámlál, azok közől alig volt egy-kettő jelen.
[…] [H]ogy Török Bálint, Pekry Lajos és Nyáry Ferencz még 1527 elején is a János részén állottak, sőt a
fogságba esett Nagy Imre alnádor is átment, látni fogjuk; tehát csak Batthyány Orbánról, tallóczi Bánffy
Boldizsárról, Gyulay Istvánról, Czobor Gáspárról, Pereghy Albertről és Serédy Gáspárról lehet valószinűnek
venni az Istvánffy állítását” (Jászay 1846: 315. lj-ben). Szapolyai frissen eszközölt kinevezéseit sem hagyja
Krúdy említetlenül, Oláh Miklós mondja fel Mária egy böjtös ebédjén Jászay alapján a neveket (vö. Jászay 1846:
240−241.).
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A másik pedig Sibrik és a nádor haragos összeszólalkozása, amelyben az összes
Jászaynál említett név előfordult: „[h]át ha szabad királyválaszás van, hol vannak innen a
királyválasztók? Hol van a horvát bán, Batthyány Ferenc? Hol van Tahy János, a vránai
perjel, hol van a szomszédból a bazini gróf, Szentgyörgyi Farkas? Még a vármegyék sem
jöttek el, pedig valami közük csak van a szabad királyválasztáshoz! A régi ellenfél kihozta a
sodrából a szószéken álló nádorispánt. Öklével a szószékre ütött: − Szarvaskendi otthon
maradhatott volna, mert itt van helyette Batthyány Orbán, Bánffy Boldizsár, Gyulay István,
Czobor Gáspár, Pereghy Albert, Serédy Gáspár. [...] Sibrik uram nyomban talpra ugrott, és
vészmadárként süvített hangja az ájtatos kápolnában: − [...] Úr vagyok Szarvaskenden most
is, mint az Árpádok óta. Hát csak van valami jussom megkérdezni, hol vannak Török
Bálinték, Pekry Lajosék, Nyáry Ferencék erről a királyválasztásról? Nagy Imréről, az az
alnádor úrról is olyan hírek jöttenek, hogy nem is annyira fogságban van őkelme, mint inkább
− átment” (416−417., a szerző kiemelése).
Jászay láthatóan nem tulajdonított stílusértéket az ’átment’ szónak, hanem inkább a
tény leírására használta. Krúdy azonban nem elégedett meg ennyivel, hanem többletjelentést
próbált a központozás és a kurziválás segítségével belevinni. Ha az olvasó behatóan ismeri
Jászay munkáját (legalább olyan behatóan, mint Krúdy ismerte), nem okoznak neki
nehézséget a semmiből előbukkanó nevek, annak ismeretében érthető, hogy miért éppen
ezeket sorolja fel Szarvaskendi, és az is világos, hogy ezzel miért haragítja annyira magára a
nádort. Előtanulmányok nélkül azonban Szarvaskendi szavai nem hordoznak az olvasó
számára valódi információt, legfeljebb következtethet a szereplők viselkedéséből azok kínos
voltára. A jelenet másik célja, hogy Sibrik utolsó fellépését maradandónak fesse le. A
regényben már nem vitakozik többet a nádorral, de itt még egyszer teljes vértezetben jelenik
meg, és hatásosan bosszantja fel Báthoryt, ám a királyválasztás menetére semmi befolyása
nincsen.

Ágyú-affér
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Az ágyú-affért88 Krúdy hasonló, sűrítő módszerrel, mint amilyet korábban láttunk,
összeköti Ferdinánd adománylevelének megérkezésével, valamint Szapolyainak a nádorhoz
küldött üzenetével. Változtat a történeten, elhallgatva a város elfoglalásának szándékát. Jászay
szerint a németek csak ürügyet teremtettek, hogy megtámadhassák a várat, Krúdy viszont úgy
állítja be, mintha Bornemissza és emberei tanúsítottak volna kihívó magatartást − ágyút
szegezve a hajósokra próbálták volna ellopni a németek ágyúját. Pontosabban: a morva
zsoldos szavait adja vissza függő beszédben, de nem állít szembe vele egy másik, „magyar”
elbeszélést. Ezenkívül itt használta fel a Báthory indulatos természetéről gyűjtött adalékokat
is. Az eset pongyola tárgyalása − végig nem derül ki, hogy ki volt a bűnös és pontosan miben
− inkább azt mutatja, hogy az egész epizód nem lényeges a magyar koronáért való
küzdelemben, nem múlott rajta a végkimenetel. Hasonlóképpen az erkölcsi megfontolások is
háttérbe szorultak a hatalomért való harcban. A részletek szokás szerint pontosak: Sebestyén,
a fia, a kút − minden, de az egésznek az értelmezése teljesen ellentétes Jászayéval. Jászay
nyomatékosan „erőszakos elfoglalásról” (Jászay 1846: 207.) ír, ennek viszont nyomát sem
találni a regény szövegében.89 Ebben a részletben ismét azt láthatjuk, hogy a narrátor átadja a
szót a „hosszú morva” legénynek, és hasonló hatást ér el, mint a mészáros elbeszélésekor. A
látószög bővülésével jeleníti meg a helyzetet nem értő zsoldos nézőpontját. Ám azt nem
látjuk, hogy pontosan hol veszi vissza tőle a szót, de az utolsó mondatot már valószínűleg a
regény narrátora mondja. Annak jele, hogy a morva meséli a történetet, az öreg fösvény
említése. Azután eltűnik a zsoldos, a helyét a regény narrátora veszi át, és az utolsó sorokban
88

„Ferdinánd tanácsosai a határszéli várak és városok mielébbi birtokbavételét elkerülhetlen szükségesnek
látták. A Pozsonba szállított német had tehát erőszakos elfoglalásról gondolkozott. Csak ürügyre, alkalomra várt.
Majd ezt is nyujtott. Néhány ágyúi érkezvén tudniillik a Dunán, Bornemiszának, vagy tulajdonkép a helyettes
Szalay Jánosnak tudtára adaték: hogy a dunaparton egy deszkaszínben lévő ágyúját harmad nap alatt a várba
vitesse fel, különben később nem lesz hatalmában. Szalay szerdán, november 21-dikén, intetve a szárnyaló
különböző hírektől is, Sebestyén várnagyot néhány szolgával az ágyúért leküldötte. Vizsga szemmel tartotta ezt
a német had, s midőn a deszkaszín betöretnék, a várbeli szolgákat azon ráfogással, mintha ezek az ő ágyúit
akarták volna elfoglalni, véletlen megrohanta, magát a várnagyot elfogta, hanyatthomlok egy kútba vetette,
irgalmatlanul agyon verte, mintegy 14 szolgával együtt 8 vagy 10 éves ártatlan fiacskáját is megölte, a többit az
úgy nevezett Vízi-toronyba kergette, s ezt ostromlani kezdte. A királyné, tudósíttatván a kitört zavarról, nehogy
nagyobb veszély álljon elő, udvarmesterét Lengyel Jánost a várba Szalayhoz rögtön felküldötte, hogy a
támadókra ne nyilaztasson” (Jászay 1846: 207.).
89
„A hosszú morva legény a csizmája sarkával húzogatott vonalakat az utca havas részeibe, mert a kardját
valahol elvették tőle. Azt magyarázta, hogy megüzenték Bornemisszának, miszerint a Duna-parton
deszkaszínben telelő sugárágyúját vitesse fel a várba, mert a dunai hajósoknak igen kényelmetlen, hogy egy ágyú
ásító szája előtt kell elhajókázniok, amely ágyú mellett éjjel-nappal ott állott égő kanóccal az ágyús katona.
Hiszen amúgy sem fenyegeti semmi veszedelem a várost, amíg ők, a zsoldosok itt vannak. […] Bornemissza
uram – akit a morva legény állandóan »öreg fösvénynek« nevezgetett – ma ebéd után valóban el is küldte
tizennnégy szolgával Sebestyén várnagyot, hogy a sugárágyút vontatnák fel a várba, mert sajnál az öreg fösvény
minden rézszögecskét, amit tőle, illetőleg jövendőbeli királyától elvesznek. Sebestyén várnagy elhordatta a
deszkaszínt az ágyú környékéről, hogy vontatása könnyebb legyen, ekkor valamely német zsoldoskatona
felismerte az ágyút, hogy az övék, Bécsből hozták hajóval. Felismerte az ágyút, és fel is kiáltott. Persze, a
magyarok visszafeleltek, aminek az eredménye az lett, hogy Sebestyén várnagyot és vele lévő tízesztendős
fiacskáját egy közeli kútba fojtották, a tizennégy katonát pedig agyonverték” (376.).
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az ő nézőpontja van jelen. Még egy elemet megőrzött Krúdy az esetből: Mária azonnali,
határozott intézkedését a város védelmében.90

Ferdinánd levele

A szép és hatásos jelenet, amelyben Mária, maradék híveinek kórusával, felolvassarecitálja

Ferdinánd

adománylevelét,

szintén

sokat

köszönhet

Jászay

állhatatos

gyűjtőmunkájának. Érdemes részletesebben összevetni a három szöveget. Azért hármat, mert
Jászay Ferdinánd mindkét levelét idézi munkájában (vö. Jászay 1846: 261−263., 263−264.):
az elsőben Ferdinánd biztosítékairól van szó, melyeket magyarországi híveinek és az őt trónra
segítőknek ad arra nézvést, hogyan kárpótolja őket, ha elveszítenék birtokaikat, a másodikban
pedig az ország szabadságainak megtartására tesz ígéretet. A nevek felsorolását Krúdy
hiánytalanul elvégzi, az összes, Ferdinánd levelében szereplő országnagyot, valamennyi
címeikkel együtt ő is megemlíti.
Krúdy nem véletlenszerűen válogatta ki a részleteket regénye számára. Az ő
változatában így hangzik az előadott levél: „Egész Magyarországnak ígérjük: miszerint mi a
most említett ország egyházi és világi urait, főpapjait, zászlósait, nemességét, szabad királyi
városait és minden rendeit azon szabadságaikban, birtokaikban, rangjaikban, amelyekkel a
megboldogult magyarországi királyok ideje óta élnek, éppen úgy megtartjuk és ótalmazzuk,
mintha mindnyájok akaratával választattunk volna királlyá…” (384.) A kórus pedig
hozzáteszi: „− Amely ígéretünket meg nem tarthatván: külföldi birtokainkból kárpótolandjuk
a mi híveinket” (384.).
Láthatóan kimaradnak részek a levélből. Ezek is fontos információkat tartalmaznak
pedig:

a

hívek

kötelezettségeiről,

szükséges

hűségükről,

János

király

híveinek

megbüntetéséről. Azonkívül Krúdy nyilván szándékosan hagyta el a „még ha az országhoz
erővel s fegyverrel jutnánk is” (Jászay 1846: 246.) fél mondatnyi kitételt az egyébként
hosszan és pontosan idézett részletből. Annál is inkább, mivel az ősi jogok és szabadságok
megtartására vonatkozó passzust beleillesztette a szövegbe. Tudta, hol kell kozmetikázni az
eredeti szöveget, és nem riadt vissza az optikai szépítéstől.
Máshová helyezte a hangsúlyokat a maga változatában, mint ahol azok Ferdinándnak a
Jászay által közölt levelében voltak. Első pillantásra nem feltűnő a különbség, a rövidítéseket

90

„Mindent tudok − felelt azzal a csodálatos komolysággal Mária királyné, amely angyali komolyságát
annyiszor dicsérik vala kortársai. – Lengyel János udvarmesterünket már fel is küldöttem a várba, hogy
Bornemissza ne nyilaztassa a várost, én majd kellő elégtételt szerzek neki a bátyámnál” (377.).
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nem számítva, de közelebbről megvizsgálva a szövegeket előtűnik, hogy Krúdy
tendenciózusan hagyott el részeket. Jóllehet a trilógia Mária nézőpontjából mutatja az
eseményeket, mégis Krúdy sehol nem foglal állást a kérdésben, ki jogosult a magyar trónra
Lajos király halála után. Ezúttal is kihagyja Ferdinánd Szapolyai-ellenes mondatának a
folytatását a levél idézésekor. A levél végkicsengése pedig Mária és a hívek előadásában az
egyéni javak biztosítása. Ezt Jászay rövid, előzetes összefoglalásából emelte át, stílusában
hozzáigazítva a felolvasott levélhez: Krúdy saját döntése volt, hogy a levél végi hangsúlyos
helyre tette a birtokok kárpótlására vonatkozó ígéretet, nagyobb nyomatékot adva neki azzal,
hogy a Máriát körülálló hívek szájába adta („felelt most olyan zúgással a kardal” [384.]), azt
sugallva ezzel az olvasónak, hogy hiába az ország megígért szabadságai, a híveket jobban
cselekvésre sarkallja a kilátásba helyezett birtokadomány. Erre a gondolatra indíthatta a
szerzőt Jászay ama megjegyzése is, melyet a levelek közlése után olvashatunk. Ennek veleje,
hogy Ferdinánd kilátásba helyezett biztosítékai a külföldi birtokokra nézvést döntő súllyal
estek latba az őt megválasztó főuraknál.

Pozsonyi királyválasztás

Krúdy láthatóan tisztában volt a királyválasztási jelenetek fontosságával, ám ezek
minden igyekezete ellenére kevéssé sikerültek. A hiba ezúttal sem az anyaggyűjtésben rejlik.
A pozsonyi királyválasztást szinte minden ízében Jászaytól veszi át, és azon munkálkodik,
hogy megfelelő ürüggyel beillesszen minden relevánsnak és elhagyhatatlannak ítélt
információt. (A királyválasztást követő jelenet Ferindánd és Garetze között sokkal elevenebb,
emlékezetesebb.)

Jászay

elbeszélésének

tartalmát

pontosan

visszaadta

az

epizód

elbeszélésekor, csak a helyzet- és jellemkomikum kedvéért változtatott rajta helyenként.
Krúdy a pozsonyi királyválasztó országgyűlés képét aprólékosan felépítette, és az
elhangzott beszédek érvelését rögzítette. Egyfelől a történeti hűséghez való ragaszkodás
szándéka vezérelhette, másfelől nem érezhette magát elég felkészültnek ahhoz, hogy a magyar
históriában előforduló körmönfont utódlási kérdéseket segedelem nélkül tárgyalja. Jászay
leírásaiból, ahogy Ortvayéiból is, kiviláglik, hogy a kettős királyválasztás egyik kulcskérdése
az volt, kinek van joga a koronára, illetve örökölhető-e a magyar korona leányágon. A
vonatkozó részletben Báthory nádor mondja el Mária szónokainak beszédét − nemcsak a
nádor szavainak, de a közbekiabálásnak is megvan az előzménye Jászaynál.91
91

„Aztán az özvegy királyné szónokai állottak elő; mély belátású s a nemzet történeteiben különösen jártas
férfiak; kiket Mária, e végre, a magyar főbb tisztviselők közől, ügyes tapintattal szemelt ki. […] Elmondták:
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Krúdy három évtizedes írói tapasztalattal a háta mögött jó érzékkel választotta ki a
Jászay-féle leírás azon pontját, ahol meg lehet bontani a szöveg monotóniáját, dialógussá
lehet alakítani azt: „Brodarics kancellár és Szalaházi veszprémi püspök, akik méltóságuknál
fogva az első padsorból hallgatták a nádorispán beszédét, kényelmetlenül feszengtek
helyükön, amikor Báthory István ahhoz a jogászi fejtegetéshez érkezett beszédében, hogy
voltaképpen miért is illeti meg a magyar korona Ferdinánd urat” (413.). A főrangúak
fészkelődésével érezteti a Ferdinánd pártjához csatlakozók rossz lelkiismeretét. Ennek az
érzésnek egyedül Báthory ad hangot a regényben, de ő is csupán egy alkalommal. Krúdy jelzi,
hogy a jogászi fejtegetés helytálló lehet ugyan a törvények és szerződések szövegéhez mérten,
de éppen ez az érvelés segít szőnyeg alá söpörni a legfontosabb kérdést, az ország
függetlenségének kérdését. Ennek a rossz érzésnek a kifejezését a meg nem nevezett
bekiabálóra hagyja. Báthory viselkedéséből az derül ki, hogy ő már leszámolt
lelkiismeretével, döntött, és ehhez tartja magát.92 Krúdy nem volt felkészült trónutódlási
kérdésekben, és emiatt nem volt biztos abban, hogy a Jászaynál olvasható érvelés valóban
megállja a helyét.
Ettől függetlenül a Jászaynál talált elejtett megjegyzéseket is gondosan felhasználta,
ilyenformán került bele a választási gyűlés leírásába az elrabolt sószállítmány megemlítése
(vö. Jászay 1846: 350.), valamint Ferdinánd azon kívánsága, hogy Mária ne legyen jelen a
királyválasztó gyűlésen (vö. Jászay 1846: 285.).

Zsidók

Krúdy jó kompozíciós érzékkel választotta ki Mária zsidókkal kapcsolatos
intézkedéseit Ortvay és Jászay szövegéből: ezek sora a mohácsi csatával kezdődik, és
segítségükkel nemcsak azt mutatja be, hogy Mária milyen önfeláldozóan segítette fivérét a

miként Péter, a magyarok második királya, ki szent István után következett, a most-említett szent király leánytestvérétől született; minként Aba is, a harmadik király, nem egyébért méltattatott a királyi székbe, mint hogy
ugyancsak a szent István leány-testvérét volt szerencsés bírni feleségül. […] [A] szicziliai Marczel Károly fia, Vdik István magyar királynak leányától származott unoka-gyermeke, hozatott be az országba s koronáztatott meg
1310-ben; melly időtől fogva, az egy Mátyást kivéve, leány-ágon következtek egymás után, akadálytalanul, a
királyok, Magyarországon” (Jászay 1846: 324−325.).
92
„Igenis, mond Báthory, mintha valahol szemközt ülne vele ellenfele, a magyar történelemben törvényes
szokás, hogy a korona női ágon át örökölhető. […] – Hát dicső Mátyás királyunk kinek volt rokona? Nemcsak
Ecseden tudják a históriát. Ecsedi Báthory bosszúsan nézett az egybegyűlt királyválasztók közé. Egy-két-három
fő nyomban le is kókadt fenyegető tekintetére, mint a tetten ért bűnösöké. Pedig csak egy hang kiáltott. De hát
néha más mondja ki helyettünk azt, amit magunkban gondolunk, és már ez is bűnbánatot okoz. − Aba, Zsigmond
és Albert királyaink feleségei örökösödési jogán jutottak a koronához. Az egy Mátyás királyunk volt kivétel, akit
a nemzet hirtelen lelkesedése emelt trónusára − felelt a nádorispán a közbeszólónak, akinek nyilván megtépi a
fülét, amikor a gyűlés bevégeztetett” (413−414.).
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magyar trónra, hanem arról is képet kaphat az olvasó, hogy özvegy királynéként önálló
politikát folytatott. A szerző − nyilván érzékelve kora növekvő zsidóellenességét − nem foglal
állást a kérdésben, nem állítja be sem a zsidókat szenvedő félként, sem Máriát az igazság
bajnokaként. Sőt, Mária éppen a zsidókkal való tárgyalása során mutat némi hasonlóságot
(hangtalanul nevet) Szapolyaival, aki határozottan negatív figura a regényben. A szemügyre
veendő részletben Krúdy eltér Jászay verziójától abban, hogy Mária a házak vételárát a
pozsonyi szegények közt osztja fel, míg Jászaynál „a városi kincslet számára” kobozza el.
Jászay verziója a reálpolitikus, morális megfontolásoktól vissza nem riadó és szegény Máriát
állítja elénk, aki, mivel magának nincs, másoktól vesz el közcélra, Krúdy változata viszont
egy feleslegesen intézkedő királynét mutat, aki csak a szerencsétlenséget sokasítja.93
Mária a szemére veti az őt felkereső zsidóknak, hogy azok elmenekültek a városból: az
esetet Krúdy ugyancsak Jászay műve alapján dolgozta ki.94 A forrásmunkából kitűnik, hogy
nem Mária megérkezése, hanem Szulejmán közeledése késztette az embereket menekülésre,
Krúdy mégis a személyes sértettség regiszterében szólaltatja meg Máriát erről beszélvén:
„[m]it akarnak tőlem a zsidók? Ők menekedtek el elsőknek, amikor ebbe a városba tettem a
lábomat” (262.); „[n]incs szükségem reátok, amint akkor sem volt, amikor a Pozsonyba való
érkezésem napján ti mind elmenekültetek a városból, mert a királyné itt-tartózkodását nem
ítélitek vala jó jelnek üzleti sikereitekhez” (266.). Krúdy Máriája a kezdetektől negatív
érzelmeket táplál a zsidók irányában, feltehetően csupán azért, mert ők rendelkeznek azzal,
amivel ő nem – pénzzel. Egy helyen a regényben arról beszél, hogy a zsidók a pénzükkel
akarják őt elnyomni.
Mária királyné zsidóellenességét a Krúdy által forgatott szakmunkák egy része (Jászay
és Kohn) tényként tárgyalja, de Ortvay is kitér erre az elterjedt vélekedésre.95 Krúdy ezt a
szálat újra meg újra felvette,96 Mária ellenszenvét pénzügyi nehézségeiből eredeztetve.97 Ezen
93

„[A] városi tanács kérelmének engedve […] a várost mármár ellepő nagyszámú zsidóságot, mind uzsorás
csalfálkodásaiért, mind azért is, mert a török közeledte hírére többnyire gyávául elszaladt, a városból száműzte, s
vagyonát várerősítésül a városi kincslet számára elkoboztatta” (Jászay 1846: 90.). „Azok a hirdetmények pedig
azt tartalmazták, hogy mindazok a zsidók, akik pénzükkel, ingó marháikkal elmenekültek Pozsonyból Mária
királyné jöttének hírére, és csak házaikat voltak kénytelenek itt hagyni: a városi hatóság által megszabott áron
visszavásárolhatják házaikat, de azokba be nem költözhetnek. A házak vételára a pozsonyi szegények között
igazságosan felosztatik” (278.).
94
„[M]iután pedig a Szulejmán felfelé nyomulta s borzasztó kegyetlenségei Pozson városát is olly nagy
rémületbe hozták, hogy a szent Klára apáczái, zárdájokat oda hagyva, miként a zsidók is, elszaladtak” (Jászay
1846: 49.).
95
„Mária [...] az általa annyira gyűlölt [...] zsidókat [...] Dévény felé kikísértette” (Jászay 1846: 145.). Vö. Kohn
1884: 270., Ortvay 1914: 305.
96
A narrátor tényként kezeli, hogy Mária gyűlölte a zsidókat és az ellenségeinek tartotta őket: „Miksa császár
unokája a pénz kedvéért ellenségeivel, a zsidókkal is megbékülne” (124.).
97
A narrátor megjegyzi, miközben Mária Logus Tamást kéri meg, hogy segítsen neki bejutni egy zsidó
kereskedőhöz: „tisztában volt azzal, hogy jövendőbeli terveiben éppen a zsidókkal lesz baja. Nem lehet ezek elől
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Logus Tamás bölcs tanítása sem segít: „[a] zsidókon nem lehet kifogni” (123.). Mária üzlete
ugyan létrejön Simonnal, és a fikció szerint nem Mária az, aki ráfizet98, ellenszenve mégis
megmarad.
Simont Mária méltó ellenfelének ábrázolja Krúdy, aki minden javaslatára képes
valami ellenvetést tenni, és tisztában van saját létezésének különösségével; a társadalomban
csupán megtűrik, de a pénzére szükség van. Akkor vetkőzi le először szenvtelenségét, amikor
Mária arról beszél, hogy miután királyné lesz, a törvények betartatását maga is vigyázni fogja.
Így válaszol: „lehetséges, hogy holnapután éppen a zsidók ellen hoznak valami törvényt”
(128.). Nemcsak Mária ellenszenvét ábrázolja Krúdy nem csillapulónak, hanem a trilógiában
végig fenntartja az üldözöttek jól értesültségének motívumát is.
A trilógia középső részébe beiktatott hosszú jelenetben a zsidó kereskedőkkel három
szál találkozik össze: a pozsonyi zsidók elűzése, Szapolyai lánykérése és Szapolyai útja
Tokajból Budára. Míg a második kettő viszonylag szervesen egymáshoz kapcsolható, addig
az első csak nehézségek árán illeszthető bele a történetbe. Valószínűleg ennek áthidalására
tette meg a zsidókat Szapolyai útja elbeszélőinek, valamint leánykérése közvetítőinek. A
szöveg nem mutat különösebb rokonszenvet a kereskedők irányában, hagyja kibontakozni
Mária alig visszafogott malíciáját.

3. Nem történetalakító elemek (a trilógia egészén vizsgálva)

Vizsgálatom tárgyát az eddigiekben a forrásokból átvett történetalakító elemek
regényszöveggé szervesülése képezte. Ám Krúdy nem állt meg a történet alakításánál, hanem
többet akart: díszítéseket, tréfákat, anekdotákat, mind-mind eredetieket. Ezekért általában
Jászayhoz nyúlt vissza, de nem kizárólagosan. A továbbiakban megvizsgálom e nem
történetalakító elemek bedolgozását a regénybe. Ezek száma nem túlságosan nagy, ezért nem
választom külön a Mohácsot az azt követő másik két regénytől, hanem együtt tárgyalom
mindhármat.

Praktikus átvételek

az emberek elől egy tallért sem eldugni” (124.). Mária máshol is jelét adja pénzügyi indíttatású
türelmetlenségének a zsidókkal szemben: „− Mit törődöm én a zsidókkal? Előbb-utóbb kikergetjük őket az
országból” (151.).
98
„Ennél az egy üzletnél legalábbis annyit kellett keresnie felségednek, hogy tíz másik üzletet elbírjon” (266.) −
mondja a leánykérés ügyében Máriával tárgyaló lókereskedő.
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Az átvételeknek egy különös típusát a legtalálóbban talán a „praktikus” névvel
illethetjük, mivel a mindennapi élet gyakorlati, apró-cseprő ügyeit érintik. Elsőként
összevetem Ortvay leírását az ebédről, amellyel Pozsony városa vendégelte meg a soproni
követeket a királyválasztás előtt, azzal a részlettel, amelyben Bornemissza hívja meg ebédre
Máriát Pozsonyba. Az ételfélék pontos mennyiségét is megadó tájékoztatás, amelyhez Jászay
és Ortvay adnak kulcsot99, nem illik Bornemissza korábbi mondandójához, ahogyan azt a
narrátor közlése is mutatja: „Bornemissza miután befejezte hivatalos szavait, hirtelen
urambátyámos nyájaskodással folytatta: − Most pedig van szerencsém meghívni felségedet
arra az ebédre, amelyet Fischer Mihály, a pozsonyi bíró rendez felséged tiszteletére. Lesz
tizenhárom font tehénhús, öt kappan, egy nyúl, sok alma, zsemlye és bor” (56.).
A pozsonyi számadáskönyveknek a soproni követek vendégül látására vonatkozó
tételét Krúdy már felhasználta Mária pozsonyi ebédjénél. Ezért amikor a regénytrilógiában
ehhez a részhez ért, az aprólékos részletezést elhagyta, sőt a vacsora menüjét is megváltoztatta
a megszokott pozsonyi halra; csak a borra vonatkozó adalékot hagyta meg. A soproniak
panaszkodása után azonban Fischer bíró szavainak leírásakor még egyszer merít
gasztronómiai forrásaiból.
Krúdy nem kerüli el a pénzösszegek pontos megadását, sőt gyakran még a különböző
pénznemek közti árfolyammal is tisztában van. Ismereteit ezúttal is Ortvay Tivadar
munkájából meríti.100 Krúdy a forrásmunkában fellelt korfestő adalékokat takarékosan
dolgozta bele a trilógiába, három különböző helyre elosztva. Az első alkalommal a fösvény
Bornemissza Máriát pozsonyi ebédre meghívó beszédébe illeszti bele az egyik részletet:
„2100 magyar forint, amit felséged utazására költöttünk: 2625 rajnai forintot kaptunk
Fuggertől” (56.). A második alkalommal abban a jelenetben használ fel belőle egy részletet,
melyben Mária Lajost pénzügyi nehézségek áthidalására okítja: „[t]udnod kell, felség, hogy a
magyar forint most jobb a rajnai forintnál. 25 000 magyar forintért bármikor könnyűszerrel
kaphatunk 31 250 rajnai forintot” (98.); a harmadik helyen pedig a Mária pozsonyi pénzügyi
99

„Az egymás után következő két napra esett ünnepet, szokás szerint megülni, s vasárnapra, december 9-dikére,
Sopron városa követeit is vendégül meghíni, nem lehetett volna. Fischer Mihálynál, a városi bírónál, költetett el
a szerény ebéd; mellyre mindöszsze is, 13 font tehénhús, 5 kappan, 1 nyúl, néhány alma, zsemlye, és két pénz
ára bor ment fel” (Jászay 1846: 303.). „Deczember 9-ikén Pozsony városa megvendégelte az érkezetteket [ti. a
soproni küldötteket], meghívta őket Fischer Mihály városi bíróhoz ebédre, melyen 13 font tehénhús, 5 kappan, 1
nyúl sok alma, zsemlye s bor fogyott el” (Ortvay 1914: 241.).
100
„Maga mondja, hogy ő, mielőtt Pemflinger István kamarafőnök Pozsonyba jött, összesen 3612 magyar =
4515 rajnai forintot fordított azon magyarok eltartására, kiket hűségükben megtartani óhajtott. Későbben Thurzó
Elek által a többi arany s ezüst edényeket, 300 márkánál többet szintén megolvasztatott s 2100 = 2625 rajnai
forint értékben, némely magyar urak eltartására fordította. Másszor átadott Ferdinánd magyar kamarájának,
ugyancsak magyar urak megtartására, 6 ezer magyar = 7500 rajnai forintot. Ezeken felül átszolgálatott ő
Pozsonyba testvérének, Ferdinándnak arany, ezüst billikomokat és némely gemmákat 25 ezer magyar = 31.250
rajnai forintnyi értékben” (Ortvay 1914: 237−238.).
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manővereiről való beszámolójába szövi bele a Szapolyaihoz követségbe küldött Gerendi
kanonok. Legvégül még Gerendi kanonoknak a vajdával való beszélgetésébe illeszti a még fel
nem használt elemet, az egész számvetés alapját: „[m]ielőtt Pemflinger István, Ferdinánd
pénzmestere Pozsonyba jött volna, hogy a királyné állítólagos pazarlásainak véget vessen,
4515 római forintot költöttünk el, hogy a magyar urak szükséget ne szenvedjenek. Legyen
mindenkinek csizmája, mire leesik a hó. Aztán átadtuk vala Thurzó Elek uramnak az aranyés ezüstedényeket, hogy azokat az aranyművesnél beolvassza, amiért megint háromszáz
márkát kaptunk, amit megint csak a pozsonyi magyar urak megtalpalására fordítottunk”
(215−216.).
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szövegrészletnek szemlélteti, hogy Krúdy számára fontos volt a részletekbe menő történelmi
hűség, amelynek fenntartása érdekében számos írói fogást vetett be. E részletek azonban
mégsem járulnak hozzá, hogy a regény olvasója tisztán lássa maga előtt a kort, amelyben a
trilógia játszódik. Mivel az adatok csupán egy elképzelt pénztörténeti árfolyamtáblázaton
belül vonatkoznak egymásra, nem segítik a megértést. Ha a szereplők mondjuk áruért
adnának pénzt, akkor ez az önmagában jelentés nélküli hálózat több valóságos értelmet volna
képes vinni a szövegbe, de ez elmarad.

Szó szerinti átvételek

Krúdy olykor nem történeti forrásmunkának, hanem jelöletlen vendégszövegek
lelőhelyének tekinti Ortvay és Jászay műveit. A Krúdy-regény és forrásai viszonyának
esetében azzal a jelenséggel van dolgunk, melyet Hites Sándor így ír le: „a történetírás és a
történelmi regény egyenesen vetélkedő nyelvhasználatoknak mutatkoznak” (Hites 2004a:
318.). Úgy építi be a regénybe az átvételt, mintha az nem átvétel lenne, hanem saját írói
találmánya. A Mohácsban alig-alig él ezzel az eszközzel, viszont a trilógia két következő
részében sűrűbben találkozik ezzel a megoldással az olvasó.
Burgio pápai nuncius szavait101 Lajos király idézi Máriának visegrádi vadászatuk
alkalmával. A Krúdyhoz közel álló Lajos király itt ismét egy „krúdys” jellegzetességet árul el
magáról − a gyakorító képző használata figyelhető meg olyan esetben is, mikor ismétlődésről

101

„Ha Magyarországot – mondta Burgio – a veszélyek örvényéből 3 forint árán ki lehetne ragadni, nem
találkoznék három ember, a ki magát erre az áldozatra elszánná” (Ortvay 1914: 151.).
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nem beszélhetünk.102 Lajos király szavai szerint a nuncius mondogatni szokta e bölcsességet,
Ortvaynál ellenben nem szerepel olyan nyelvtani alak vagy forma, amely ismétlődésre
utalhatna.
Lajos király tömör és helytálló megfogalmazása a németalföldiek mindennapos
fényűzéséről nem Krúdy saját terméke, hanem, Ortvaynál találjuk meg eredetijét.103 Ezen
Krúdy néhány ponton ugyan változtatott jelentéktelen apróságokat, de az átvétel felismerhető
marad: „[a] »csibefalókról«, ahogy a németalföldieket nevezik: hallottam én is, hogy
mindenféle kincsekkel szerelik fel otthonaikat, mert szeretnek otthon ülni. Van szibériai
hermelinjük, keleti borostyánuk, génuai bársonyuk és atlaszuk, indiai drágakövük: minden,
amiben otthon gyönyörködni lehet. Ez azért van, mert nincsenek kirándulóhegyeik,
erdőségeik, ahol a természet mutogatja a maga végtelen kincseit. Én a legszebb indiai
drágakövekért sem adnám oda például a visegrádi erdőmet” (80.). A két idézetben más és más
szempontok kapnak hangsúlyt: Ortvay a polgári szorgalmat dicséri, amely módot ad a
németalföldieknek a jómódra, Krúdy Lajos királya ellenben − különös módon − az erdős
kirándulóhelyek hiányának tulajdonítja a gazdagság e külsődleges jegyeit. A természeti
szépségekkel állítja szembe őket, és szavai azt sejtetik, hogy többre értékeli a szabad levegőn
eltöltött időt, mint a kényelmes otthonban való üldögélést. Csakhogy ez nem egészen
illeszkedik bele a meleg fürdőkben óraszámra elüldögélő, étkező Lajos királyról alkotott
képbe. Krúdy Lajos királya lelke mélyén igenis nagyra értékeli a kényelmet és a pompát, de
ezek élvezetére nincs módja, hiszen vadászni is azért kénytelen, hogy jóllakhasson.
Logus Tamás mondja el Máriának a császári követ leveléből vett hízelgő mondatot,
miszerint „[a] király születésénél fogva áhítatos, kegyes, jósággal teljes, sohasem lobban
haragra, de nem is bosszúálló, mindenkor megbocsát, és az őt ért csapásokon keveset
töprenkedik. És a király szent szerelemmel van eltelve felséged iránt, inkább ma házasodnék,
mint holnap” (44.). Ennek eredetijét ugyancsak Ortvaynál olvashatjuk.104 Másutt ugyanő kitér
az iszákosság elterjedtségére.105 E gondolatnak a továbbvitelével több helyen találkozunk a

102

„Nemhiába szokta volt mondogatni Burgio uram, a pápai nuncius, hogy Magyarországon nincsen olyan
három ember, aki rászánná magát arra az áldozatra, hogy az országot három forinton megmentse” (96.).
103
„Ez a páratlan műszorgalom és kereskedelmi forgalom gazdaggá tette az országot, megtöltötte lakosságának
az erszényeit, módot adva neki a jó élésre, de sőt pompára és fényűzésre. A szibériai hermelin, a Keleti-tenger
borostyánköve, India drágaköve és gyöngye még a polgári családok háztartásában sem hiányzott. A genuai
bársony és atlasz rendes ruházkodási szövetekül szolgáltak” (Ortvay 1914: 106.).
104
„A császári követ levelének egyik helye szerint a 14 éves király rendkívül vágyódott a házasság után. «Inkább
ma házasodnék, mondotta, mint holnap s hogy szerelemmel van eltelve a főherczegnő iránt, nem csupán
testalkata, de szellemi előnyei folytán is.»” (Ortvay 1914: 61−62.)
105
„Hogy a részegesekedés valóban nagy arányokat öltött e szomorú korban a magyarok között, azt egy egykorú
másik velenczei követ, Aluixe Bon is mondja. Szerinte a magyarok szokása magukat gyakran leinni. Hogy ez
köztük nem is vétetik szégyenszámba. Csak reggel dolgoznak, délután semmit, mert akkor 4 órán át alusznak,
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regényben. Első alkalommal a külföldi származású Logus Tamás számol be Máriának a
magyarok alkoholizmusáról: „Magyarországon mindenki kemény katona, aki még nem merült
el teljesen a részegeskedésben, mint például nádorispán uram maga, aki reggeltől estig és
estétől reggelig részeg. Sajnos, a nemességnek nagy része követi nádorispán uram példáját”
(57.). Logus kiindulópontja a vitézség volt, onnan kanyarodott el a másik − szerinte −
jellemző magyar tulajdonsághoz, az iszákossághoz. Máshol a rosszmájú Zember diák
emlegeti gazdájának, Szapolyainak a nádor szenvedélyét: „[n]yolc kanna községi bort kap
naponta a királyné udvara, de a kannákat már délután újra kell tölteni. A másnapi borral. Ki
tudná, hányadik másnapnál tart már Báthory István uram. A cimborám szerint Pozsonyban
még részegebb, mint valaha Budán” (198−199.). Krúdy a nádor alkoholizmusát jól
megalapozta a szakirodalom adatai alapján. Erre építette fel részben első hosszabb
szereplését, amelyben Báthory kétszer is a kancsóhoz folyamodik Máriával való beszélgetése
közben. És ehhez képest hoz változást Báthory felépülése és új keletű absztinenciája.
Tomori egyik utolsó regénybeli megjelenése alkalmat ad az íródeáknak arra, hogy
annak vitézségét fényes színben tüntesse fel, hivatkozva a törökökre, akik már Nándorfejérvár
alatt találkoztak a hadvezérrel: „Tomori ellenben nem engedett, és vele szembeszállni senki se
mert, mert híres, erőszakos ember volt. Nándorfejérvárnál már ismeretséget kötöttek vele a
törökök, akik azt mondják róla, hogy a gonoszoknak a legravaszabbika és legderekabbja volt.
Olyan volt, mint az a kemény vas, mennél több csapást kapott, annál keményebbé lett. Ha,
mint a vesztett kutyát agyonütötték volna, akkor is feléledt volna” (170.). A részletből nem
derül ki pontosan, hogy meddig tart a törökök szavainak átvétele, ám így úgy tűnik, mintha az
idézet utolsó két mondata már az íródeák saját véleménye lenne. Azonban Ortvaynál
lábjegyzetben
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legravaszabbika és legderekabbja volt». «Híres vezér s a csatatéren egy második Íszfendiár
(híres perzsa hős) volt». «Olyan volt az, mint a kemény vas: mennél több csapást kapott,
annál keményebbé lett. Ha mint egy veszett kutyát, agyonütötték volna, talán még akkor is
föléledt volna. Mikor rohanni kezdett, mint az özönlő Nílus, és bömbölt, mint a dühös elefánt,
még a tigrisek és oroszlánok is kitértek volna előle»” (Ortvay 1914: 179. lj-ben). Krúdy az
elefántokat, tigriseket mint egzotikus vadakat elhagyta, emlegetésük nem lett volna életszerű
az íródeák tollából, de az idézet korábbi mondatait egészben átemelte a szövegébe.

hogy megemésszék a bort. A legelőkelőbb körökben is dívott az ivás. Szathmáry György pécsi püspök teljesen
leiszsza magát, Báthori István nádorról egy másik követ − Massaro − mondja, «hogy mindig borittas, reggeltől
estig, estétől reggelig»” (Ortvay 1914: 155.).
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Ez az öt szó szerinti átvétel található a trilógia első részében, a további kettőben sincs
sokkal több, de terjedelmesebbek, gyakran több oldalon át folytatódnak − természetesen
eredeti írói közbeékelésekkel.
A trilógia utolsó kétharmadában Krúdy jobbára Jászaytól vesz át szövegeket. Erre az
első rész megírásakor nem volt lehetősége, hiszen Jászay a mohácsi csatával kezdi
elbeszélését. Ortvay szorosabban tartja magát a témához, és ami nem feltétlenül releváns, azt
csak röviden és lábjegyzetben említi meg. Jászay ellenben minden keze ügyébe került és a
témához kicsit is kapcsolódó adatot bedolgozott monográfiájába, amelynek kompozícióján,
illetve annak lazaságán meg is látszik az erős kéz hiánya. Jászay nagymértékben felelős a
Krúdy-trilógia második és harmadik részének kitérőiért, elkalandozásaiért.
Előfordul, hogy a narrátor vagy valamelyik szereplő maga mutat rá, hogy valakinek a
szavait idézi. Tekinthetjük ezt önleleplezésnek is, de védekezésnek is. Az olvasó nem fog
gyanút, amikor Brandenburgi így vezeti be mondandóját Máriának: „Ferdinánd hitbuzgó,
nagylelkű, nemes érzésű, egészséges testű, minden jóra hajlítható, mert még csak huszonnégy
esztendős, akinek van ideje bőségesen jóvátenni azokat a hibákat, amelyeket esetleg idáig
elkövetett. Egyetlen gyengéje szegénysége, de végeredményében annak sem ő az oka; mert
háza, családja gazdagságát bátyja, a granadai császár költséges hadivállalatai emésztették föl.
[…] Szapolyai éppen ellenkezője Ferdinándnak. Megpróbálom a spanyol király orátorának
szavait idézni, mert hiszen ezeket a szavakat többször is elmondta előttem. Szapolyai fösvény,
kicsinyes, hiú, félénk, tétovázó, kevély, kétszínű, alattomos és bosszúálló. Szerencsében
elbizakodó, szerencsétlenségben kishitű. Ehhez járul nagy fösvénysége, pénzszeretete és
pénzszerzésének erőszakossága. Sem igazságot osztani, sem királyi fényt kifejteni nem tud.
Csalárdul tárgyal mindenkivel, és ámításokat keres. Nem tudja, mi az igazság, mert attól
messze áll” (243−244.). […] A narrátor szerint Máriának ”az őrgróf igazmondásában nem
volt oka kételkedni. Ha Markaláb gróf azt mondja vala, hogy ezeket a szavakat Wese
Jánostól, a bundi érsektől hallotta, akkor bizonyára az érsek mondta őket” (244.). Szapolyai
jellemének ilyen befeketítését Ortvaynál találta Krúdy, és onnan vette át majdnem
változtatások nélkül.106 Azonban Ortvay forrása ez esetben nem Wese János volt, bár az ő
106

„Mert Szapolyai semmi tekintetben nem mérkőzhetett meg akár egyéni, akár uralkodói erényekre nézve
Ferdinánddal, kinek buzgóságát és kötelességérzését, vallásosságát és lovagiasságát, szívósságát, munkabírását
és józan észjárását senki, ki ismerte, tagadásba nem vette s kinek főhibája csakis szegénysége volt. Háza,
családja gazdaságát bátyja, a császár költséges harczi vállalatai emésztették fel. Szapolyai vele szemben, ha az
1514-iki országgyűlés még úgy dicséri s a jobbágy-lázadás leverése miatt mindjárt az ország szabadítójának
mondotta, kicsinyes, hiú, félénk, tétovázó, kevély, kétszínű, alattomos és bosszúálló. […] [S]e hadvezetési, se
polgári kormányzati ügyekhez nem értett. Szerencsében elbizakodó, szerencsétlenségben kishitű egyén volt, a
félrendszabályok barátja. Ehhez járult nagy fösvénysége, pénzszeretete s pénzszerzésének erőszakossága. Sem
igazságot osztani, sem királyi fényt kifejteni nem tudó egyén volt. […] Legrégibb barátjainak bizalmas körében
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neve is előkerül az idézet környezetében, hanem Held Mátyás és Moroni, a Ferdinándra
vonatkozó részt pedig maga Ortvay állította össze. Az őrgróf szavai tehát válogatás nélküli
másolással keletkeztek.
Krúdy Jászaytól az esetek java részében nem saját szavait veszi át, hanem korabeli
dokumentumok mondatait, szókapcsolatait emeli be a regény szövegébe. Ez egyrészt a
korhűség könnyű, jóformán akadálymentes elérését szolgálta, másrészt pedig stilisztikai
értéket tulajdoníthatott egyes fordulatoknak.
Karancsy György Jászay által közölt levelének107 felhasználása a regényben több
szempontból is figyelemre méltó. Egyrészt egy levelet alakít át élőbeszéddé, holott azokat
(gondoljunk Szapolyai és Ferdinánd levelére) általában annak hagyja meg a trilógiában is.
Másrészt a már megszokott módon átveszi az élet-halál örvényét tartalmazó szóképet.
Ugyanezt a módszert láthattuk a lengyel százados Bánffyhoz intézett szavaiban: a hatást ott is
azzal érte el Krúdy, hogy az eredetileg levélben szereplő fordulatokat (szomorújáték,
köldökhöz nyúló török) élőszóban tolmácsolja. Karancsy keserű felkiáltását Tomori Lőrinc
szájába adja Krúdy, amint annak egész szerepét ráruházza, így cserélve fel őket. Tomori pedig
Karancsy levelének tartalmát mondja fel a nádorispánnak: „[s]záműzöm magam ebből az
országból, ahol élet-halál örvénye felett tántorgunk […]. − Sorsom Tomori Pál halálával balra
fordult, mert nem szereti már úgy senki a hazát, mint a Tomoriak szerették. Szaloni tudós
barátom Bonnba költözött, hogy tovább is a tudománynak éljen. Kivándorolt Szalay Pál,
családostul menekült Zápolya förtelmessége elől Gáspár, Pistor, Sütő, csupa olyan magyarok,
akik még az Árpádokkal jöttek erre a földre. Az én társam a számkivetésben Karancsy
György lesz, aki mindenét itt hagyva, csekély holmicskával menekedett Bécsbe, de most talán
visszatér Pannóniába, hol valahol az ország rejtett részében találjon velem együtt menedéket”
(411.). Krúdy, teljes joggal, valószínűleg úgy érezte, hogy az ismert Tomori Pál testvérének
megjelenése a regényben kevesebb problémát fog az olvasónak okozni, mint egy sohasem
hallott új alak, Karancsy megjelenése tenné. Másfelől Tomori kedvenc figurája volt az első

sem húnyhattak szemet az ő elmebeli és erkölcsi nagy fogyatkozásai előtt. Mondogatták maguk között, hogy az
Uristen a koronázás napján elvette erélyét s az esze éleslátását. Igéreteit nem tudta többé beváltani s biztatásai
foganat nélkül maradtak. Minél többet vártak tőle, annál nagyobb volt a csalódás. A tőle elpártolt barátok és
párthívek festett királynak mondták” (Ortvay 1914: 232−234., a szerző kiemelése).
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Az adalék Jászay közlésében így hangzik: „[a]z élet-halál örvénye felett tántorgunk! és valóban félek, nehogy
a török által már eléggé összemarczonglott megrontsolt haza, a megkoronázott vajda, s a némellyek által szinte
elválasztott ausztriai herczeg Ferdinánd között, öszszeomoljon” (Jászay 1846: 364.); „[r]észint Tomoron
lappangtam, a hová most is menendő vagyok, s talán a jövő héten Tomory Lőrinczczel, a nyájaért hű
pásztorként elhunyt Tomory Pál testvérével, Erdélybe költözendő; hogy ott, miután sorsom a Tomory Pál
halálával megváltozott, valamelly életnemet válaszszak” (Jászay 1846: 365.). „Néhány szóval a Bonnba
szándékozott Szaloniról, aztán Szalay Pálról […] emlékezik [ti. a kivándorolt Karancsy György]” (Jászay 1846:
364.).
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részben, és szívesen ragadta meg az alkalmat, hogy néhány jó szót mondasson valakivel a
halálára.
A következő részletben ismét az önleleplezés egyik esetével van dolgunk. Mint már
több helyen láttuk, Krúdy a valóban szó szerinti átvételeket, melyek nem adatokra
vonatkoznak, hanem egy másik író teljesítményének termékeire, nem tudja úgy beemelni a
regénybe, hogy valamilyen fordulattal ne utalna vagy térne ki, ha csak röviden is, az
elhangzás, kijelentés körülményeire. Tapasztaltuk ezt Brandenburgi szavainál, illetve Tomori
jellemzésekor. Ebben az esetben is így cselekszik. Jászay leírja, hogyan csalta ki Perényi
Péter a koronát Szapolyaitól, és rejtette el azt: „saját megyéjébe Abaujba sietett, s azon
rengeteg erdőségtől borított hegylánczolat keleti részén, melly Abaujt Zempléntől elválasztja,
mellyet a nép Prédahegyeknek hí, meredek sziklabérczen épült Fűzér várába rejtette; − mintha
egy nagyszerű politicai szójátékot akart volna feltüntetni, préda hegyek közé s fűzér várba
hurczolván a nagy prédát, királyaink felszentelt homloka arany-fűzérét” (Jászay 1846: 228., a
szerző kiemelése). Mária egyik pozsonyi ebédje után Thurzó Elek („aki inkább szeretett
közbeszólások formájában beszélni, mint véleményt hosszú szavakkal mondogatni” [364.])
ötli ki a következő elmésséget: „[t]ehát Perényi Péter a préda-hegyek közé hurcolta a nagy
prédát, a Füzér várba rejtette el a magyarok királyainak aranyfüzérét” (364., a szerző
kiemelése). Jászaynak szembetűnően nem volt humorérzéke, pedáns volt, és odafigyelt az
apróságokra, ez a humorosnak szánt mondat ezt nyilvánvalóvá teszi. Thurzó Elek a regényben
nem foglal el kiemelkedően negatív vagy pozitív szerepet, semmi nem készíti elő, hogy ilyen
ósdi szellemességgel árnyalja be alakját az író. Ráadásul nem ez az egyetlen nem önálló
bonmot-ja ebben a fejezetben. A királyi főtárnokmester korábbi megszólalása is az
önleleplező idézetek sorába tartozik: „[f]arkas alatt gyapjat rúg a farkas, mindenki egy,
amikor a mezőőr tapodja ki előre az utat a tolvajoknak” (364.). Ez a mondás, mely Szerémitől
származik eredetileg, és tőle vette át Jászay, már megjelenik Jókai Fráter Györgyében is.
Jókai lábjegyzetben idézi Szerémi „volapük” latinságában: „[s]ub miti pastore lupus vellera
cacat”.108 Krúdy értelmező szándékkal megbonyolította, és el is ferdítette a mondást. Az
eredeti vulgáris tónust kiküszöbölte belőle.

Sacher-Masoch Mária-monográfiájának hatása

108

„»[S]ub miti pastore lupus vellera cacat« – Magyarul: gyapjút piszkol a farkas a tétlen pásztor alá. Szerémi
eredeti szövege – amelyet Jókai nyilván emlékezetből idézett – a következőképpen hangzik: »Sub moli pastori
lupus lanam kakat«” (Oltványi 1978b: 365.).
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Krúdy vonzódást mutat az Ortvay Tivadar könyvében közölt idézetek iránt Leopold
von Sacher-Masoch Ungarns Untergang und Maria von Oesterreich című munkájából. A
trilógiában több helyen is felhasználja osztrák írótársa gondolatait, epizódjait. A Jászaytól
átvett idézetekkel ellentétben feltűnésmentesen sikerült a műbe illesztenie ezeket.
A Sacher-Masoch által kitalált „júnói” hasonlatot Krúdy belefoglalja Mária leírásába:
„Mária német életírója is őt, nyilván túlzott felbuzdulással, «üde szépségűnek» mondja, kinek
«daczos kifejezésű osztrák ajka emelte júnói feje ingerét»” (Ortvay 1914: 86.). Az eredeti kép
sem túl sikeres, nem meglepő, hogy Krúdy tovább bonyolított változata még sikerületlenebb
lett. A virág-metafora még gondolatébresztő, de a nyársat nyeltség már taszítóan hat, mert
elsősorban nem fizikai, hanem mentális tulajdonságot idéz fel, méghozzá kevéssé
rokonszenveset: „[t]izennégy éves korában már gyönyörűen kifejlett, mint egy idegen
országbeli virág, amelynek fejlődési szakaszait még nem ismerik a kertészek. Júnói alakja
volt, amelyet még növelt azzal is, hogy mindig olyan egyenesen tartotta magát, mintha
nyársat nyelt volna” (14.). Ennél jobban tetszett neki Mária szép termetének és könyvek iránti
érdeklődésének ügyes megfogalmazása ugyancsak Sacher-Masoch tollából („[t]öbbet állott,
mondja német életirója, a könyvespolcz, semmint a tükör előtt” [Ortvay 1914: 25.]): ezt az
idézetet kétszer is beillesztette a Mohácsba, egyszer Mária mondta saját magáról
elégedetten109, másszor pedig Logus Tamás érdeklődik hajdani tanítványánál, hogy
megőrizte-e dicséretre méltó szokását.110
A fiatal királlyal szemben Krúdy elnézéssel és együttérzéssel viseltetett. Hibáit
szépítette, erényeit nem mulasztotta el kiemelni, és mindig engedte, hogy keserű sorsáról
panaszkodhassék. A Sacher-Masoch által megírt és feltehetően kitalált esetet ő mondja el
menyasszonyának. Első találkozásukkor elpanaszolja, hogy miként fogadta „rongyos
csizmában a velencei követeket” (72.). A Sacher-Masochot idéző Ortvay írja: „[m]ég
élelmiszerekben és ruházatában is szükséget szenvedett [ti. Lajos], annyira, hogy egy
újabbkori német író túlzás nélkül mondhatta, hogy a «király már alig tudott jóllakni s a
külhatalmak követeit Mátyás király aranybrokátos mennyezetes trónján ülve, rongyos
csizmában fogadta»” (Ortvay 1914: 128−129.). Lajos azonban nem annyira szegénységére,
mint inkább a fölötte hatalmaskodó udvari embereknek való kiszolgáltatottságára helyezi a
hangsúlyt: „[e]bben a trónteremben, amely a nagy Hunyadi Mátyás emlékeivel van tele,
109

„Mária hercegnőnek olyan termete volt, hogy mindenféle ruha illett reá. Nyúlánk és karcsú volt. A bölcs
lőweni kereskedők előre kiszámították, hogy milyen termetű lesz Mária tizenhat esztendős korában. – Pedig
többet álltam gyermekkoromban a könyvszekrény előtt, mint a tükör előtt – mondá meghatott hangon Mária,
amikor a ruhában megnézte magát, és némileg enyhült borús lelkiállapota” (27.).
110
„Felség sok mindenben megváltozott, mióta a herceglakot elhagyta. Vajon megírhatom-e most is pápa
Őszentségének felségedről, hogy többet áll könyvespolcai előtt, mint tükre előtt?” (37.)
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országainak címereivel feldíszítve, gazdagságával bélelve, hatalmától megvilágítva… ahol
minden szög a falban, minden bíborszínű márványlap a földön, minden arany ajtókilincs a
magyar király dicsőségéről beszél: itt fogadtam rongyos csizmában a velencei követeket.
Mária töprengve, megrendülve a szégyenérzettől kulcsolta össze a kezét: − Miért? Hát a
magyar királynak nincsen jó csizmája sem? − De van. Ám nevelőim mondták, hogy a
velenceieknek azt kell látniok, milyen szegény a magyar király” (72.). Krúdy szövegében,
Sacher-Masochéval ellentétben, fontos, hogy a fiatal király önhibáján kívül került ebbe a
megalázó helyzetbe, és az is fontos mozzanat, hogy próbál kikeveredni belőle.

4. Záró megjegyzések: a Mohács-trilógia a történelmi regény néhány elméletének
mérlegén

A szövegek összevetéséből kiderült, hogy a két forrásul használt szakmunka sokkal
átfogóbban hatott a regénytrilógiára, mint korábban gondolták. A történeti és korfestő
adalékok gazdag és aprólékos felhasználása ellenére a szöveg mégsem egységben áll előttünk,
hanem apró mozaikdarabokban, amelyek azonban nem kapcsolódnak egymáshoz szervesen.
Ezenkívül a regény nem ad magyarázatot a történésekre, nem von le erkölcsi tanulságot a
látottakból.
A trilógia elolvasása után, jóllehet az eléggé részletezve meséli a történetet, afféle
hiányérzet marad az olvasójában, amelyet Hayden White a krónikákkal kapcsolatban állapított
meg. Ehhez hozzájárul természetesen a befejezés is, amely hasonlóképpen inkább csak „véget
érés”. Ahogyan Hayden White fogalmaz: „[i]t does not so much conclude as simply
terminate” (White 1987b: 5.). A hiány- és szervetlenségérzés egyik előidézője a befejezés
eldolgozatlansága, a másik pedig az, hogy hiába vannak regényírói eszközökkel átalakítva az
eredeti történészi munkák, ezek a módszerek csupán rövidebb egységeket képesek
egybefoglalni − a regényt már nem tartja egységben jóformán semmi (a főszereplőktől
eltekintve). Az átfogó pillantás előtt inkább összefűzött novellák sora tárul fel, mintsem
regény. A „formal coherence”, amelyre White utal (White 1987b: 4.), formalizmusban merül
ki.
Bezeczky Gábor meghatározása a 19. századi regényről közelebb vihet annak
megfejtéséhez, hogy miért nem észleli a mű olvasója regényként a trilógiát. A klasszikusnak
is nevezett 19. századi regény eszerint „az eseményeket többnyire megtörténésük
sorrendjében, ok és okozat összefüggésében mutatja be. […] A cselekménynek íve és
irányultsága van. A bevezető és befejező részekben hosszabb időtartamokról rövidebb
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terjedelem, összefoglaló elbeszélés számol be, a tetőpont környékén az elbeszélés
aprólékosabbá válik, rövidebb időtartamokról hosszabb terjedelmű részek, gyakran
párbeszédes jelenetek tudósítanak. A tetőpontban valami olyasmi történik, ami visszamenőleg
értelmet ad az előkészítő részleteknek” (Bezeczky 2003: 18.). Ennek a leírásnak a fényében
valóban nem eléggé regényszerű a trilógia, jóllehet a cselekmény egységességét a főszereplő
(Mária) személye biztosítani látszik, irányultságot és ívet azonban ő sem képes adni neki. A
cselekmény másfelől hiába követi az események históriai sorrendjét, ha az okok és okozatok
kapcsolatának megmutatása elmarad. Ehhez társul az elsőre mellékesnek tűnő körülmény,
hogy hiányoznak a hosszabb időszakot átfogó, rövidebb elbeszélésdarabok. Állandósul a
tetőpont-jellegű lelassulás és párbeszédesség, ami szintén hozzájárul a mű kevéssé
klasszikusan regényszerű jellegéhez.
Lehetséges, hogy az összetett regény (composite novel) fogalmának bevezetése
közelebb vihet a mű belső szerkezetének, felépítésének megismeréséhez. Bezeczky így veszi
át az összetett regény definícióját Dunntól és Morristól: „»olyan rövidebb szövegekből álló
irodalmi mű, melyek – jóllehet önmagukban teljesek és autonómok – koherens egészben
kapcsolódnak egymáshoz egy vagy több szervező elvnek megfelelően«” (Bezeczky 2000:
59.). Majd hozzáteszi, hogy az említett szerzők „összetett regénynek a meghatározott
darabszámú, meghatározott sorrendbe szedett, egy kötetben kiadott elbeszélések sorozatát
tekintik” (Bezeczky 2000: 60.). A rendező elv a Királyregények esetében a főszereplő
személye, ezenkívül bizonyos tematikus elemek is segítenek laza szálakkal egységben tartani
a művet. Elsősorban néhány mellékszereplőre gondolhatunk (Szapolyai, Báthory), valamint
olyan visszatérő elemekre, melyek minden alkalommal ugyanazt a célt és a hozzá tartozó
motivációt és akaratot idézik fel (Szapolyai leánykérései, Mária küzdelme a pénzért, majd
bátyja királlyá választásáért). Ám olyan ok-okozati láncolatot, mely a regény végén az összes
felhasznált elem egybeszövésével egységes mintázatot adna ki, nem találunk a műben. Igaz
ugyan, hogy a 19. századi regény gyakran olyan célok érdekébe állította ezt a technikát,
melyek a mű befogadóinak a részéről olyan előfeltevések elfogadását követelték meg,
amelyek a 20. századra divatjamúlttá váltak. Például Sir Walter Scott The Antiquary című
munkájában világosan látható az igyekezet, hogy minden, látszólag véletlenül a főszereplők
útjába került személy vagy információ szerepet játsszon a végén abban, hogy a homályos
családfájú Lovel sikeresen küzdjön meg az előtte álló akadályokkal. Ám a regény élvezetéhez
elengedhetetlen, hogy a befogadó ossza a mű világnézetéből kiderülő véleményt, miszerint
valóban szükséges, hogy a szimpatikus és tehetséges Lovel a végén elnyerje a húzódozó Miss
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Isabella Wardour kezét, saját születésének ismeretlen mozzanatait kiderítve pedig
megfelelően presztízses társadalmi rangra emelkedjen.
Noha értekezésemnek nem célja a trilógia összetett regény felőli vizsgálata, azonban
ez is egy nyitva álló lehetőség a mű további megközelítéséhez. A definíció értelmében több
érvet is fel lehet a sorakoztatni amellett, hogy a mű a regény és az összetett regény közti
műfaji átmenetnek tekinthető. Az egyik az, hogy a regényt alkotó egységek önmagukban is
erőteljesen megkomponáltak, többrétegűek és általában lezárással, nem pedig felfüggesztéssel
végződnek (pl. Crudy püspök halála a Nagyboldogasszony templomában, a várva várt
aranyak megérkezése). Nagyon ritka, hogy egy megkezdett akció vagy cselekmény csak a
következő fejezetben zárul le (pl. Magyar Benigna látogatása két fejezeten át eltart), csak a
Mohácsban látunk ennek ellenkezőjére példát gyakrabban. A másik pedig az ok-okozati
láncolat kevéssé releváns volta. Jóllehet az egymást követő események történelmileg valódi
kapcsolatban állnak egymással, a műben korábbi eseményekre való hivatkozás inkább üres,
jelölet nélküli idézetnek tűnik: sem kényszerítő ereje nincs az események menetére, sem
hosszú távú hatásáról nem értesül a mű olvasója. A trilógiát inkább olyan, önmagukban is
elégséges egységek alkotják, melyek sorba rendezése természetesen nem történhet
véletlenszerűen, de amelyek a befejezésükben nem feltétlenül hordozzák magukban a
következő rész szükségességét. Emiatt úgy gondolom, hogy szerkezetében elmozdulás
tapasztalható a más szabályokkal dolgozó műfaj felé.
Mindennek fényében felmerül a kérdés: esetleg a történelmi regény mint szépirodalom
és történetírás közötti műfaji „határfelületnek” (Hites 2004a: 319.) a megújítására tett
kísérlettel állunk szemben? Próbálkozással, amely számot kíván vetni a történetek versus
események, illetve a megalkotottság/elbeszélés versus esetlegesség problémakörével?
Szigorúan a regényszövegen belül maradva talán lehet érvelni emellett, ám ekkor el kellene
siklani a regény olyan vonatkozásai fölött, amelyek azt határozottan hozzákapcsolják a
magyar történelmi regény hagyományához. E hipotézis mellett elsőként amaz érv hozható fel,
hogy a regény nem áll össze történetté, hanem egymástól függetlennek látszó eseményeket
tárgyal. Két okból nem képződik történet a regényben. Egyrészt a nézőpont és a megképzett
narrátor nem felelnek meg feladatuknak. A Máriát a középpontba állító szemlélet a választott
időhatárokkal csupán egy sikertelen és kudarcos életszakaszt mutathat be. E tény önmagában
ugyan még nem akadályozná meg az elbeszélést abban, hogy történetté álljon össze, azonban
e szemlélet, rövidlátón, túl közelre kerül tárgyához, így nem helyezheti perspektívába azt, és a
távolság hiánya miatt nem látja és nem is láttatja az összefüggéseket (vö. Phillips 2003:
437−438.). A narrátor soha nem lép hátra a történettől, hogy pillantásával átfogja az egészet,
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és ítélkezzék. Teljesen hiányzik ama vonás a narrációból, amelyet White „dissertative
aspect”-nek nevez (White 1987c: 28.). A történet egységbe foglalásának elmaradása azonban
esetünkben nem az erre irányuló szándék bizonyítéka, mint inkább a források hatásáé. Jászay
ugyan nem fejezte be művét, de valószínűleg nem is tervezett a dokumentumok feltárásán
túlmutató fejezetet, amelyben összefoglalta volna véleményét a tanulmányozott időszakról,
cselekvőkről és történésekről (vö. White 1987c: 27−28.).
Más oka is van annak, hogy a szöveg végül nem állt össze történetté: az erkölcsi
aspektus.111 A mi esetünk is igazolhatja Hayden White tézisét: ha hiányzik a morális tanulság,
ha nem fut ki a történet a társas emberi létezés formáira és hogyanjára való rákérdezésre,
akkor az nem valódi történet. A regény erkölcsi horizontja nem a regény egészén nyilvánul
meg, hanem mindössze kisebb egységekben, fejezetekben, fejezetrészletekben. Nem
Szapolyai vagy Ferdinánd között kellett volna Krúdynak választania, nem sorsdöntő
kérdésekről kellett volna írnia, hanem emberi megfigyeléseinek hatókörét kellett volna
kiterjesztenie a regény egészére ahhoz, hogy a regény olvasója úgy érezze, egészet tart a
kezében, nem pedig egy megírásra váró mű összegyűjtött céduláit.
Nem arról van szó, hogy Krúdy a világot nem történetekben fogta fel, vagy hogy
tagadta volna a megalkotott történet létjogosultságát, vagy hiányzott volna képessége ahhoz,
hogy leírja az őt körülvevő világot. Hanem arról, hogy a történetek, melyeket alkotott, sokkal
rövidebb lélegzetűek voltak. Másfelől White, amikor a kerek, kezdettel és véggel rendelkező
történetek realitását kérdőjelezi meg (vö. White 1987b: 24−25.), akkor eltekint ezen
történetek egy veszélyétől. Ez pedig az, hogy az ilyen kerekre megalkotott történetek olvasója
nehezebben veszi észre, éppen a történet megalkotottsága miatt, a történelmi realitás nem
művészileg igaz megragadására, hanem rosszhiszemű, manipulatív átrajzolására vonatkozó
szándékot. Ha minden pontosan illeszkedik és kiad egy egészet, az a regény olvasójának
gyanúját hatásosan elaltatja, gondoljunk itt például Gulácsy Irén Fekete vőlegények című
regényének Lajos király származását új fénybe helyező vonulatára, vagy a Fráter György
azon állítására, miszerint Ulászló gyengeelméjű volt. Mindkét történet Lajos király uralkodói
képességeit és trónra való jogosultságát vitatja más-más eszközökkel. Az egyik szerint nem
Ulászló fia volt, hanem Szalkayé, a másik pedig már az apát is háborodottnak tünteti fel, hogy
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Hayden White így fogalmazza ezt meg: „[y]et it is moralism alone that permits the work to end, or rather to
conclude, in a way different the ways the annals and the chronicle forms do. […] Where moral sensitivity is
lacking, as it seems to be in an annalistic account of reality, or is only potentially present, as it appears to be in a
chronicle, not only meaning but the means to track such shifts of meaning, that is, narrativity appears to be
lacking also. Where, in any account of reality, narrativity is present, we can be sure that morality or a moralizing
impulse is present too” (White 1987b: 23−24.).
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a fiát elítélhesse. Krúdy nem alkalmazott ilyen eszközöket, hanem inkább a regény egészének
rovására menően megmaradt a történetírók nyújtotta kereten belül.
Másfelől, paradox módon, éppen a dokumentált részletekhez való szoros ragaszkodás
az, ami valószínűtlenné teszi a művet.112 Egyrészt mivel, ahogyan Hayden White is
hangsúlyozza, a történet akkor látszódik annak, ami, ha látszódik rajta az elbeszéltség (vö.
White 1987b: 4., vö. még Waswo 1980). A másik pedig az a szempont, hogy a történet
eredendően végkifejlet felé irányul (vö. White 1987b: 24−25., Miller 1974: 460−461.), és
célját kezdetektől magában hordozza. Krúdy művében e két követelmény egyike sem teljesül,
viszont ettől még nem tekinthető újítónak vagy formabontónak, mivel a szöveg arról
árulkodik, hogy épp olyan történet megalkotása állt szándékában, amilyen megvalósult.
Ezenkívül a szöveg egyáltalán nem reflektál saját megalkotott vagy éppen meg nem alkotott
voltára, hanem hallgat az egészről.
A regény lezárása, amellyel Krúdy hirtelen véget vet a történetnek, két dologra
irányítja rá a figyelmet. Az egyik a befejezésnek mint az elbeszélés részének problémás volta,
a másik pedig az anyagnak, a történelmi eseményeknek a lezáratlansága. Ina Ferris felhívja a
figyelmet arra, hogy a tizenkilencedik századi realista regények szerzői is vívódtak a regény
és történet befejezésének nehézségeivel. Thackeray műveit vizsgálva megállapítja: „as his
texts demonstrate, ending can be only a matter of convention in realist fiction” (Ferris 1983:
294., vö. Lester 1954). A fő nehézséget az jelenti, hogy amíg a mű folyamán a szerző
fenntartani igyekszik az élet mesterkéletlen reprodukálásnak látszatát, addig ezt a hatást a
befejezésben gondosan elvarrott szálak és a főhős érdemein felüli megjutalmazása romba
döntik (vö. Ferris 1983: 291.). Kiútnak kínálkozik az életrajz sémájának a regényre való
alkalmazása: ennek egyik példája Thackeray esetében Henry Esmond története, illetve ezt a
lehetőséget ragadta meg és fejlesztette tovább a huszadik század elejének kedvelt műfaja, az
életrajzi regény. Hiszen a főhős halála természetesen és elkerülhetetlenül zárja le a történetet,
így elégítve ki egyszerre az olvasók teljességigényét és a szerző vágyát, hogy ne kelljen a
kerek befejezésért feláldozni az igazságot (vö. Ferris 1983: 290.). Krúdy nem életrajzi regényt
írt Mária királynéról, hanem történelmi tényregényt Mohács idejéből, ezért eljárása a
szereplők életútját nézve felel meg inkább a klasszikus tizenkilencedik századi regény
eljárásának és elvárásainak, hiszen Mária életének egy jól körülhatárolható szakaszát
dolgozza föl. A történelem befejezetlensége felől vizsgálva a regény végét azonban látható,
hogy Krúdy az életrajzi sémát arra is használta, hogy a történelem folytonos előrehaladásával
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Történelmi anyag és irodalmi feldogozás összjátéka és egymáson való kölcsönhatása, melyről Caesario ír,
nem képződik meg a trilógiában (vö. Caesario 1980: 230.).
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ne kelljen számot vetnie, amikor kiteszi az utolsó pontot. Hiszen az események, amelyeket
leírt, éppen a kezdetét jelentették egy másik történetnek, amelyre a trilógiában is utal: a közös
Habsburg-magyar történelem évszázadainak. Mária úgy távozik Magyarországról, hogy az
utolsó oldalakon már csak annak vagyunk tanúi, ahogyan megszakad a kapcsolata az
országgal, amely néhány éven át otthona volt. A szerző nem vázolja fel az aktuális helyzetet,
amelyből néhány hónapra vagy évre előre lehetne következtetni arra, hogy mi történt azután.
Eötvös, Jókai és Gulácsy műveiben a szerző leltárt ad szereplőiről a regény lezárásában:
Lőrinc pap találkozása Szaleresiékkel (a háttérben Fruzsina és Pál esküvőjével), Fráter
György meggyilkolása, az erdélyi urak szervezkedése, amely a felméri gyilkosságba torkollik,
ezek az események mind ablakot is nyitnak egyúttal a jövőre. Ez a kitekintés, a végső
számvetéssel és az életben maradottakból összeállított csoportképpel együtt, Krúdy művéből
hiányzik. Máriát kicsempészi a szerző az országból egy sóhajtásnyi idő alatt.
Miben különbözik Krúdy műve Jászay és Ortvay feldolgozásától? Ha kiderítjük, hogy
mely pontokon tér el a regény a történeti forrásmunkáktól, akkor közelebb jutunk a történelmi
tényregény mint a történelmi regény egy változata sajátosságainak jobb megértéséhez Krúdy
példáján mint esettanulmányon keresztül. A történelmi regény számos definíciója van
közforgalomban, melyek közül néhányat érdemes felidézni. Raymond Chapman a viktoriánus
történelmi regényről írva elsősorban abban látja a történelmi regény és a korabeli történetírás
egyes képviselői közti különbséget, hogy az előbbi, szabadon válogatva forrásaiból, inkább
képes bizonyos személyek jelentőségét hangsúlyozni a korszak tendenciái jobb megértésének
érdekében, és képes a múltat a jelen bírájává tenni (vö. Chapman 1986: 26.). E törekvés
valóban jellemző a 19. századi magyar történelmi regényre éppúgy, mint a Krúdy-kortárs,
konzervatív irodalmi vonulat műveire. A trilógia azonban mentes ettől a vonástól.
Andrew Sanders megjegyzi, Dickens történelmi regényei kapcsán, hogy hőse „[l]ike
Scott […] believed that fiction was freer in its analysis of a given historical situation than was
a history book” (Sanders 2003: 149.). Krúdy ezzel szemben nem határolódott el eléggé
tárgyától ahhoz, hogy műve kapcsán a múlt analíziséről beszélhessünk. Annyi azonban
világosan kiderül a regényből, hogy véleménye szerint a regényíró a maga sajátos eszközeivel
hitelesebben tudja felidézni a múlt eseményeit.
Hayden White két dologra hívja fel még a figyelmet. Egyfelől arra, hogy a történelmi
regény, céljának elérése érdekében, támaszkodik a regény olvasójának azon képességére,
hogy az adott műben megkülönböztesse a fikciót a valós eseményektől (vö. White 1996b:
67.). E nélkül az együttműködés nélkül a történelmi regény nem éri el a kívánt hatást.
Felfogása szerint másfelől a történelmi regényt csupán a tartalom különbözteti meg a
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történelmi munkáktól (vö. White 1987c: 27.). E két állítás azonban nem vonatkoztatható
Krúdy munkájára. Tartalma nem különbözik a történeti forrásmunkákétól (azaz tartalma nem
egy másik történet), illetve a regény elképzelt olvasójával szemben támasztott elvárásának,
White elméletével szemben, éppen az tűnik, hogy az olvasó ne különböztesse meg a fikciót a
történeti leírástól. Nem minőségileg más, hanem forrásaival egybevágó elbeszélés
megalkotását ambicionálta Krúdy, és ezért hangsúlyozta, hogy a regényíró a valóságot
tökéletesebb eszközökkel tudja reprodukálni, mint a történész. Forrásaiban Krúdy nem
minden alap nélkül vette észre a tények rekonstrukciójára törekvő történetírás eldologiasító
tendenciáját, és úgy gondolta, hogy a történeti elbeszélésben vissza kell állítani az embert a
maga elevenségében. Az elevenséget a regénypoétika szintjén a tények dramatizálásával, az
emberábrázolás szintjén a pszichofizikai egység helyreállításával vélte elérhetőnek.
Másfelől alakjai pszichofizikai egységének megalkotásával párhuzamosan kísérletet
tett arra, hogy sorsuk és a köztörténelem kölcsönhatását más módon ábrázolja, mint
történetíró elődei. Nem tagadta meg ugyan alakjaitól a szabad akaratot és a
cselekvőképességet, azt azonban igen, hogy cselekedeteik hatását előre lássák és valódi
befolyással legyenek sorsuk alakulására.
Krúdy nem a történelmi regény megújítására tett kísérletet, hanem ember és
történelem kapcsolatának értelmezésére. Ehhez volt szüksége a regényíró technikai tudására.
Eközben felfüggesztette a szerződést, amely a 19. században jött létre a történelmi regény
szerzője és annak olvasója között (vö. White 1996b: 67−68.).
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III. Cselekményszövés és motívumok

1. Bevezető

Az értekezés jelen részében a történeti rekonstrukció és az ezzel szorosan összefüggő
forráshasználat kérdéseinek vizsgálatáról áttérek az irodalmi megalkotottság problémáira. A
trilógia e szintje nem a történelmi utalásoké, hanem a művön belül ismétlődő elemeké,
motívumoké; a mohácsi felelősségnek, illetve az ország szétbomlasztásának kérdését Krúdy
nem a történelmi anyagon vizsgálja, mint ahogy az emberi alkalmatlanságét sem. A mű
középső szintje természetesen nem választható le a történeti váz alapszintjétől, ám itt más
kérdések is előtérbe kerülnek. Ebben a részben ezeket veszem vizsgálat alá.
Az első rész munkálatainak elvégzése során számos ismétlődő elemre bukkantam,
melyek mintázattá rendeződtek össze. Ilyen az állatok és állati metaforák ismétlődése, a létező
vagy kitalált mondások alkalmazása, valamint valós történelmi szereplők felépítése nem a
forrásokban talált elemek alapján. Mivel nem külsődlegesen és előzetesen meghatározható
csoportozatok emelkedtek ki a regényszövegből, ezért ezeket a személyekre, motívumokra és
az elbeszélés sajátosságaira vonatkozó megjegyzéseimet ábécérendben tárgyalom.

2. Személyek

Báthory

Báthory nádor alakja a trilógiában sok tekintetben egyedülálló: pszichológiailag
megalapozott, valós emberismeretre épülő, hiteles, egységes és plasztikus szereplő. Egyedi
voltának magyarázata több elemből tevődik össze: a nádor valóságos személy volt, szerepel
Jászay és Ortvay művében is, ám ezekből a szövegekből Krúdy viszonylag kevés információt
szerezhetett. A regénytrilógia második és harmadik részében azonban szüksége volt a nádorra,
ezért a történelemkönyvek adatainak híján maga teremtette meg figuráját úgy, hogy az
elkészült alak egyrészt összhangban legyen azzal a néhány említéssel, amely fellelhető a két
szakirodalomban, és másrészt betölthesse a királyné mellett álló védelmező szereplő
funkcióját.
Szegedy-Maszák Mihály Kemény Zsigmond történelmi regényeinek szereplői kapcsán
rámutatott arra a relációra, amely a valós történelmi személyek regényben való feltűnését
meghatározza. Nevezetesen, hogy minél nagyobb szerephez jut a regényben egy valóságos
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személy, annál alaposabban kell fikciós elemekkel megtámogatni alakját, azaz a
regényszereplővé avanzsáló történelmi alak „szükségképp kitalált figura is” (Szegedy-Maszák
1989: 94.). Báthory nádor esetében ennek a szerzői eljárásnak vagyunk szemtanúi.
Ortvaynál olvasunk egy mondatot Báthory nádorról: „[m]aga a nádor, a királyné
főhíve s hívek szerzésében főkortese, [...] mondhatni már csak nejének masoviai járadékára
volt utalva” (Ortvay 1914: 236.). Ez két irányba is terelte Krúdy gondolatait a trilógia
írásakor. A mazóviai járadékot számosan felemlegetik a regényben, például Szapolyai:
„Báthory István uram inkább arra gondolhatna, hogy egy valamirevaló férfinak nem illik a
felesége vagyonából élni, a masovicai [!] járandék magának az asszonynak sem elegendő”
(215.). Másutt maga a nádor panaszkodik Máriának („a feleségem szilvafáiból kell élnem. Az
idén, ebben az átkozott esztendőben még a szilva is csak felényi termett a lengyelországi
Skvargán” [356.]), és a narrátor is megidézi „jó Báthory uramat, aki a felesége lengyelországi
»skvargáiból« éldegélt” (296.). Máshol újra szóba hozza, hogy „amúgy is a felesége
lengyelországi birtokának – amint ott mondták: skvargájának csekélyke jövedelméből
éldegélt” (286.).
Mégis a mondat első fele az, amely a valódi információt hordozza Krúdy számára.
Ebből – és a hasonló mondatokból – alkotta meg a trilógia második két részének Báthory
nádorát, aki kitart Mária mellett, és akkor is visszatér hozzá Bécsből, amikor minden híve
elhagyja az özvegy királynét.
A nádor fokozatosan jut egyre nagyobb szerephez. Az első részben csak szórványosan
említik meg a nevét, főleg a részegeskedés kapcsán. A másodikban viszont tartósan Mária
mellett találjuk a „düledező” nádorispánt (261.). Báthory szenvedéseit, fájdalmait olyan
részletességgel taglalja az elbeszélő, mint senki másét a regényben113 – jóllehet Mária is sokat
betegeskedett ebben az időben. Mária mellett Báthory nádor látszólag már-már főszereplővé
lép elő, megjelenései számát tekintve mindenképp. A számos mellékalak közül őt látjuk a
legtöbbet; általában az ő és Mária kettőséből értesül az olvasó az újabb és újabb belpolitikai
eseményekről. Főszereplőnek mégsem tekinthetjük, Krúdy sem kezelte akként: a narráció
nyilvánvalóan Máriára fókuszál, a nádort pedig mindig a királyné nézőpontjából látjuk.
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A lábfájás motívuma újra meg újra felbukkan a késői évek írásaiban. Báthory István rokona a lábfájós Lányi
Antalnak az Etel király kincséből: „Lányi Anti is úgy járt a csizmájával, mint az egyszeri ember, felhúzta az új
csizmát, de többé nem tudta levetni, mert a lába beledagadt”. A jegyző lábfájásának okát is megadja Krúdy, ez
feltehetően a nádorra is érvényes: „[r]égi tulajdonsága a vinkónak, hogy legelőször a lába fájdul meg, erőtlenedik
el tőle a fogyasztójának. Sehol annyi lábfájós ember (férfi és asszony vegyesen), mint a puha homokú, selymes
tapintású Nyírben!” (Krúdy 1981f: 277.) A lábdagadás Báthorynak is visszatérő beszédtémája, így szolgáltat
ürügyet a pénteki ebédhez elfogyasztott borhoz: „[m]a reggel mintha lappadt volna a bal lábom” (365.).
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Báthory alakja tehát elsősorban annak köszönhető, hogy sem Jászay, sem Ortvay, sem
a többi felhasznált történetíró nem ír róla bővebben.114 Ezért is talán, ő az egyik
legkonzekvensebb, legélettelibb, legsikerültebb figura a regényben. A Krúdy által feltehetően
olvasott Fráter György Báthory Istvánjának egyik legfontosabb tulajdonsága a köszvénye.
Jókai számos gúnyos megjegyzést tesz a mozgásképtelen nádorra, aki veszni hagyja
Nándorfehérvárt, mert betegsége akadályozza a cselekvésben, ám aki még beteg lábával is
képes felmászni a mazóviai hercegnő nyoszolyájára (vö. Jókai 1978: I: 191.). Az Eötvös
József regényében szereplő Báthory Istvánban is nehéz felfedezni a későbbi nehézkes
úriembert. Az a Báthory valóságosan Szapolyai János ellenfele a – még Lajos életében
folytatott – harcban a koronáért, míg Krúdy saját Báthoryját inkább Werbőczyvel állítja egy
szintre.115 Krúdy arra sem szánt időt, hogy feltárja szerepét Nándorfehérvár elestében –
csupán Werbőczy (Jászaytól átvett) beszédéből értesül az olvasó arról, hogy a nádor részes
volt a vár elvesztésében.
A Mohácsban csak a regény végén jelenik meg a nádorispán. Krúdy Jókaival
ellentétben nem tér ki sem a már említett Szapolyai–Báthory párharcra, sem pedig a hatvani
országgyűlés eseményeinek leírására, amely pedig magyarázattal szolgálhatna a trilógia
második két részében viszonylag nagy szerephez jutó Báthory és Werbőczy közti
ellenségeskedésre.
Az első részben közjogi méltóságként nem, hanem csak a magyar iszákosság
példájaként látjuk őt vagy hallunk róla időről időre.116 Fógel feljegyezte, hogy Báthory afeletti
haragjában, hogy nádori címétől megfosztották, megfojtotta Aczél Ferencet, a királyi
kancellária tagját (vö. Fógel 1917: 42.). Krúdy ezt az epizódot is elhagyta a Mohács előtti
idők leírásakor, ám megőrizte belőle a nádor lobbanékony, heves természetét. A csákánnyal
agyonütött morva zsoldos veszi át Aczél szerepét, és e változtatás a kompozíciónak
mindenképpen javára válik.
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Fógel József szerint Báthory „[e]gyike volt a leghatalmasabbaknak. […] Széleskörű összeköttetései voltak,
akaratát keresztülhajtotta. Növelte tekintélyét Zsófia massoviai lengyel herczegnővel kötött házassága. Tanácsát
a király is, a királyné is kikérte. Ő volt az udvari párt feje. Vele szemben állott halálos ellensége: Szapolyai
János, a köznemesség vezetője” (Fógel 1917: 33.). Ugyanő hozzáteszi: „[h]itbérül évi 4000 aranyat kötött le
nejének” (Fógel 1917: 32., lj-ben). Krúdy még a Jászay által felrótt pécsi káptalan kifosztását (vö. Jászay 1846:
11–12.) is menteni igyekszik, kedélyesen említi meg az esetet: „[i]gen, ezeket a drágalátos miseruhákat gyakran
emlegették Báthory uramnak, amely ruhákat egy útba eső zárdából elhozott – de csak nem hagyhatta ott a
nyomuló török zsákmányának?” (443.)
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Krúdy nem vette figyelembe, hogy a valóságosan élt Báthory Istváné volt az ország egyik leghatalmasabb
vagyona (vö. Fógel 1917: 32–33.).
116
Logus Tamás már idézett megjegyzése mellett az utolsó tróntermi jelenetre gondolhatunk: „Báthory, a nádor
részeg volt szokás szerint, és hol ittas indulattal, hol meg bárgyúan nézegetett maga elé” (161.).
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Báthory indulatos természetéről nemcsak Fógeltől, hanem Eötvöstől is értesülhetett
Krúdy („[n]em mintha a vajda Báthorinál kegyetlenebb volt volna, sőt az utóbbit több
indulatosság jellemzé” [Eötvös 1974: 502.]). Ezt a szálat jó arányérzékkel vezeti végig a
trilógián, több oldalról is bemutatva a nádor heves természetét. Ennek egyik vetülete retorikai,
ezt így fogalmazza meg a narrátor: „nem szokott titkolózni az indulataival” (379.). Abban az
esetben, ha valami különösen fájdalmas téma kerül terítékre, a nádor hosszasan borong, és
végül nagyon sötét konklúzióra jut: „[m]indenki vétkezett, aki nem esett el Mohácsnál”
(261.). Ezek a lelki felindulások ilyenkor a nádor egész testét is „lázrohamként” hatalmukba
kerítik (261.).117
A nádor indulatosságának másik vetülete a fizikai agresszió, ennek csúcspontja a
regényben a csákánnyal leütött morva zsoldos. Ez a tetőpont gondosan elő van készítve, közel
száz oldallal a tényleges gyilkosság előtt ezt olvassuk Báthoryról: „lefekvéskor mindig
valamely emberölő szerszámot készített maga mellé” (283.), majd Sibrikkel való vitája
közben „valami szédület környékezte, hogy maga is régi jó csákánya után kapjon” (374.).
Sibrik még megmenekül, de a nádorban felgyülemlett frusztráció végül kitör, és a morva
harcos bánja.
Báthoryt – egy futó említésen kívül – ’A pozsonyi ház fülei’ című fejezetben látjuk
először színről színre, rajta az iszákosság csalhatatlan jelei: duzzadt orr, meggypiros, karikás
szem (vö. 255.). Már belépése a Mária királyné körül gyülekezők közé mutatja, hogy nem
papírszagú alakkal van dolgunk: a nádor fújtat, sántít, hosszasan fújja az orrát. Alakja nem
pusztán arra szolgál, hogy a Mária-Ferdinánd-Szapolyai hármas erődimenzióját kitöltse, mint
a számtalan néven nevezett, de emberi jegyekkel fel nem ruházott, Szapolyai és Ferdinánd
között ingázó-ingadozó alak. A nádor még a régi Magyarország gyermeke, törvénytisztelő, de
nem elvszerűen, mint az öreg Bornemissza, hanem csak amíg érdekeivel egyezik, és nem rejti
véka alá érzelmeit. Ő az egyetlen, aki nem áll át Szapolyaihoz még a legínségesebb időkben
sem, bár ezt inkább a köztük fennálló ellenszenvnek kell betudnunk, nem pedig elsősorban a
Habsburg-házhoz való hűségének.
Az első hosszabb jelenetükben szembetűnik az olvasónak, hogy Mária gondoskodik a
nádorról. Ismeri nyavalyáit, tudja rájuk a gyógyírt (rendelkezik is azzal), és időt hagy neki a
mélázásra – egyszóval ezernyi jelből látható, hogy már kitanulta a vele való bánásmódot, ami
arra enged következtetni, hogy régebb óta nap mint nap találkoznak, hogy együtt
tanakodjanak az ország állapotán.
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Szintén ilyen fájdalmas téma számára Mária barátsága más férfiakhoz: „[a] királyné önfeledt mosolyára még
sötétebb lett a nádorispán arca. Az a háromszögletű lyuk a nyakán hevesen lüktetni kezdett” (362.).
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A következő jelenetben, amelyben ismét megjelenik Báthory, már Lajos és Mária
kedvenc beszédtémájáról, a pénzről van szó, s ez még jó pár alkalommal így lesz a regény
további részében is. A nádor fizikai állapotát részletezve, bőségesen írja le Krúdy:
„vérvörösre gyulladt arccal” áll az ajtóban (283.), „jó kiadós”, „nyálkás” köhögési rohamai
vannak (284.), csupán akkor áll készen a Máriával való megbeszélésre, mikor „némi
megerősítést vett magához” valami erősen alkoholos ital formájában (285.). A következő
oldalon kapunk először teljes körű képet a nádor testi-lelki állapotáról: „[g]ondtól vert,
gondterhelt, betegségekkel, adósságokkal, hájasodásokkal küzdő magyar úriemberként,
lehorgasztott fővel ült a nádorispán a királyné mellett, amint aztán századéveken a magyar
urak, amikor bölcsességfoguk kinőtt, és hazájuk sorsán, testi állapotukon komolyan
merengve, aggódni kezdtek. És maguk sem tudták, hogy miért jöttek olyan féktelen indulatba,
ha a pipaszár véletlenül bedugult!” (286.) Ez az úriember hasonlóságot mutat az életművet
végigkísérő, szintén fizikai-mentális problémáktól szenvedő alakokkal: Szortimenttel és
társaival. Báthory utólagos dédapja a lábfájós vidéki úriembereknek, akik évszázadokon át
pipázgatnak a tornácon, és tartanak a feleségüktől vagy kardos gazdasszonyuktól.118
A következőkben a nádor alakját ezen a megkezdett nyomon bővíti, teljesíti ki a
szerző. A harmadik regény nyitó fejezete Mária és Báthory dialógusával indul, ekkor az
elbeszélő megragadja az alkalmat, hogy közölje az olvasókkal: „[a] nádorispán nem ivott,
mert keserves betegség üldözé, lábai megdagadván, alkalmatlanok lettek a járásra,
boszorkánynyomás ült szívére, és olyan lyuk támadt a nyakán, amilyent a háromélű dákos
szokott ütni, amikor levegő után kapkodott. Már az akkori orvostudomány is ama állásponton
volt, hogy az ilyenfajta betegségben sínylődő embernek méreg az ital, amely megkergeti,
kifárasztja az amúgy is küzdelmes szívet” (357.). A nádor ettől kezdve van felhatalmazva –
orvosai által rákényszerített józansága miatt – felelős döntéseket hozni, és nemcsak jogosult,
de képes is cselekedni Máriával közös céljaik elérése érdekében. Hirtelen feltárulkozik
Máriának, és Krúdy kedvenc hőseihez méltó szónoklatot tart, beszél honvágyáról a Nyírség
után, természetesen gasztronómiai metaforákba, a csíkleves dicséretébe öltöztetve.119 Mária
118

Egy különös megjegyzést olvasunk Báthoryról, mely nőkhöz való viszonyát is jól megvilágítja: „mintha csak
jobban tartott volna a királynétól nádorispán uram, mint az otthoni feleségétől” (377−378., az én kiemelésem).
Másutt Báthory jellemét is új vonással gazdagítja: a papucsférjével – aki feleségének nem mer ellentmondani, és
feltehetően saját véleményét is az ő szájába adva tájékoztatja Máriát. Hízelkedve ugyan, de elégedetlenségét
közli, és burkoltan azt is tudatja vele, hogy mivel lehet elégedetlenségét csillapítani (ajándékokkal): „[i]tt van
például az én Zsófiám is, akinek hiába mondom majd, hogy ezentúl jobb dolgunk lesz, mert felséged a
kinevezett helytartó, és tehet-vehet, ajándékozhat, igazságot adhat, mint akár egy törvényes király, Zsófi egyre
csak azt feleli, hogy ennek a helytartónak voltaképpen nekem illene lenni, a magyar törvények szerint – mond
komolyan a nádorispán, mint aki meg van győződve felesége igazmondásáról” (448−449.).
119
A csíkleves szintén a kései művek visszatérő motívumai közé tartozik. Az 1928-as Valakit elvisz az ördög
emlékezetes epizódszereplője, „Magyarország legszemtelenebb embere” is csíklevest főzet Alvinczinak az
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nem is érti meg a vallomást, jóllehet a Mohács elején éppen ő volt az, aki Annának mesélvén
gyermekkoráról a csibehúst emlegette vágyakozva.
A nádor Máriának mindkét, az udvari klikken kívülről érkezett segítőjére (Crudy
püspökre és Podvinyaira) ferde szemmel néz. Mindkettejükben riválisát látja. Krúdy ugyan
azt írja, hogy a nádor szerelmes Máriába, de a regényszöveg ezt sehol nem támasztja alá.
Viszonyuk inkább az öregedő, erejét vesztő férfi és a fiatal, gyakorlatias, megértő nő
egymásra utalt, szoros barátsága. Báthory természetesen féltékeny a két fiatalabb, energikus
és hatékony férfire, de nem szerelmi féltékenység ez, hanem sokkal inkább Mária rájuk is
kiterjedő – akárcsak csupán gondolatait betöltő – gondoskodását, irántuk jó szívvel való
viseltetését irigyli tőlük, és fordítva, szeretné, ha ő egymaga elég lenne a fiatal királyi
özvegynek, hogy megvédje, gondoskodjon róla (a zsidókkal való tanácskozásba is
megpróbálja követni, de lábai nem engedelmeskednek neki120) – egyszóval szeretné, ha Mária
nem lenne rászorulva jöttment alakokra. Krúdy aprólékosan leírja a nádor találkozását a
püspökkel, a gyűlöletet, mely az első percben fellobban kettejük között: „[a] következő
másodpercben a nádorispán vörös, pókhálós szemeit tetőtől talpig végigfuttatta az ismeretlen
lovagon, aki erre a pillantásra nyomban engedett hódolatteljes, spanyolos etikettszerű, feszes
állásában, és éppen arra készülődött, hogy két karját keresztbe fonja mellén. De a királyné
egyetlen pillantása elegendő volt, hogy a lovag előbbi magaviseletét tanúsítsa, a nádorispán
pedig egyet köhintsen. Így szoktak férfiak hirtelen halálos ellenségek lenni, még ha azelőtt
soha az életben sem látták egymást” (294.). A püspök ezután távozik, de Báthory féltékeny
apaként felelősségre vonja Máriát: „– Ki volt ez a szemtelen ember? – kérdezte Báthory, és
még mindig lüktetett duzzadt nyaka a felindulástól” (295.). Ők ketten – legalábbis a
regényolvasók tudása szerint – többé nem találkoznak, a püspök nem tér vissza Fehérvárról.
Podvinyai halálában azonban a nádor kétségkívül felelős, hiszen ő kezdi szítani az
indulatokat, melyek végül annyira magukkal ragadják az urakat, hogy Podvinyait kidobják az
ablakon. Ez újabb példája Báthory indulatosságának, amely ezúttal nem politikai eredetű,
hanem a személyes sértettség mozgatja. Mitől lesz a jelenet groteszk, mulatságos és mégis
megható? A nádor konklúziója mindenesetre hozzájárul a hatáshoz, ahogyan a narrátor
hozzáfűzött megjegyzése is: „– Mennyit szenvedtem ez ember miatt – mondá Báthory István,
útszéli csárdában, amihez még az alapanyagra is ő alkudott egy szembejövő paraszttal, közben így dicsérve a
levest: „[a] csíklevesnél még az öregapám se evett finomabbat” (Krúdy 1981g: 66−67.). Nem csoda tehát, hogy
Báthory is vágyakozva sóhajt fel: „[n]incs is jobb eledel a világon, mint a nyírbátori káposztaleves apró tiszai
csíkkal!” (359.)
120
„Báthory István, a nádor olyan mozdulatot tett, mintha a királynét ebben az útjában is elkísérné, de nem tudott
a lábára állani, hiába igazgatott görbe meggyfa pálcát a csizmasarkához. Vörösen hanyatlott vissza, mint a
szélfelhőkkel küzdő alkonyati nap” (263.).
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öregen, kövéren, fulladozva, elefántlábain az elzuhanásig ingadozva, mintha élete legnagyobb
hőstettét hajtotta volna végre örök szerelme, Mária királyné körül” (464.).
Krúdy képalkotásának jellegzetes módszere abban áll, hogy lélektani folyamatokat
látható folyamatokkal ábrázol, és ezért írásait gyakran szokták Dickenséivel rokonítani. A
hasonlóság valóban létezik, ám úgy gondolom, hogy nem elsősorban a groteszk vonások
felnagyításában áll, hanem az ábrázolás aprólékos, felszíni jellegében. Krúdy, jóllehet
pontosan követi szereplője lelkének legkisebb rezdüléseit is, nem belülről közelíti azt meg,
nem lélektani prózát művel (ahogyan ezt Gintli Tibor megállapította [vö. Gintli 2005: 8.]),
hanem a külső jelekből mutatja meg a lélekben zajló változásokat.121 Noha a kérdést a
viktoriánus regény horizontján vizsgáló Barickman, MacDonald és Stark nem térnek ki
bővebben arra, hogy miért különösen alkalmas ez a módszer az elnyomó és megzavarodott
társadalmak ábrázolására, a trilógia alátámasztja állításukat. Számos jelenet (a Benigna-féle,
Mária beszélgetései a „püspökkel”, a „püspök” találkozása Báthoryval, Brandenburgi és Lajos
dialógusai) érdektelenné válna, ha a szereplők szándékai egyértelműek lennének az olvasók
előtt. Brandenburgi őrgróf alakja teljesen kiüresedne, ha tudhatnánk, hogy mikor mi jár a
fejében.
A Krúdy-regény kérdéses részletéhez visszatérve, Jászaynál ezt olvassuk: „Báthory
István öröme, ha valaha, most hághatott valóban főpontra; midőn a János daczára s úgy
szólván szemeláttára, saját elnöklete alatt vezethette, az országgyűlésből kinevezett fényes
küldöttséget Bécsbe, melly Ferdinándnak, az örvendetes hírt hivatalosan megvigye, az
elválasztatási oklevelet átadja, és őt az ország mielébbi átvételére meghívja” (Jászay 1846:
327.). Krúdy hosszasan kifejti Báthory örömét, apró részletekből rakva össze – nem az
érzelmet, hanem a kifejeződését. Egyszer sem írja le a szót, hogy „öröm” vagy „boldogság”,
hanem csak azt részletezi, hogy Báthory Ferdinánd királlyá választása után már nem szorult a
gyaloghintóra.122
121

„Thackery and Dickens at their best exploit the behavioral mannerism and social interactions of ordinary life
for the subtleties they reveal. They never sacrifice the fascinating surface for the mere depths. Just as episodic
fictional construction allows them to discover complexities not originally foreseen, and perhaps never fully
recognized, in plot and character, so focus on dramatic enactment rather than charcters’ state of consciousness
allows them to pursue what might be called the psychosymbolism of ordinary life. It is a method particularly
suited to revealing the nature of a society severely repressive and basically confused” (Barickman − MacDonald
− Stark 1982: 171.).
122
„Az »udvarnál« különben nagy esemény történt a királyválasztáson kívül. Mióta Ferdinánd lett Magyarország
»elválasztott« királya, Báthory nádorispán uram megtanult járni, az ördögbe küldé egy reggelen a
gyaloghintósokat, amikor azok nála jelentkeznek vala. Vannak úgy néha a nagybeteg emberek, hogy valamely
jótékony álom révén váratlanul visszanyerik régi egészségüket. Így járt a nádorispán is, amikor véleménye
szerint döntő csapást mért régi ellenségeire, Szapolyaira és Werbőczyre. – Most már üthet karikát a Sánta a
Medvéje orrába, és viheti táncoltatni országszerte! – mondogatta mindennap Báthory István, és még a
csizmaszárait is összeütögette. […] Hát most már semmi akadály sincs annak, hogy Báthory uram személyesen
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Ez a részlet talán legteljesebben példázza az írói módszert, mellyel Krúdy
pszichofizikai egységként felfogott alakjainak lelki folyamatairól azok testi tüneteinek
ábrázolásával számol be. Stilisztikailag azonban a széthullás jeleit mutatja a szöveg az egy
rövid bekezdésen belül kétszer is alkalmazott álom-metaforával. Egyfelől előfordul a
„jótékony álom”, amely meggyógyítja Báthoryt, és feltűnik másfelől a beteljesült „álom”
(427.): a követség élén Bécsbe menni. A jótékony álom ugyan meggyógyítja Báthoryt, a
megfogalmazás azonban jelzi a mulandóságot: a bajok csak átmenetileg enyhültek, de nem
szűntek meg. A beteljesült álom csupán a személyes hiúságra vonatkozik.

Brandenburgi

Brandenburgi György őrgrófot, Lajos király gyámját és nevelőjét illetően Krúdy a
regénytrilógiában Gulácsyval és Jókaival ellentétben nem veszi át nyíltan a szakirodalom
álláspontját, miszerint Lajost a német, főképp pedig Brandenburgi rontotta volna meg, ő
terelte volna el figyelmét a királyi komoly feladatokról, az ő tékozló és léha példájának
követése tette volna Lajost alkalmatlanná királyi hivatásának méltó betöltésére.123 Az őrgróf a
Mohács középső részében jelenik meg először hosszabban, és ekkor tudjuk szemügyre venni.
Korábban a narrátor tesz róla említést mint a Máriát Bécsból Budára kísérő küldöttség
tagjáról, illetve van egy emlékezetes jelenete Máriával a Festett király harmadik, ’A pozsonyi
kifli’ című fejezetében.
Az első részben Lajos társaságában látjuk a legtöbbet. Itt látszólag ő a legvidámabb,
legjobb kedélyű hű barát és nagybácsi-helyettes. Ezek a részletek beszámolnak a király
hangulatának megjavulásáról az őrgróf hatására, ám a narrátor soha nem vállalkozik az őrgróf
gondolatainak, magának megtartott véleményének tolmácsolására. Más szereplők (például
Magyar Benigna) esetében a regény szövege utalásokat tartalmaz az adott szereplő
kétszínűségére, ám Brandenburgi körül ilyenre nem találunk példát, sokkal inkább az
ellenkezőjére. A narrátor gyakran inkább szembe dicséri az őrgrófot. Ez a távolságtartás a
részéről minden bizonnyal annak elleplezésére szolgál, hogy magának Krúdynak nem volt
határozott ítélete Brandenburgi negatív befolyásának mértékéről.
vezesse bátyámhoz a királyválasztók küldöttségét. – mondá [ti. Mária]. Báthory uram sokszor beszélt erről az
álmáról, hogyan fogadják majd egykor Bécsben, amikor az igazság és törvény rendelkezését befejezte vala
Magyarországon” (426–427.).
123
Lajos elrontását kútfőink elsősorban neki (Brandenburginak) tulajdonítják (vö. Fógel 1917: 21., említi még:
Horváth 1871: III. 326–328.). Ahogy Ortvay fogalmaz: „[k]öztörténelmünk egyértelműleg mondja, hogy amint ő
[ti. Lajos király] a melléje rendelt Brandenburgi vezetése és befolyása alá került, erkölcsileg hanyatlani kezdett”
(Ortvay 1914: 108.). Vö. még Lampérth 1926: 20–21. és Salamon 1862: 227−228.

89
Brandenburgiról hamar nyilvánvalóvá válik, hogy nem becsüli sokra sem a magyar
szokásokat, törvényeket, sem pedig az udvarban időző magyar főurakat. Mária lakóhelyét
Bakócz Tamás rendelkezéseivel ellentétben a királyi palotában jelöli ki, ezzel is kifejezve a
törvények és szokások iránti megvetését. Ez a részlet felidézi a Fráter György megfelelő
helyét, ahol Jókai felháborodva tudatja az olvasókkal, hogy Sforza Bona Zsigmond királlyal
való egybekelése előtt is már a Wawelben lakott. Brandenburgi ugyanebben a részletben
lekicsinylőleg nyilatkozik a törvénytudósokról is, „akik örökké itt sántikálnak a palotában”
(74.). Lenézését pár oldallal később tettekben is kifejezi – a függöny mögül (ahogyan majd az
íródeák Mária és Szapolyai beszélgetését) kihallgatja Bornemissza és Lajos kettősét, majd
néhány ügyes fordulattal Bornemissza és a végváriak, különösen pedig Tomori ellen hangolja
a királyt. A jelenetből az is kiviláglik, hogy Brandenburgi nem adja meg a király személyének
a kellő tiszteletet: „térdet hajtott a trónusnak” (75., az én kiemelésem), később pedig elhárítja
Lajos számonkérését, amiért a társas élet egyik alapszabályát megsértette.
A hatalmas lovag, ahogy a narrátor nevezi, pusztán retorikai szinten tart ki a király
mellett, saját magát nevezi „hű barát”-nak (77.), emlékeztetve Lajost arra, hogy őt Miksa
császár tette meg gyámjának, azzal az utasítással, hogy vigyázzon rá. Eléri nála, hogy az ő
történetének adjon hitelt a nándorfehérvári követeké helyett: „hatékony kezdett lenni a
méreg”, kommentálja a narrátor, „amely a Brandenburgi szavaiba volt rejtve” (78.).124
A következő közös jelenetük szintén a trónteremben zajlik, és ismét azt példázza, hogy
Krúdy finom érzékkel választotta meg módszerét az őrgróf bemutatására. Nem hatol a felszín
alá, nem tudósítja olvasóit Brandenburgi érzéseiről vagy gondolatairól. A regény olvasója és a
Brandenburgiban vakon hívő Lajos király ennek a módszernek köszönhetően ugyanabban a
helyzetben vannak: nem áll rendelkezésükre egyéb információ az őrgrófról, mint annak a
királyi udvarban kicsiszolt szavai és gesztusai. Az őrgróf „életvidám mosolyával” (92.) belép,
és dicséretben részesíti Lajost, amiért az (Károly császár éppen felolvasott levelének jó
tanácsai dacára) kutyái társaságában szórakozik a trónteremben. A jelenet, amelynek során
fokozatosan jókedvre hangolja a királyt, ezzel a mondattal, valamint Bornemissza ismételt
belépésével ér véget: „tudta ez az úriember, hogyan kell a királlyal bánni, hogy feledtesse vele
borús gondolatait” (92.). Krúdy itt sem mulasztja el hangsúlyozni az alattvalók saját javukat
követő stratégiájának legfőbb elemét: a király megismerését, hogy hangulatait kihasználva
saját érdekeiket elő tudják mozdítani. Lajos ugyan tisztában van az őt körülvevők azon
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Máriával való pozsonyi beszélgetése közben pedig hízelkedésbe csomagolja a magyar alattvalói elleni
uszítást: „[n]agyon helyesen teszi felséged, hogy bár ellensége lett az egész ország a mohácsi csata óta, felséged
a magyar özvegyasszonyok szokásos ruházatát viseli. Ez a fejkendő, amelynek végei stóla módjára csüggenek
alá, mindig a magyar asszonyok büszkeségét jelentette” (235.).
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szokásával, hogy őt legrejtettebb pillanataiban is meglessék, de Brandenburgi kiismeréséig
nem jutott el, sőt, inkább még államügyekben is rá támaszkodik: „nevelőjének eszében is
bízott” (74.). Az őrgróf néhány, megfelelő időben elhullajtott életbölcsességgel mindig
felderíti és egyúttal teendői elhanyagolására buzdítja Lajost.125 (Ezt a hozzáállást viszontlátjuk
Lajos és Mária harmadik táncjelenetében, mikor a király így buzdítja jegyesét: „[m]iért
búsulnánk tehát, Mária? Lejtsünk egyet!” [116.])
Miután Bornemissza dorgálásban részesíti a királyt, ismét magára hagyja
Brandenburgival, megerősítve őt az elhatározásában, hogy másnap a budai palotából
eltávozva vadászni menjen. Gyámja majd kiugrik a bőréből örömében: „[h]olnap tehát
megszökünk – gurgulázott Brandenburgi, mintha a legmulatságosabb dologról hallana” (94.).
A narrátor anélkül, hogy bárhol is nyíltan kétszínűséggel vagy aljassággal vádolná az
őrgrófot, árnyaltan mutatja be hatalmát a király felett, amelyet mindig arra használ fel, hogy
elvonja Lajos figyelmét a szomorú dolgokról – állami ügyekről –, és hogy emez ügyek teljes
mellőzésével jókedvre hangolja őt. Az őrgróf tehát nem árt a király rövid távú érdekeinek,
hiszen mindent elkövet, hogy elűzze a komorságot a budai palota falai közül. Ám ezt mindig
úgy teszi, hogy Lajos királyi teendőit hanyagolja miatta. Egy másik részletben is felmutatja
Krúdy az őrgróf nevelésének eredményét: a király trónusán ülve, a civakodó Tomorit és
Bornemisszát figyelve csupán arra tud gondolni, hogy „[m]ilyen szívesen ment volna
solymászni [...] a Brandenburgi helyett!” (129.)
A visegrádi vadászat alkalmával példás házigazdaként látjuk viszont, aki vendégül
látja a királyi párt, hogy azok elszabadulva a budai palota nyomasztó légköréből végre
felszabadultan élvezhessék az élet örömeit. A lovaglás alkalmával Lajos szabadon csapongva
tárulkozik fel Máriának, itt tesz a regényben egyedül megjegyzést arra, hogy tisztában van hű
Brandenburgija szellemi korlátaival. Arra azonban nem gondol Lajos, hogy jó kedélyű,
mackós, életvidám atyai barátjának valójában nagyon is megvan a magához való esze és
ügyessége ahhoz, hogy az életben elkerülhetetlen veszteségeket minimalizálja, esetleg épp
neveltje kárára. Mert igaz ugyan, hogy a palotabeli őrség zsoldját az őrgróf fizeti, és nem
sajnálja sörre, zenészekre sem kiadni pénzét, de az igazán veszélyes helyet, a mohácsi
csatamezőt már messziről elkerüli, hiába kérkedik Mária előtt: „a Brandenburgiak királyukért
nemcsak vagyonukat áldozzák fel kész örömmel, hanem az életüket is” (110.). Csak addig

125

„Véleményem szerint csak a víg kedélyű embereknek lehet szerencséjük. Az az ember, aki otthon tudja
hagyni a gondjait: életre való, mert a halál úgyis eljön mindenkiért, szomorúságban vagy vigalomban” (93.) –
így osztja az életbölcsességet Brandenburgi.
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hoz áldozatokat királyáért, amíg az neki érdekében áll, vagy örömét leli benne, mint ahogy a
vadászatban is.
A Mohács harmadik részében, amelyben főként Mária sikertelennek tekinthető
pénzverése íródik le, már nem tűnik fel Brandenburgi alakja, pusztán távollétében beszél róla
Lajos és Mária a Heléne-affér kapcsán, illetve Lajos hiányolja az őrgrófot, mikor a Keresztelő
Szent János utcai kirándulásból visszatérve a trónteremben találja az urakat: „[o]tt voltak
valamennyien a tanácsosurak – csak az egy, megbízható Brandenburgi hiányzott” (161.).
Brandenburgi tehát, hiába feladata Lajosra vigyázni, már nem vesz részt a török veszedelem
elhárításában. Jászaytól tudjuk, hogy a mohácsi csatában sem volt jelen, amint azt Szapolyai
is felrója Gerendinek.
Még megjelenik a regényben – Pozsonyban látogatja meg az özvegy Máriát, és
Szapolyairól pletykál neki. Brandenburgi megjelenése a pozsonyi főtéren említésre méltó
eseménynek tűnik, az őrgróf ugyanis teljes pompában vonul az özvegy királyné látogatására.
Krúdy az Ortvay Tivadar könyvében található festmény (vö. Ortvay 1914: 214.) alapján írja le
őt: „bársonyköpenyege az aranyhímzései miatt akár oltárterítő is lehetett volna egy kisebb
apátság templomában, nyakában háromszoros vastag aranylánc, amely kinyújtva bizonyára
hosszabb lehetett egy ölnél; valamely csodálatos rendjelet az inge felett viselt, amely messzire
vakított. Fekete bársonybarettjén ugyancsak aranylánc volt, míg kezén hófehér kesztyűk”
(232.). Az őrgróf valóban impozáns jelenség, érthető, hogy Krúdy még a valószerűség
rovására is beillesztette a regénybe az ünnepi díszbe öltözött Brandenburgit. Igaz, lejjebb
felkiáltott: „ejnye, be jó komornyikpofa” (232.).
Beszélgetése Máriával sima udvaronc-modorban zajlik. Ezért nem világlik ki eleinte,
hogy mi látogatása valódi célja: ezt sem a narrátor, sem ő maga nem említi. Brandenburgi
Máriával virágnyelven beszél, mikor a címereket emlegeti, de azért határozottan rákérdez: a
Habsburgoké lesz-e Magyarország?126 Mária ezért hálás is. Az őrgróf – noha eddig hadaival a
morva határon vesztegelt – nagyon jól értesült Szapolyai tevékenysége felől, és
hadmozdulatait – melyeket Mária rendre félreért – pontosan ismeri: „Szapolyai János a
törökökkel egyesülve közeledik Buda felé, és kormányzóvá vagy királlyá fogják
megválasztani. Mások szerint már el is érte Budát” (236.). Mária saját gőgjétől elvakulva
értékeli a Szapolyaitól érkező híreket, és még mindig azt hiszi, hogy Szapolyainak a vele
kötendő házasság a legfőbb gondja.

126

„– És a Habsburg-címer, amely nyugatról közeledik kelet felé, hogy minden természeti törvény ellenére itt
majd felragyogjon, mint a kelő nap?” (233.)
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Majd az elhunyt király kutyái tódulnak be a szobába, s ezzel a jelenet visszautal a
Lajossal hasonló körülmények között folytatott beszélgetésére. Krúdy itt is megjegyzi, hogy
„Markaláb nagyon jól ismerte Máriát” (234.). Annál is inkább, mert Brandenburgi ez
alkalommal is megpróbálja elterelni a királyné figyelmét a komoly gondolatokról, gondokról:
mókázik, tréfálkozik, de kevés sikerrel. Mária elszántabban komoly, mint Lajos volt,
Brandenburginak pedig rá kell ébrednie, hogy a pozsonyi udvarban az ő „mulattató” (239.)
tisztére nincs szükség többé. Krúdy hosszasan leírja az őrgróf hasztalan próbálkozásait, hogy
eltérítse Máriát a mohácsi csatavesztés óta magára vett szigorúságtól, míg végül kénytelen
magán erőt véve komolyan beszélni Máriával. A jelenet közben jegyzi meg a narrátor: „olyan
természetű ember volt, hogy többnyire mindenkinek tetszeni szeretett volna” (241.).
Brandenburgi nemcsak tetszeni szeretne mindenkinek, de ugyanezért a konfrontálódást is
kerüli (komoly ügyekben mindenképp, legfeljebb a piros cipősarkú udvarhölgy miatt megy
ölre Szalkaival), és Mária burkolt segítségkérését is elhárítja, mikor a Szapolyai által
terjesztett rágalom megbosszulásáról lenne szó. Az ajtó felé hátrál, és „okos szóval” beszél a
királynéhoz („[s]enki se akarja többé jószágát és fejét elveszíteni” [289.]), megfeledkezve
arról, hogy egykor az életét is adta volna királyáért.
Ebből az utolsó beszélgetésből kiderül, Brandenburgi azzal a feladattal érkezett
Pozsonyba, hogy elvegye Mária kedvét a Szapolyaival való házasságkötéstől vagy akárcsak
az azzal való kacérkodástól. A Szapolyairól szóló pletykálkodását ezzel a mondattal vezeti be
a narrátor: „tudta a leckét, amellyel ideküldték” (242.). Nyilván ezért követi később Máriát a
Szapolyai küldötteivel való tanácskozásba, ezért marad végig a háta mögött, ahogyan a
kihallgatás végén olvassuk az első látásra kevéssé odaillő mondatot róla: „végzetesen állott a
félhomályban, mint a kétség a szerelmesek gondolatában” (278.). A hosszú jelenetnek pusztán
a végére derül ki, hogy miért is strázsált Brandenburgi végig Mária háta mögött: az őrgróf
arról akart bizonyságot szerezni, hogy Mária valóban nem hajlik Szapolyai felé, és nem
fontolgatja az esetleges házasságot. A zsidók, Brandenburgihoz hasonlóan, szóba hozzák
Szapolyai betegségét, és Mária, értve a korábbi okításból, ezúttal másképp reagál: „[n]em
állhatom a beteg embert!” (275.) Brandenburgi megbizonyosodott róla, hogy küldetését
elvégezte: Mária megértette, hogy neki gondolnia sem lehet a Szapolyaival kötendő frigyre –
ezek után el is tűnik a regényből. A zsidók voltaképpen Brandenburgi és Mária korábbi
jelenetét ismétlik el; a „mosolygós kereskedő” (275.) szavai különösen visszhangozzák a
Máriáéit127, Mária pedig Brandenburgi korábbi mondatait idézi fel.128 A jelenet vizsgaként
127

„Én pedig éppen azt gondolom magamban (talán a vajda őkegyelme is), hogy éppen azért kellene
megházasodnia, hogy egy szerelmes, szerető, holtig, másvilágig való élettárs legyen mellette, aki az ördög ilyen
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működik, amelynek során Máriának arról kell számot adnia, hogy kigyógyult a Szapolyai
iránt való vágyakozásából, és ezt akár tanúk előtt is hajlandó megerősíteni.
A Máriával való hosszú beszélgetésbe szövi bele az őrgróf Wese János bundi érsekkel
való találkozásának elbeszélését, amelyet így vezet fel: „[c]sászári hitszónoknak még úgyse
volt alkalmam bűneimet bevallani” (243.). Vajon miféle bűnei lehetnek Brandenburginak,
amelyek „háborgó” (243.) lelkiismeretet okoznak neki? Az őrgróf pontosít: „bűnöket csak
abban az időben követhettem el, amikor a legkatolikusabb Habsburg-ház szolgálatában
állottam” (243.). Vajon bűnei közé tartozik az is, hogy Lajos királyt léhának és könnyebb
utakat keresőnek nevelte? Lehet, de ezt elfeledni látszik, amikor így beszél rosszallóan a
magyarokról: „mostani nyomorúságuknak [...] az okozói ama vacsoragőzök, amelyekben
elmerülve töltötték életüket [...]. Egy sült marhagerincnél mégiscsak többet ér az ország”
(243.). Azonban még ekkor sem állja meg, hogy elbeszélésében legalább akkora súlyt ne
helyezzen a gyónás gasztronómiai körülményeire, mint magára a lelket megtisztító,
megfiatalító gyónásra („szerencsés voltam ebédvendége lehetni az érsek úrnak” [243.]). Az
őrgróf illékony marad, sehol nem kapjuk rajta, hogy többet időzik komoly ügyek fölött, mint
amennyi minimálisan elegendő.
Brandenburgi tehát ismét lovaghoz illő módon felajánlja szolgálatait a megözvegyült
királynénak – sőt, a pozsonyi szűkös viszonyokra való tekintettel még a húsevésről is lemond
a kedvéért („[l]egalább lesz időm jóllakni pozsonyi kiflivel” [250.]), ezután azonban csupán
epizódszereplőként jelenik meg, amint őrzi Máriát a zsidókkal való tanácskozásban. Végül
még egyszer megemlíti őt a narrátor, a király ravatalánál zajló tetemre hívási jelenetben: az ő
nevét is felsorolja azon „gonoszak”-é között, akik „ily ifjan koporsóba juttatták II. Lajos
királyt” (331.). Itt leplezi le Mária Brandenburgit végleg, mint olyat, aki csak a hiúságnak él
és a „pompát” keresi (332.), itt hullik le a lepel Mária szeméről, a Mohácshoz vezető út
különféle állomásait ekkor látja tisztán és világosan először. Végre tehát, ha árnyaltan is, de
megjelenik a regényben a vélemény, miszerint Lajos király korai halálában az őt mindig a
könnyebb utakra vivő Brandenburginak is szerepe volt.

Ferdinánd

támadásainál a hátára venné őt, és elvinné a rejtekhelyre, aki az ilyen halálos küzdelmekben átvenné kardját, és
azzal őrködne felette, mint egy édesanya” (275.).
128
Vö. Brandenburgi korábbi megjegyzésével: „[n]em, ez a betegség nyavalyatörés, mert habos szájjal és
borzalmas rángatózással jár. Ha kövön esne el az ilyen beteg, összezúzná a fejét – felelé Markaláb gróf” (248.).
E helyütt pedig: „[v]éres hab tör ki a száján, arcát összetöri, mert addig veri a földhöz [...]. Dobban hánykodó
teste alatt a föld, mintha odalentről a holtak is felelgetnének kérdéseire” (275).
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Ferdinándot a regény elején, távollétében Mária így mutatja be Annának: „[ő] a
szelídebbik bátyám [...]. Ferdinándban kasztíliai vér van, szereti a harangokat hallgatni” (19.).
A harangokról több szó nem esik a trilógiában, ám Ferdinánd valóban – Mária nézőpontjából
legalábbis – túl passzívnak tűnik számos alkalommal. A főherceg a trilógia első részében
jelenik meg személyesen az Annával kötött esküvője alkalmával. Krúdy ekkor alaposan leírja
viseletét és külsejét129, felhasználva a főherceg Ortvaynál található arcképét (vö. Ortvay 1914:
216.), egyelőre csupán a külsejére szorítkozva. Másodszor pedig majd a Szent István
templombeli jelenet alkalmával fogja részletesen elemezni arcvonásait és az azokból
következtethető jellemet. Maga Mária is megemlíti, hogy Ferdinánd szája mindig nyitva, de
csak a trilógia második és harmadik részében találja meg hozzá a megfelelő hasonlatot: „az én
szegény Ferdinánd bátyám, […] mintha örökké imádkoznék” (241.), a cseh királlyá
koronázott Ferdinándról pedig így ír a narrátor: az „ajkak [...] mindig nyitva látszanak lenni,
mintha beszédre készülődnének, [...] mintha a király örökké valamely szent ereklyét
csókolgatna, vagy imakönyvek forgatásához nyálazná ujját” (398–399.). Sőt, Szapolyai
„pittyedt szájú” Ferdinánd úrnak nevezi (210.).
Személyesen a harmadik részben jelenik meg újra, addig csupán a szereplők
beszélgetéseiből derül fény cseh királlyá választására, szorult anyagi helyzetére és a magyar
korona megszerzésére irányuló szándékára. A haspók és szószátyár íródeák emlegeti a
mohácsi csata kontextusában rosszallóan: az ő ajándéka volt a nagy és nehezen kordában
tartható ló, amely Lajos király vesztét okozta.
„Meleg agy és hideg szív” (205.) – így jellemzi Zember Ferdinándot Ortvay alapján
(vö. Ortvay 1914: 220.), Bradenburgi pedig így beszél róla Máriának (némileg érthetetlen,
miért tölti ezzel Brandenburgi az idejét, amikor Mária nyilván azok közé tartozik, akik
nagyon jól ismerik Ferdinándot): „hitbuzgó, nagylelkű, nemes érzésű [...]. Egyetlen gyengéje
szegénysége” (243.). Valóban sehol nem mutatja őt Krúdy kedvesnek, impulzívnak,
együttérzőnek, felindultnak vagy szerethetőnek. Mária is gyakran kifejezi elégedetlenségét
bátyjával szemben, ő mondja sóhajtva: „[h]a én születtem volna a bátyám helyére!” (286.) E
sóhaj az Ortvay által is megörökített, Henckel Jánosnak tulajdonított mondást idézi fel130,
amint majd később a nádorispán kívánséga is. Mária nem Lajost kicsinyíti (a mondás
129

„Fehér, hímzett galléros, ráncolt és kézelős ing volt a királyon, amelyet bő, fekete bársonyruha födött. Hosszú
orrú, nagy, olajszemű, fehér arcú, ritkás bajuszkájú, keskeny arcú fiatalember volt Ferdinánd, akin az volt a
legfeltűnőbb, hogy húsos, vastag ajkait mindig nyitva tartotta, mintha mondani akarna valamit. Ezek a húsos,
nyitott ajkak királyi jelentőségűek voltak – egy nagy családot jelentettek, amely Európa trónusai közül már
hármat bírt. Fekete, hosszú haja kerekre volt vágva Ferdinándnak, és az simára volt lekefélve” (42–43.).
130
„Érthető egyik kortársa és bizalmasa, Henckel János mondásának értelme: kívánatos volna, mondá, egy oly
átalakulási lehetőség, mely e nőt férfiuvá tenné, mert ez esetben hazánk ügyei jobban állanának” (Ortvay 1914:
89., a szerző kiemelése).
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eredetileg őrá vonatkozott), hanem Ferdinándot. Lajos ellen a regényben sehol nem ejt
panaszszót, de az imádkozó Ferdinánddal elégedetlen.
Immár cseh királyként a Szent István templomban látjuk legközelebb színről színre
(vö. 398−399.). Krúdy most is egy másik, szintén Ortvaynál található kép alapján dolgozik, de
már nemcsak a külsejét írja le, hanem jellemét is megpróbálja összerakni. Aprólékosan és
pontosan adja vissza a miniatúrában ábrázolt, imádkozó királyt: az arckifejezés, a testtartás, a
liliom alakú kéz, még a paláston lévő gyöngyök is mind-mind megtalálhatók a rajzon, sőt,
még a csíkos harisnya is (vö. Ortvay 1914: 287.). Mivel Ferdinánd nem főszereplő sem
Jászaynál, sem Ortvaynál, ezért Krúdy – Báthory esetéhez hasonlóan – saját fantáziájára
hagyatkozva állítja össze jellemvonásait.
A következő alkalommal magyar királlyá választása után tűnik fel. Krúdy ezúttal is
alkalmazza a tömörítést, és egy napra teszi a várva várt, Spanyolországból érkező
pénzutalvány és a pozsonyi jó hír megérkezését: „[a] magyarországi hírekre hagyta abba
mindennapi ájtatosságát Ferdinánd; az aranyaknak oda sem nézett” (421.). A magyar politika
iránti érdeklődésnek azonban ellentmond a következő jelenet, amelyben egy unottságig
visszafogott Ferdinánd így reagál arra a hírre, hogy Mária részt vett a királyválasztó
országgyűlésen: „[k]ár volt a magyaroknak megmutatni, hogy királyválasztásuk érdekelne
valakit az ausztriai házból. Az udvari etikett az első!” (422.)
Ferdinándot ebben a jelenetben Krúdy nem királynak, hanem egy fukarságig
mértékletes polgárnak mutatja: „karosszékben, bő házi öltönyben és foltos papucsokban
üldögélt az alig pislogó kályha mellett, mint valamely fösvény öregember [...]. [L]áthatólag
nagy passzióval piszkálta meg előbb a sovány tüzet, mielőtt a [...] testőrtisztre egyetlen
pillantást vetett volna” (421–422.). A kép, amit Ferdinándról rajzol, ahogy az kelletlenül
fogadja a levelet hozó Garetzét és vonakodik kérését teljesíteni, éles, eleven és teljesen
beleillő a róla korábban írottakba. Krúdy kifigurázza mértéktelen egykedvűségét, amikor azt
állítja, hogy az egyetlen, amire a magyar korona megszerzéséért hajlandó volt, nem több, mint
egy-két órányi virrasztás a lassan kialvó tűz mellett. Ferdinánd csupán egy fél éjszakai
nyugalmát áldozza fel a magyar trónért: „egy királyi korona megér annyit, hogy darab ideig
virrasszunk érte” (423.).
A fejezet további részében az ifjú Habsburg önmagát is felülmúlja egyhangúságban
János király követeinek újabb fogadásakor. Még színlelnie sem kell az unalmat, hiszen az
alaptermészete Krúdy ábrázolásában: „szempilláit még lejjebb eresztette, és egykedvűen
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fűrészelt tovább hangjával” (425.).131 A szerző alaposan és hitelesen összerakta Ferdinánd
alakját ebben a fejezetben.
Arra is alkalmat talál az elbeszélő, hogy mutassa, Ferdinánd jobb helyzetben van, mint
Lajos király volt, mert uralkodói státusza biztosabb. A Szapolyai követeivel való második
találkozása felidézi Lajos megszégyenítő jelenetét a velencei követekkel, de ezúttal
ellentétükbe fordulnak át az erőviszonyok. Ferdinánd, Lajos megalázó helyzetét felidézve,
„egész idő alatt nem vette le szemét Bánffy uram vásott csizmájáról” (424.).
A továbbiakban csupán díszletként jelenik meg, illetve mások elbeszéléséből
értesülünk tetteiről. Krúdynak tehát viszonylag kis terjedelemben sikerült előállítania egy
egységes, önmagához hű, kevéssé karizmatikus uralkodót, aki mintegy csírájában előlegzi a
Habsburg uralkodóház és magyar alattvalói több évszázados, feszült és meg nem értésekkel
teli viszonyát.132

Lajos

Krúdy ugyan behatóan ismerte és felhasználta a szakirodalom Lajosról szóló
információit, ám ezek önmagukban még nem adták volna ki a Mohács Lajos királyát. Krúdy
koncepciója a fiatal királyról átfogóbb, megértőbb és emberibb, mint elődjeié vagy
kortársaié.133 Bori Imre szerint Lajos alakjában Krúdyt elsősorban „az inkognitó kérdése
foglalkoztatja”, és emiatt értelmezésében inkább a pszichológiai jellegű mozzanatok
elsődlegességét hangsúlyozza, valamint az individualizmus újszerű aspektusát (Bori 1979:
104−105.). Lajos alakjának motiváltsága valóban eltér a Krúdy emberábrázolásában
megszokottól, ám ez inkább annak köszönhető, hogy egyrészt tetteinek mozgatórugóit a
szerző megpróbálta nem az elsődleges fizikai szükségletek kielégítésében fellelni, másrészt
pedig viszonyát Lajoshoz kevésbé szövik át ellenérzések, mint egyéb alakjaihoz való
kapcsolatát.
Jókaival ellentétben Krúdy nem tesz utalást arra, hogy a húszéves király elérte volna
élete végső határát, és ősz haja azt jelezné, hogy közelebb jár a halálhoz, mint az élethez.
Mindazonáltal Krúdy Lajosa is fokozatosan távolodik az élettől. Mária megérkezésekor,
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Vö. még a következőkkel: „Ferdinánd lusta szempilláit felvetette”; „fogai közt szűrte a szót” (422.).
Az elmondottak alapján tehát nem érthetek egyet Czére Bélával, aki így summázza a problémát: „Ferdinánd
kisszerű, szürke figurájával Krúdy valójában nem tud mit kezdeni” (Czére 1987: 249.).
133
Igaz, Fraknói és Ortvay is sokat tettek azért, hogy a fiatal király alakja igazságosabb színben tűnjék fel (vö.
Fraknói 1896: 414–415.; Ortvay 1914: 61–80.; Ortvay 1910: 592−593., vö. még Rákosi 1926: 233−234.).
132
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illetve a visegrádi vadászat alkalmával még tud lelkesedni, örülni, csak néha esik abba az
életunt közönybe, amely a regény vége felé teljesen erőt vesz rajta. A harmadik résztől
kezdődően egyre inkább kívülállóként tekint saját életére. Ezt mutatja távolmaradása
Bornemissza és Tomori csatájából, amit a pénzeszsákok fölött vívnak, növekvő
érdektelensége134 és iróniája, amely élesen mutatkozik a hatvani országgyűlést kommentáló
szavaiban: „a részeg nemesurak azt kiáltozták, hogy Lajos király uralkodjék a másvilágon
[...]. Hát ebben az ügyben akarnak velem tanácskozni, ami elől én megszöktem – felelt
minden felindulás nélkül, sőt bizonyos tréfás hangsúlyozással Lajos király” (152.).
Az élettől való eltávolodását mutatja elhunyt apjához való hasonlatosságának
felerősödése is. Erre kitér a regény narrátora és a szemtelen íródeák is. Ahogy ’A rákok’ című
fejezetben látjuk, „bólongatni kezdett, mint valaha atyja” (151.); „szakálla már javában
göndörödött, bozontoskodott, mint akár az apjáé, mert borbélyt nem engedett magához az
utolsó hetekben” (167.). Lajos ugyan nem adja át magát annak a mindent elborító
önsajnálatnak, amelyben az Eötvös-regény Ulászlóját találjuk135, de a fiatal király már feladta
a reményt, hogy bármi is az ő számára kedvezően alakulhat országában, már nem próbál
jobbítani, megértette, hogy önerőből nem tudja legyőzni külső és belső ellenfeleit, már
belenyugodott, hogy idővel valamelyik felülkerekedik a másikon, és valószínűleg rajta is.
Máriát, rezignáltan, még engedi próbálkozni, de ő maga már nem lelkesül fel annak terveitől:
„hát ha kedved tartja hozzá: csinálj pénzt. Én azt sem bánom” (151.).
Az élettől eltávolodott király ezüstszínűvé válik: ez a folyamat a trónteremben
kezdődik az utolsó tanácskozáson a főurakkal. Ugyan lihegve és holtsápadtan esik be
terembe, de a nehézségek súlya alatt hirtelen felnő136, egyszerre „elváltozott hirtelen az arca,
mintha valami túlvilági sugár világította volna meg azt” (162.). A Máriával való beszélgetés
alatt még távolabb kerül a nőtől, aki szereti, az élettől, amely elvesztette fontosságát: „arcán
ismét megjelent ama túlvilági fényesség” (166.). Majd a Mohács-jelenetben már szürkénezüstösen izzik, mint a hold: „megfehéredett arca, szakálla, haja világított a szürkületben”
(173.); „páncélok, vértek, fegyverek ezüstözve, fénylően” (173.) veszik őt körül. Testének
páncélba zárása előtti utolsó pillanatban pedig láthatjuk, a szakirodalommal egybehangzóan
(vö. Szalay 1863: 629.), hogy elsápad: „még egy pillantás […] ezüst színű fiatal arcába”
(173.). A vértbe öltözött király alakja mintegy keretbe foglalja a regényt: Lajos „fénylő
vértbe”-n (67.) jelenik meg először, mikor Mária elé siet: ő megretten a királytól, „a páncéltól
134

„Én már többnyire semmiért sem haragszom – szólt Lajos király, és elvonta feleségét az ablaktól” (144.).
„Életünk, úgy látszik, nem hoz áldást népeinkre. [...] Jobbágyaim javára talán csakugyan legüdvösebb volna
meghalnom” (Eötvös 1974: 173.).
136
„[V]illámok mutatkoztak a szemében” (160.).
135
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zörgő, vaskesztyűs jelenés”-től (67.). Mintha már akkor is a túlvilághoz tartozott volna, csak
Mária kedvéért tért volna vissza néhány évre az emberi életbe.
Közös életük bemutatását Krúdy néhány élőképre és vadászat-fejezetre szűkíti.
Ezekben, különösen eleinte, visszatér az uralkodói szerepnek és a folyamatos, nem szűnő
nézőközönség által az emberre kényszerített viselkedésmódnak a konfliktusa a természetes
emberi viselkedéssel.137 Lajost minden tehetetlensége ellenére függetlenebb, önállóbb és
érettebb személyiségnek mutatja be Krúdy, mint Máriát, aki kezdetben mindent büszkesége
szemüvegén át néz. A király jól látja, hogy a megújulásra való képtelenség az egyik legfőbb
akadály az ő és az urak viszonyában – az, hogy elvárják tőle, elődei törvényeinek ismeretében
és azok betartásával a megmaradt szűk mozgástérben fejtse ki uralkodói hatalmát, melyet
alattvalói amúgy is minden egyéb eszközzel visszaszorítani igyekeznek.138 Mária ellenben a
hatalmi konfliktust is személyes sértettségén keresztül fogja fel: „[i]tt meggyűlik a magyarok
baja velem, mert én a háztartásomba belenézni nem engedek” (96.).
Amíg Mária teljes közönnyel viseltetik alattvalói jóléte iránt, addig látjuk Lajos jó
szándékát és azt, hogy neki is fáj tehetetlensége. A tűzvész helyén tett séta alkalmával
szánakozva emlegeti, hogy a „[s]zegény vargák, tímárok, pintérek, bormérők” (153.) jártak
nála segítségért, de magának nem lévén, nekik sem tudott adni.139 Krúdy, mindent
egybevetve, szeretettel alkotott meg egy szerethető fiatal királyt.

Magyar Benigna

Némileg rejtélyes Magyar Benigna felbukkanása a regényben. Mi szükség van a
férjgyilkos asszony alakjára, egész élettörténetének bemutatására, ha a cselekményt egyáltalán
nem viszi előre, hanem pusztán epizódszerepet tölt be a pozsonyi házban egyedül maradt
Mária mellett? Benignát nem Krúdy találta ki a regény számára: Jászay hosszan meséli életét,
innen vette át. Jászay nemcsak humor-, de kompozíciós érzéknek is híján volt, és ez A magyar
nemzet napjai a mohácsi vész után első és egyetlen megírott kötetének vége felé
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„A sokaság odakívül maradt a kapukon, a király lehetett ember” (68.); „talán le is lépett volna most a
trónusról, ha a neveltetésénél fogva nem tudja vala, hogy a királynak a trónját nem szabad elhagyni” (72.). „Ó,
be nehezére esett megmaradnia a trónuson, hogy le ne pattanjon onnan, és amúgy páncélosan, kardosan a hölgy
lábai elé vesse magát, amint azt a szíve diktálta volna! De királynak kellett maradnia, mert nem lehessen tudni,
hogy mely kulcslyuknál figyelik őt kíváncsi szemek” (73.).
138
„Néha azon vettem magamat észre, hogy nem is én uralkodom Magyarországon, hanem Könyves Kálmán
vagy pedig talán éppen Bakócz uram, aki legjobban ismerte a régi királyok leveleit. El is neveztek a hátam
mögött »árnyékkirálynak«” (96.).
139
Krúdy másokkal ellentétben nem illesztette be a regénybe a király szalmaláng természetét (vö. Voinovich
1922: 11.).
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nyilvánvalóvá válik az olvasó előtt. Mivel az 1526 végi, 1527 eleji eseményeket Ortvay nem
tárgyalja olyan behatóan és szerteágazóan, mint Jászay, ezért Krúdy, mikor históriai
érdekességre és adatra volt szüksége, Jászayt volt kénytelen követni elkalandozásaiban. Ő egy
mellékes megjegyzés kapcsán tizenegy oldalt szentel Magyar Benigna tetteinek, férjeinek,
özvegységének, Krúdy pedig egy egész fejezetet. Benigna szintén a történelem
peremvidékéről származik, mint Crudy püspök (aki ugyan teljesen fiktív, de hozzá hasonlóan
Benigna sem tartózkodott Mária pozsonyi házában): ez a két figura biztosítja az alibit Mária
és Szapolyai találkozásaihoz a regényben. Benigna életét Jászay alaposan feltárta, számos
érdekességgel szolgálva így Krúdynak. A két szöveg összevetése jól mutatja, hogy Krúdy
alaposan áttanulmányozta a Benignáról szóló részt, és nem lapozta át mint esetleg oda nem
illőt.
Jászay szövegében nem szerepel semmiféle, Benigna által Máriánál tett látogatás. Ez
Krúdy saját adaléka éppúgy, mint Szapolyai következő és egyúttal utolsó leánykérése is.
Jászay szövegében Benignának nincs szerepe, és alakja csupán azért bukkan fel, mert
elszenvedője a János király által elkövetett jogtalanságok egyikének. Érdemes megvizsgálni,
hogy Jászay anekdotikus betoldását hogyan emelte (vagy próbálta emelni) a cselekmény
szintjére Krúdy. A legszembetűnőbb amaz átalakulás, amelyen Benigna akkor megy
keresztül, amikor egyedül marad Máriával, és megelevenedve cselekedni kezd. Semmi sem
derül ki róla addig, amíg Krúdy csak a Jászaytól átvett adatokat tálalja az olvasói elé, de
mihelyt megszűnik a vezérfonal, amelyhez ragaszkodhatna, saját fantáziájára utalva alkotja
meg alakját a regény számára.
Azonban azok a részletek, ahol a Jászay-féle Magyar Benignát emeli regényalakká,
kilógnak a szövegből, határozott ellentétben állnak az őt felváltó Krúdy-féle Benignával.
Megérkezésekor például „hűséges” hűségnek nevezi őt (431.). Amíg Benigna a Jászaynál is
olvasható jó tanácsokkal látja el Máriát annak lelki és éjszakai nyugalma érdekében, addig
egy mártírszerű női alak rajzolódik elénk.140 Szinte már nem is emberi életet él, vágyak,
kívánságok nem gyötrik, megtalálta a teljes megszabadulását, ezért is meghökkentő, amikor
„lábával furcsa mozdulatot tett, mintha rúgott volna egyet a túlvilág felé” (433.). Ez nem illik
az eddig felállított képbe Kinizsi Pál özvegyéről. Ám ez még csak az átalakulás kezdete. Mint
egy hosszan fogságban tartott ragadozó, akinek az ösztönei mit sem változtak, támadásba
140

„Mária a márványarcú Benignát figyelte. Fantasztikum, csoda volt arca ennek a boldogtalan asszonynak…
[…] Magyarország királynéja szinte megrendülve és csodálkozva nézett az ország legboldogtalanabb
asszonyára, aki íme vallásosságában mindent megtalált volt, amit hosszú életében hiában keresett: a
megnyugvást és a hitet. A számkivetett, a földterheszegény, a megvetett és az üldözött Benigna Mária lábainál
ült, és utolsó vagyonát, kilencvenkét irhalevélre írott imakönyvét oly boldogsággal tartotta kezében, mintha már
a mennyek országában képzelné magát” (432–433.).
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lendül, és Mária egyre terhesebbnek érzi jelenlétét. Az így megváltozott Benigna alakjában
ötvöződik a ragadozók könyörtelensége (kígyó, felidézve ezzel Mária szavait Lajos
ravatalánál), a tél megváltoztathatatlan hidege (Tél anyó, jégcsapok), ám mikor már éppen
Mária fölé kerekedne, az összeszedi lelki erejét, és ellenáll a faggatózásnak. Benigna
megroppan, de a szobából „kígyó módjára” szökik ki. Nem következik be tehát őszinte
feltárása rejtett szándékainak, a narrátor csupán figyelmezteti olvasóit az ájtatos özvegy
alakoskodására, kétszínűségére141, így vetítve előre (feltételezett) szerepét János király és
Mária

találkozásában.

Abban,

hogy

alakját

ennyire

szembeötlően

alattomosnak,

ravaszkodónak rajzolta meg Krúdy, az is közrejátszhatott, hogy Benigna nyilvánvalóan
epizodista a regényben, és nagyon szűkre szabott helyen kellett Krúdynak őt kibontakoztatnia.
Rejtett és végig feltáratlan maradó szándékaival a regény legsikerületlenebb alakjainak
egyike, terve mindvégig homályban marad, mint ahogy az is, valójában mekkora szerepet
játszott János király karácsonyesti betörésében.
A búcsújáró özvegy hiába rokona Crudy püspöknek és Podvinyai naszádosnak
annyiban, hogy többé-kevésbé Krúdy fantáziájának gyermeke, ha a szerep, amelyre a
regényben predesztinálva van, ezúttal nem indította Krúdyt gondos, figyelmes munkára.
Szüksége volt egy ágensre besegíteni János királyt, aki „mind véresebb, mind elszántabb
gondolatokat küldöz a pozsonyi ház felé” (429.), Mária szobájába, ám ezúttal egy történetileg
hiteles, valós alakot választott alibinek, akinek egész élettörténetét megtalálhatta Jászaynál, és
ezt ő is elismételte a regény lapjain. A fő nehézség akkor állt elő, mikor a Jászay-féle
Benignát a maga regényírói céljaira akarta felhasználni. A figura, akit így megrajzolt, össze
nem illő vonásokat tartalmaz, és szinte már tudathasadásos személyiségnek tűnik. Benigna
Podvinyaival és Crudy püspökkel ellentétben valóban eszköz csupán. Amíg a másik kettő
férfiként vonzódik a királynéhoz (mindketten áldozatai lesznek ennek a szerelemnek), addig ő
a regény egyetlen szereplőjével sem alakít ki valóságos kapcsolatot, hanem teljesen különálló
marad mindvégig.

Mária

Krúdy erőfeszítéseket tett azért, hogy Máriát királynéhoz méltó tulajdonságokkal
ruházza fel. Minden alkalmat megragadott, hogy szépségét dicsérje és férfiakra tett végzetes
hatását kiemelje; jóllehet talán inkább a tradícióhoz kívánt hű maradni Mária szépségének
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„De Mária ügyet sem vetett most már Benigna ravaszkodására” (436.).
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ismételgetésével. A kolostori jelenetben a festmények és Ortvay munkájából vett idézetek
segítségével jellemzi Máriát, aki ekkor már szinte fiatal nő. Ez a leírás nem gyönyörű, de még
csak nem is szép fiatal nőt állít elénk, hanem egy egészséges, karcsú, markánsan Habsburgarcvonásokkal rendelkező leányt. Éppen ezért a regény hátralevő részében feltűnő,
„gyönyörű” Mária nem meggyőző. Az Ortvay-monográfiában számos, Máriát ábrázoló
festmény, metszet reprodukciója található, amelyeket alaposan, éleslátóan áttanulmányozott,
amint ez Ferdinánd és Anna leírásából egyértelműen kiderül. Mária testvérét és sógornőjét
objektíven, kritikusan és találóan jellemzi a festmények alapján142, nincs okunk tehát
feltételezni, hogy látása vagy ítélőképessége szenvedett volna fogyatékosságot. Valószínűleg
ő is látta, hogy Mária legfeljebb fiatal volt, királyi sarj és királyné, de szép nem. Mégis jobb
híján ragaszkodott a toposzhoz, és Mária ábrázolását elhagyta ugyan – leszámítva a regény
elején tett néhány megjegyzését orrcimpájára, lepittyedő Habsburg-ajkára és hosszúkás arcára
–, nem felejtette el újból és újból megemlíteni, hogy Máriát az őt körülvevő férfiak
gyönyörűnek látják. Arcának a regény elején található bemutatását ezzel a mondattal fejezi
be: „[n]ő volt, királyné volt...” (15.), így adva értésére az olvasónak, hogy az ifjú főhercegnő
legfőbb vonzereje születése és rangja volt. Ennek ellenére ketten is életüket adják a nem is
olyan szép özvegyért: Crudy püspök és Podvinyai naszádos, Báthory nádor pedig bárkivel
szembeszáll érte. Mária vélelmezett szépsége azonban nem sugárzik a regényben, más
tulajdonságai sokkal állandóbban és áthatóbban jelen vannak, mint például gőgje vagy
makacssága.143 Budai királyné korában a legkisebb együttérzést sem mutatja a leégett viskók
lakóival, teljesen érzéketlenül szemléli és kommentálja a tűzvészt.144 Máshol azon ütődik meg
az olvasó, hogy Mária nem elsősorban azon háborodik fel, hogy a nemesurak Lajos halálát
kívánják, hanem azon, hogy ővele is rendelkezni akarnak a király halála után.145 A templomi
jelenetben Krúdy remek alkalmat talált arra, hogy Mária jellemét – akaratosságát, gőgjét,
esendőségét – ábrázolja. A hencegés közben megcsúszik a lába, az eretnek püspök viszi biztos
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Gondoljunk itt megjegyzésére Anna „megkövültnek” (43.) látszó tekintetéről. Az Ortvay-műben található
festményen (vö. Ortvay 1914: 220.) Anna tekintete valóban furcsán kifejezéstelen maradt, és rövidlátónak tűnik.
143
Orel megjegyzése Sir Walter Scott hőseiről és hősnőiről Máriára is illik: ”Scott, who was not convinced that
love should be the driving force of his fictions, […] chose to emphasise strong passions: wrath, or the
compulsion to seek revenge” (Orel 1985: 7.).
144
„A tüzet majd eloltják Brandenburgi emberei, vagy pedig porig égnek a viskók, ez igazán nem zavarhatja
meg mindennapi életünket. A tornyok remélhetőleg épségben maradnak, és a harangozók holnap reggel éppen
úgy elvégzik mindennapi munkájukat, mint egyébkor. Felköttetném azt a harangozót, aki holnap délben nem
jelentené a házamnak, hogy dél van” (150.).
145
„– Veled, Lajos, rendelkezhetnek a magyar urak, mert királyuk vagy. De nekem nem parancsolnak, mert én
amellett, hogy magyar királyné vagyok, ausztriai hercegnő is vagyok. Ezt jól jegyezzék meg maguknak a magyar
urak” (152.).
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helyre, meg sem köszöni neki: „[m]it akar ez az eretnek az ő királya holtteteme körül? Bár
törte volna a nyakát ott, a templom párkányzatán!” (326.)
A mohácsi csatavesztés után azonban gyökeres átalakuláson megy keresztül. Ahogyan
Ortvay írja: „az özvegy nő már nem volt azonos a férjes nővel” (Ortvay 1914: 81.). Gyakran
jobban hasonlít egy Krúdy-novella gazdaasszonyához, mint a Mohács királynéjához, miután a
szerző minden alkalmat megragad, hogy háziasszonyi vonásait kiemelje.146
A fiatal özvegy hirtelen szinte évtizedeket öregszik a regényben, elveszti ifjonti gőgjét,
és megtörik. Ám ez a jellembeli fordulat nem hiteles. Mert Krúdy abból indul ki, hogy
minden nő, akármilyen magas vagy alacsony polcra helyezte is őt az élet, alapvetően
ugyanolyan nő marad. Ám a nők közös vonását ő a háziasszonyi létben látja. A nők legelső
sorban háziasszonyok, akiknek fő gondja az éléskamra, a meleg ebéd és a tisztaság. Ezek a
jegyek nem segíthetnek hozzá Mária alakjának jobb megértéséhez. Mivel maga az alapvetés is
megkérdőjelezhető, ezért nem hihető, hogy Máriában éppen ilyen irányú változás zajlott volna
le. Ortvay megjegyzése ugyan teret hagy a fantáziának, ám máshol pontosít: inkább arról volt
szó, hogy az özvegy királyné korábbi pompakedvelő, tékozló szokásait levetve minden erejét
családja érdekeinek előmozdítására fordította, nem pedig arról, hogy királynéból hirtelen
háziasszony lett. Krúdynál viszont Mária megkomolyodik, mint egy félrelépésétől
megnyugodott pesti polgárasszony valamely másik Krúdy-írásban, és háziasszonyként
viselkedik még királynőként is. Ez az új Mária valószínűleg nem a szépségével hódít, hanem
inkább valami belső gyengeséggel, kitapintható elveszettséggel. Ez vonzza hozzá Crudyt,
Podvinyait és a nádort, és ez taszítja el tőle Brandenburgit.
Egy tulajdonság végigkíséri őt a trilógián: aktivitása. Több helyen láthatjuk, ahogy
sétál a szobában. „[F]el és alá sietett a boltíves teremben, amelynek padlókockáit egytől egyig
ismerte” (19.) – ezt a szokását Pozsonyban újra előveszi, ezzel jelezvén a szerző: nem fogadja
passzívan az eseményeket.147 Mária Annával, Lajossal (sőt, saját meggyőződése szerint még
Ferdinánddal is) ellentétben csak cselekvőként érzi jól magát, és mihelyst kikerül az
események alakítására alkalmas hatalom a kezéből, depressziós lesz: „nem tudott úgy
örvendezni bátyja királyválasztásának sem, mint ezt valaha reménylette. Naphosszat tétlenül
üldögélt az ablak melletti emelvényen” (429.); „[t]alán ha nem ment volna olyan simán
Ferdinánd megválasztása, még érdekelné valami életében” (443.). Csak akkor nyeri vissza
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„Mégiscsak asszony volt, a királyi leveleket csak oda dugdosta, ahová a pozsonyi kereskedők számláit”
(383.). „Mária királyné [...] benyúlott az asztalka fiókjába, amely pozsonyi tartózkodása idején éppen olyan
bizalmas barátnője lett, mint általában a nőknek a varróasztalkájuk szokott lenni” (387.).
147
„[A] bolthajtás alatt hátrakulcsolt kézzel [...] járja örökös sétáját” (426.).
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Budán a főuraknak kíván a királynéja lenni. Az alsóbb rétegekkel szemben teljes
közönyt tanúsított, ám Pozsonyban megtanulta, hogy a gondoskodás ki kell hogy terjedjen a
nemesek alatti rétegekre is: erre utal az uzsorakamatot visszatartó rendelete és a várost
Bornemissza haragjától megvédő intézkedése.
A visegrádi ajándékozási jelenetben jelét adja a trilógia két második részében jobban
kibontakozó tervező-számító énjének, már itt megjelenik egy olyan tulajdonsága, amely a
trilógiában csak a messzire és pontosan tervezőket jellemzi: „halkan nevetett” (115.) –
Szapolyai nevet hangtalanul, és maga Mária is, a két utolsó részben. A halkan nevetők
általában valakinek a kárára nevetnek, és ez ellenszenvessé teszi őket (Mária a kiűzött zsidók
kárára, Szapolyai Máriáéra), még Logus Tamást is látjuk hangtalanul nevetni, de Lajos soha
nem tesz ilyet.
A jelenetben a narrátor végig fenntartja az eshetőséget, hogy Mária nem teljesen
őszintén válaszolgat jövendőbelijének, hanem úgy, ahogy a helyzet megkívánja, és Lajost úgy
próbálja befolyásolni, hogy az ne vegye észre149: „ugyan felhevült volt a tánctól, de fekete
szeme nyugodtan, felindulás nélkül tapadt a királyra, mint az örök józanság és számítás”;
„Mária egyik percben tudott könnyein át mosolyogni, másik percben mosolyogva sírni. Most
az utóbbit választotta” (115.).
Mária Ferdinánd koronázása után felsóhajt: „[e]lmegyek végleg ebből az országból.
Isten veletek!” (469.) Majd eltűnik anélkül, hogy sor kerülhetne tapasztalatai összegzésére,
vagy bepillantást nyerhetnénk jövőbeli elfoglaltságaiba. Egyszóval: elmarad a regény zárlata,
ezzel együtt pedig a főhősnő egységes jellemmé alakítása is. A jegyes, a királyné és az özvegy
csupán benyomásokat hagy maga után, hiába követtük hányattatásait végig a művön. Nem
érkezik el a pillanat, amelyben úgy éreznénk, hogy Mária végre teljes emberként áll előttünk.
Ahogyan Hillis J. Miller fogalmaz a regény végéről való elmélkedésében, ennek feladata
többek között: „casting a retrospective unity over the whole” (Miller 1978: 5). A hiányzó
zárlatnak ezt a szerepet kellene betöltenie Mária egyéniségének értelmezésében. Így azonban
az özvegy királyné alakját nem egységben őrzi emlékezetünk, hanem mint egy kirakós játék
szétszórt darabjait.
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És azonnal a lehetséges segítők lekenyerezésén gondolkodik: „[i]lyen volt Mária. Az imént még azon törte a
fejét, hogyan szerezhetne magának valami aprópénzecskét az új tanácstól, most már ajánlóleveleket osztogat
sohasem látott embereknek” (456.).
149
Ortvay megjegyzésének megfelelően: „Mária aktiv politikai szereplése visszanyúlik oly időbe, mikor a
mindennapi emberek egyebet sem láttak nyilvános vagy magán fellépésében, mint tánczot, mulatságot,
vadászatot, tornát” (Ortvay 1914: 166–167.).
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Segítők

Mária elszánt és határozott, és szándékait ritkán változtatja meg, ám azoknak
végrehajtása általában nem őrajta, hanem segítőin múlik. Elszántsága önmagában nem
segítené hozzá vágyai eléréséhez: a helyzetismeret hiányát pótolják a segítők, akik kézről
kézre adják őt. Ezek a segítők általában idősebb, tapasztalt és világlátott férfiak: Logus
Tamás, Crudy püspök és Podvinyai kapitány.
Logus Tamás az első a sorban: ő már gyermekként ismerte Máriát, ezért feljogosítva
érzi magát, hogy akár kéretlenül is tanácsokat adjon a fiatal királynénak. A humanistát így
mutatja be Mária Annának: „[h]a nem volt püspök, akkor fiatal lovag volt” (17.). Az alakváltó
tudós a követség tagjaként kíséri őt Innsbruckból Budára, és vele marad pozsonyi
tartózkodásának első időszakában. Logus a többi segítővel ellentétben többször próbálja
védencét jobb belátásra téríteni150: általában hatástalanul.
Mária tőle kap először képet az országról, ahol nagyapja és Ulászló szerződése
értelmében az életét kell majd leélnie. A tudós igencsak meghökkenti a fiatal királyi arát,
amikor így zárja beszélgetésüket: „[m]indegy az, hogy Ázsia vagy Magyarország!” (49.)151
Logus nemcsak tanácsaival segíti Máriát, de közvetítőként hozzájárul a zsidó
Simonnal való találkozáshoz is. Ennyiben Podvinyai pénzszerzési kampányát előlegezi meg,
míg az odaút az álruhába bújt Máriával a fehérvári út előképe. Logus, szemben a másik két –
Báthoryval együtt három – segítővel, soha nem szeret bele a hősnőbe, hanem amikor Mária
megözvegyül, és bánata helyet ad más érzelmeknek is, megjelenik Crudy püspök – és őt nem
látjuk többet.
A Crudy püspökkel való találkozás párhuzamokat mutat a vadorzó-epizóddal: Báthory
„csavargónak” nevezi a püspököt, Mária pedig azt kérdezi magától, „[v]ajon mikor veszi
hasznát?” (283.) A lutheránus püspök vagy azonnal beleszeret Máriába, vagy háláját szeretné
kifejezni – ezt már sose tudjuk meg –, és a hivatalos hírnök előtt értesíti bátyja cseh királlyá
választásáról. Ekkor derül ki, hogy a püspök is birtokolja Logus Tamás alakváltó
tulajdonságát – ez alkalommal spanyol lovagnak van öltözve. Nemcsak fontos híreket visz,
hanem Brandenburgihoz hasonlóan a boldog éveket felidéző mulatságról is gondoskodik a
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Többek között figyelmezteti, hogy már tudnak róla, hogy több rezet kíván kevertetni a pénzhez, mint szokás.
Erre válaszol majd Mária keserű megjegyzése, amit az őt Pozsonyban meglátogató Brandenburginak mond:
„szittyavilág van, szittyaasszony leszek magam is” (240.).
151
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királyné számára.152 Különös tiszteletadásával inkább az őrgróf viselkedését idézi fel, jóllehet
őt nem számíthatjuk Mária segítői közé, hiszen „[t]érdet, fejet nem hajtott […] a királyné
előtt” (290.).
A tudós segítők – Logus és Crudy – Máriát nem csupán az aktuális helyzetre
vonatkozó jó tanácsokkal látják el. Tudják, vannak alkalmak, amikor csak önálló
tapasztalatainkból tanulhatunk: ilyenkor visszavonulnak, és magára hagyják, mint Lajos
ravatalánál. Ők ketten kiismerik Máriát – Báthoryval, a tehetetlen segítővel ellentétben –,
viszont ők hárman együtt próbálják megvédeni hibáitól és azok következményeitől. A
templom párkányán zajló jelenet jól példázza ezt. Mária kérkedik, aztán pedig majdnem
lezuhan. A püspök menti meg, és ő segíti el a célig. Ehhez hasonló tapasztalaton megy
keresztül Mária, amikor Ferdinándot királlyá választják, és Báthory pontosan átlátja helyzetét:
azzal, hogy bátyját a trónra segítette, saját magát letaszította onnét, hiszen ő már csak exkirályné, helyette már Anna a törvény szerinti királyné. Báthory megérti Máriát, atyaian
dörmög neki vigasztaló szavakat, ahogy Fehérváron a püspök tette.
Mária a püspökkel is megpróbálja ugyanazt a játékot játszani, amit Brandenburgival,
de

az

rendíthetetlenebb,
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így
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megfellebbezhetetlenül söpri félre az özvegy próbálkozását Szapolyaival kapcsolatban. Crudy
halála és Logus eltűnése után, akik nem csupán segítői, de kalauzai, vezetői is voltak az
életben, Máriának be kell érnie a megfáradt Báthoryval, akinek ugyan van hatalma összehívni
a királyválasztó országgyűlést, de lelki vigaszt nyújtani a magányos nőnek nem tud. Ellenben
Magyar Benigna, a hamis segítő látszólag alkalmas arra, hogy imádságos könyve segítségével
megnyugvást hozzon számára. A hatalmas asszony azonban hamar lelepleződik, és többet
nem tűnik fel a regényben.
Az utolsó segítő, Podvinyai kapitány regénybeli feltűnése hasonlóságot mutat Crudy
püspök megjelenésével (vö. Sőtér 1956: 577.). Mária elfogatja a lutheránust, de az bármikor
meg tud szabadulni a kötelektől: „két öklét kihúzta a láncból, mint valami kesztyűből” (282.).
A kapitány hasonlóképpen: „[p]attantott egyet az istrángokon, és már szabadon állott a
királyné előtt” (456.). A naszádos epizódja reménytelen szerelmével felvillantja Krúdy
fiatalkori, középkori tárgyú novelláinak babonás világát. Mária úgy kap erőre, ahogyan
sorvad szerelmétől a hajdan „hajókötél izmú” Herkules: „szenvedéseit egyszerűen átadja vala
Podvinyai Tamásnak” (460.).
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Mária a budai lovagi tornákat hiányolva azt gondolja, hogy „az ő tiszteletére rendezi a verekedéseket
mindennap a »püspök«” (289.).
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A narrátor mind Crudy püspök, mind pedig Podvinyai megjelenésekor szóvá teszi
Mária fokozottabb tisztálkodási rutinját: „[r]eggel [...] kiszámította, hogy a fürdés, általános
tisztálkodás ideje elkövetkezett” – mondja a püspök éjjeli verekedése után (281.). Podvinyai
elsorvadása idején pedig „esténként boldogan ült langyos fürdőjébe, hogy királyné módjára
tisztán tartsa testét, holott özvegységében ez sokáig nem jutott eszébe” (460.). Finoman, de
határozottan jelzi a narrátor, hogy az özvegy kacér nem lett ugyan, de tetszeni szeretne a
körülötte feltűnő, nem atyai korú férfiaknak.
Podvinyai halálát végül az utolsóként maradó segítő, Báthory nádor idézi elő. Mária
pedig már nem szorul rá újabb segítségre, hanem hamarosan elhagyja az országot.

Sibrik

Felbukkan a regényben még egy alak, akinek eredetijét Jászaynál megtaláljuk:
Szarvaskendi Sibrik. Két kedves időtöltése van: „másik párton” (370.) lenni és lányait gazdag
hozománnyal férjhez adni. Különös, de a második tulajdonságát találjuk meg Jászaynál egy
anekdotában.153 Ebből nő ki Szarvaskendi kötözködő, mindenkinek ellentmondó figurája, aki
jól példázza a regénybeli alakok szélsőséges leegyszerűsítését. A Jászay által leírt eset
valószínűleg nem töltötte ki Szarvaskendi napjait olyan mértékben, mint ahogy Krúdy vele
Szarvaskendiéit. Egy oldalukat látva az általa olvasott irodalomban, gyakran nem bővítette
figuráit egész emberré, hanem azt az oldalt nagyította fel a regényben.154 Valószínűleg e
módszernek köszönhető a nádor iszákossága és az azzal összefüggő betegségek taglalása, az
öreg Bornemissza fösvénysége és Benigna különös kétarcúsága is. Akadnak esetek, mikor ez
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„Szarvaskenden, a falu egyik örök birtokosa: Sibrik Osvát, családi magán körében, mint öröm-atya,
leányának menyekzőjét ünnepelte. Szarvaskendnek, valamint ma, akkor is a Sibrik nemzetség volt földesura;
névszerint a három élő testvér: Osvát, Gergely, Benedek. […] Osvátnak egy fia volt: László; és egy leánya, a
menyasszony. A régi magyar nemes, birtokához képest, násznépe között, rokonságán s jóismerősein felül, a
megyebeli nagyságosokat is örömmel látta […]. Ezeket meg nem hínia: öntulbecsülésnek, s ezeknek, ha nem
személyesen is, legalább követjeik által meg nem jelenniök: megvetésnek nézetett. Nem tudjuk ha a honban
mindenütt-e, de az Ausztriával határos széleken, s névszerint Vasban, azon, egész Németországgal köz, szokás
divatozott: hogy a menyekzőre meghívott vendégek, a menyaszszonynak, részint kelmékben, részint
ékszerekben, különböző ajándékokat hoztak. És ezen úgy nevezett menyasszonyi ajándékok-nak az, kinek
számára hozattak, a Verbőczy által egybeszedett szokásos törvény értelmében, korlátlan tulajdonosa maradt,
holtiglan. Sibrik Osvát, főként egy nagyságos urat szemlélt volna örömest vendégei sorában; miként sejtjük:
vagy Németujvár birtokosát, Batthyány Ferenczet, vagy Monyorókerékét, Erdődy Pétert. Ki hogy sem
személyesen, sem követei által meg nem jelent, szent András napján, egy panaszos, és mi e korban nagy
ritkaság, magyarul írt levelet kapott, a becsületében megsérült öröm-atyától” (Jászay 1846: 266–267., a szerző
kiemelése).
154
Bálint György írja: „Krúdy lélekábrázolása inkább romantikus: egy-egy vonást erősen megnagyít, fokoz, a
színeket nagyon megélénkíti. De azért nem emlékeztet a Jókai-szerű sematikus, angyal-ördög emberábrázolásra.
Ő az első pillanatban józanul meglátja hősének reális tulajdonságait: mindvégig meg is tartja őket, de
valamennyit erősen aláhúzva, excentrikusan kihangsúlyozva” (Bálint 1931: 266.).
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a technika megfelel a célnak, például Brandenburgi ábrázolásánál, illetve Bornemissza is így
válik alkalmassá szerepére. Máskor ellenben vagy groteszkké válik a figura, vagy nem tudja
ellátni feladatait, ha mellékszereplőből előlép. Báthory nádor esetében, akinek egészséges
életmódra kell áttérnie a trilógia harmadik részében, ha helyt akar állni a politikában, ez az
átváltozás természetesen és organikusan zajlik le, nem hagyva hiányérzetet az olvasóban.
Ezzel szemben Benigna, alighogy megismerte az olvasó mint ájtatos zarándokot, már ölti is
magára az álnok tanácsadó öltönyét.
Szarvaskendi háromszor tűnik fel a regényben. Először az emlékezetes gyaloghintós
üldözési jelenetben, másodszor a nádor említi meg a királynénak a pozsonyi királyválasztás
előestéjén aggodalmai egyik okaként, harmadszor pedig a királyválasztás alkalmával látjuk. A
két utolsó alkalom mindegyike Jászayn alapszik szinte teljes egészében: ő említi (vö. Jászay
1846: 266.) a három Sibrik testvérre vonatkozó adalékot, amelyből kisarjadt a nádor
aggodalma. A nádor és Sibrik királyválasztási dialógusa pedig szintén Jászay tényein alapul,
azokat adja Szarvaskendi szájába Krúdy. Csupán az első alkalom az, amikor valóban írói
eszközökkel megkomponáltan jelenik meg, és amikor regényszereplőként önállóan
cselekszik, üldözőbe véve a nádor gyaloghintóját. Vajon miért így közlekedik a nádor és
Sibrik? Valószínűleg az Ortvay-munkában található kép, amely a Miksa császár találkozása
II. Ulászlóval és Zsigmond királlyal címet viseli, ihlette meg Krúdyt. Ezen az uralkodók egy
fa alatt gyaloghintójukból ki sem szállva tanácskoznak (vö. Ortvay 1914: 45.). Szarvaskendi
úgy tűnik fel, mintha egy már megismert regényszereplő lenne – erre utal a nádor
megjegyzése: „[h]ű, itt van megint a vén Sibrik!” (370.) Ezek után a narrátor bemutatja a vasi
földesurat, és annak is okát adja, hogy az miért üldözi a nádorispánt: „naphosszant ablakából
leste, hogy elmehessen vele a fürdőbe vitatkozni” (371.).
Ám azt nem fedi fel, hogy miért éppen a nádorispánnal kívánt vitatkozni, enélkül
pedig az egész jelenet céltalanná válik, és felesleges betoldásnak érzi a regény olvasója.
Pusztán az, hogy megalapozza a királyválasztási disputát, nem lehetett Krúdy vezérlője ennek
a részletnek a megírásakor. Sibrik első megjelenésekor hasonlóságokat mutat Krúdy más
különc, vidéki figuráival, ám ezek a hasonlóságok nem képesítik őt egy történelmi regényben
való megjelenésre. E mellékszereplőjén ugyan többet dolgozott Krúdy, mint Magyar
Benignán – kevesebb volt a készen kapott anyag –, ám így is világosan látszik, hogy gyenge
maradt a váz, amelyre a viszálykodó funkciót aggatta. Szarvaskendi is és Benigna is
túlságosan megterhelt szereplők. Epizodistának nem tekinthetők, mert ahhoz túl sok mindent
tudunk meg róluk, inkább egy kiadósabb Krúdy-novella főszereplőjének vannak teremtve,
annyi anyag van beléjük zsúfolva.
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A Jászay-monográfiával való összevetésből tehát kiderül, hogy Szarvaskendi Sibrik
alakjának ihletője megtalálható a Magyar nemzet napjai a mohácsi vész után lapjain, és hogy
még a nászajándékok körüli sértődöttség is a Jászay által feltárt dokumentumokon alapul. Ám
ez még nem elegendő magyarázat arra, hogy Krúdy a Vas megyei nemes alakját miért
nagyította fel ennyire, miért juttatta ilyen látványos epizódszerephez. Írói nosztalgia is
vezethette. A furfangos kísértet című novellájának (1904-ből) főhőse Sibrik György, „aki míg
élt, arról sem volt nevezetes, hogy veszekedő, kártyás, korhely vagy asszonybolondító lett
volna” (Krúdy 1977c: 164.). Ennek a korai névrokonnak a tökéletes ellentétét alkotta meg
Krúdy a trilógia bajkeverő epizódszereplőjében. Szerepe csupán annyi, hogy a nádorispán
életét keseríti, valamint van mersze feltenni azokat a kérdéseket, melyeket a királyné
környezetében élők jobbnak látnak elkerülni.155 A királyválasztás alkalmával ő testesíti meg a
Szapolyait ugyan megvető, de egyben Ferdinánddal is elégedetlen királyválasztókat, így
okozva kellemetlen perceket a szónokolni kívánó Báthorynak. A gyűlés alkalmával ő sorolja
el az időközben Szapolyaihoz átállt nemesurakat a Ferdinánd-párti választók nagy
felháborodására.
Sibrik egyetlen érdekes vonása vadmacskaszerű jelleme. „Öreg bakonyi vadmacska
volt a földesuraság” (370–371.), akinek vadmacska bundája kapcsán érdekes dolgok derülnek
ki a pörlekedő földesúr múltjából. A „vén vadmacska” felöltötte „macskaszőr bundáját,
amelyet akkor szerzett, amikor a Bakony szélén a vadmacskák valóban megtámadták, amikor
a felesége elcsábított cicájának a visszaszerzése dolgában járt” (371.) – így pillantjuk meg
először az öreg Sibriket, aki üldözőbe veszi a nádorispán gyaloghintóját.
A vadmacska talányos állatnak tűnik, különösen, hogy még az „elcsábított” cica is a
történetbe került, de két másik Krúdy-szöveg kulcsot kínál Sibrik úr sajátságos kalandjához:
az Álmoskönyv és A vadmacska című novella. Az Álmoskönyvben a ’Cica’ címszó alatt ez
olvasható: „karmoló cica jelzi, hogy haragos kezek közül menekülsz. Fiatal cica:
elcsábításodat mutatja. Cicát látni jelent még: kellemetlenséget és elárult szerelmet is (Krúdy
1985: 59.).156 Feltehető tehát, hogy ez az állatka is egy nő volt, és nem kizárt az sem, hogy
maga Sibrikné – a regényből nem derül ki, hogy az öreg veszekedő mikor eredt a cica után a
Bakony rengetegébe.

155

Ez például kiderül utcai kettősükből, amikor Sibrik ugyanazt az eseményt említi felháborodva a nádornak,
amelyen maga Báthory is dohogott pár oldallal korábban: „[t]e, Báthory, azt mondd meg nekem, hogy mi lesz
most, amikor János király [...] egy nyitrai embert, bizonyos Werbőczy Istvánt tett meg titkos kancellárjává”
(372.).
156
Az Álmoskönyv a ’Macska’ címszónál még nyíltabban fogalmaz: „[f]éltékenység és lángoló szerelem” (Krúdy
1985: 159.).
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Ezenkívül Sibriket magát vén vadmacskának nevezi Krúdy. Az életműben máshol is
feltűnik a metafora, amely valamely férfit így jellemez. A vadmacska című novellában Estella
rövid leírást ad e Bakonyban élő ragadozóról először látott apjának. A szöveg végén, mikor az
állat, melynek elűzésére hívták, nem jelenik meg, az apa kérdésére így válaszol Estella: „[ö]n
a vadmacska, apám. Maga ült a holdas éjjeleken az ablakom előtt”. Az egyszer megjelenő apa
elfogadja ezt a magyarázatot, és tervet kovácsol a jövőre: „[v]admacska vagyok […]. – Télire
leöljük a malacot, akit este az udvaron láttam” (Krúdy 1979a: 446.).
A novella nem fedi fel, mit takar az emberi vadmacska jelleg, vajon a családi élet
kerülését, kicsapongást-e, hiszen azt nem tudjuk meg, hogy Emléki mivel töltötte a lánya
nemzése utáni időszakot. Annyi biztos, hogy nem családja körében teltek évei. A

Sibrik-

család cseppet sem harmonikus életét jelzi a metaforák szintjén Krúdy, kikapós feleség és
nem megállapodott férj voltak, mostanra pedig egymás bosszantásáról áttértek a
környezetükére.

Szapolyai

A regénytrilógiában Szapolyai a mohácsi csata előtt csupán két alkalommal jelenik
meg. Először a pozsonyi hajóhídon üdvözli Máriát, másodszor pedig a véres kard
körülhordozásának éjszakáján a trónteremben várja Lajost. Krúdy lényegében Szapolyait
kizárva építette fel a trilógia első részét, mégis a főszereplők beszélgetéseiből teljes képet
kapunk a hatalmas vajdáról (Lajos rémálma meg is előlegzi leánykéréseit).
Az első hosszabb jelenet, amelyben színről színre látjuk, a tokaji szüret. Ekkor pókhoz
hasonlítja a narrátor, amint tokaji birtokáról szervezi a megmaradt Magyarországot: „hosszú
pókfonalakat eregetett valaki a hegyről lefelé, amely pókfonalak mindenhová elszálldostak az
országba” (193.). Már ez első alkalommal minden alkalmat megragadott Krúdy, hogy
Szapolyai és Lajos jellemét olyan pontokon mutassa be, ahol előtűnik a két királyi személy
különbsége.157 Jó gazda, ahogy majd Gerendi kanonok is elismeri róla, ám nagyvonalúságnak,
nemeslelkűségnek nyomát sem találni benne. Miközben a királyság megszervezésén töri a
fejét, gondosan vigyáz mindenre, ami az övé, árgus szemmel figyeli a szedőasszonyokat,
nehogy fürtöt hagyjanak a tőkén. Lajos király ellenben nem tudta, mije van, de még azt is

157

Ezt jól kiemeli Szapolyai gőgös megjegyzése is: „[v]ajon, ha mezítláb fogadnám a királyné küldöncét,
kisebbíthetne engem?” (206.)
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elajándékozgatta. Amíg Lajos humanista volt, és pártolta a tudományokat158, addig a vajda így
beszél Gerendinek Mátyás tudósokkal teli udvaráról: „[a]z a sok ingyen élő here, aki
bűvésznek, csillagjósnak, csudadoktornak adta ki magát, nyugodtan lakmározhatott” (213.).
Szapolyainak már első önálló színre lépésekor159 megadja Krúdy a lehetőséget, hogy
kifejezhesse nézeteit, amiképpen ugyanitt ketten is a szemére vetik a lázadó parasztokkal
szembeni hajdani kegyetlenségeit.
Miután haragját kiadta, és bőven megosztotta nézeteit a kanonokkal, Szapolyai
váratlanul szerelmet vall Máriának Gerendin keresztül: „Mária királyné, aki szépségénél,
asszonyiságánál, szokatlanságánál, idegenszerűségénél fogva könnyen megigézhetett bármely
magyar férfit, aki katonai életmódja miatt nem tanulta meg a női igézetek elhárításának a
módját...” (217.) E vallomásban lelepleződik, hogy a fennen hangoztatott nemzeti eszmék
ellenére a szívét a Habsburg királyné ejtette rabul, ráadásul éppen különösségével,
idegenszerűségével. Ez a félszegség a regény folyamán végigkíséri Szapolyait, még a nemzeti
párt megválasztott királyaként is képtelen szabadulni Mária bűvköréből.
A vajdát ugyan testi erőnek híján nem levő, határozott férfinak mutatja be a szerző, ám
a háta mögött a szereplők gyakran emlegetik nyavalyatörős rohamait, valamint a narrátor is
furcsa, paramedicinális tünetekről számol be Szapolyai kapcsán. Ilyenek a vajda lábszédülései
(vö. 212.), különös, álom és ébrenlét között lebegő korszakai, melyben vingárti Horvátot is
fogadja.
Szapolyai Krúdy előadásában ijesztően indulatos160, nem megfontolásai vagy érzelmei
kormányozzák, hanem szenvedélyei, és amikor azok kihunynak, ő ott marad tehetetlenségbe
merülve. Ilyen korszaka a tokaji szüret, mely Mária elutasító válaszával ér véget, és ad
impulzust a vajdának az ellen-országgyűlés összehívására, mely a temesvári meneküléssel és
Ferdinánd koronázásával végződik. A regénytrilógia hátralevő részében ezt a két szerepet
váltogatva jelenik meg: hol indulatos szerelmes, hol meg félszeg király(jelölt).

Szapolyai és Mária

158

Így beszélt erről Máriának: „én Budán megint úgy rendezném be a palotát, mint az Corvin Mátyás idejében
volt. Tudósokkal és költőkkel venném magam körül” (95.).
159
Szintén az első hosszabb jelenetben két különös megjegyzés hangzik el Szapolyaira. Az egyiket a narrátor
mondja az öreg Szapolyai karosszéke kapcsán: „[e]gy német varázsló szerkesztette abban az időben, amikor az
öregúr már a legközelebbi hozzátartozóitól is félni kezdett” (208.), míg a másik alkalommal az őrkanonok szólja
el magát, amikor arról beszél, hogy talán ildomosabb lett volna püspököt követségbe küldeni Szapolyaihoz:
„[ő]k még az emberevő vadakat is megszelídítik szavaikkal” (207.).
160
„[K]eresztül szokott menni embereken, állatokon, sőt még az égi viharokon is, amikor elfogta az őrülethez
hasonlatos, féktelen indulat” (221.).
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A vajda és a királyné kapcsolata kétségkívül a trilógia második és harmadik részének
egyik legfontosabb szála. A Festett király nyitófejezete határozottan szembeállítja kettőjüket.
Ekkor úgy tűnik, mintha Szapolyai birtokolná az értékesebbet: míg Máriának Pozsonyban az
ehetetlen vadszőlő és a megalázó pénztelenség jut („vadszőlő piroslott a királyné ablakain”
[193.]), addig neki Tokajban hatalmas szőlőskertje van, napsütötte, élettel teli. Erre Szapolyai
maga is utal: „[h]át van Ferdinándnak ilyen szőlője, hogy mindig velem méregették össze?
Van az anyja kínját!” (213.) A habsburgi hercegnő és a „nagy fejű tót” (237.) látszólag
tökéletes ellentétei egymásnak. Ám a szöveg tüzetes vizsgálata számos hasonlóságot is feltár
kettejük attitűdjében, viselkedésében és szokásaikban.
A legszembetűnőbb ezek közül a hangtalan nevetésük.161 Ez a rejtett nevetés mindig
kárörvendést mutat, vagy azt, hogy a nevető személy éppen olyan cselekedetet tervez, amely
másoknak kárt fog okozni. Mária, amikor a zsidók Pozsonyból való kiüldözését tervezte:
„szokása ellenére hangtalanul nevetett” (274.). Hasonlítanak egymásra továbbá gőgjükben,
abban, hogy meg vannak róla győződve: uralkodásra születtek. Ám míg Szapolyai egyedül
Magyarországon lehet király, addig Mária családja számos tartományt birtokol, és ezek
egyikében biztosan találhat magának trónt, amit elfoglalhat. Közös vonásuk még a tudásukkal
való dicsekvés, amely mindkettejük korlátoltságát mutatja inkább. Ez élesen látszik a
tetemrehívási jelenetben, ahol egymást vizsgáztatják a magyar történelemből. A köztük levő
hasonlóság a fogadalmak megtartását illető véleményükben is megmutatkozik. Mária itt még
rosszabb színben tűnik fel, mint Szapolyai: „[t]udta ő [ti. a királyné] már akkor a fogadalmak
felelősségét. Csak a gyengéknek kell azokat megtartani” (302.). Erre rímel a vajda válasza
Orbáncz Endrének: „[a] fejedelmek [...] nem szokták a menevédet [menlevelet] gonoszoknak
is megtartani, hanem csak a jóknak” (386.).
Kapcsolatukat bonyolítja folyton hullámzó ellen- vagy rokonszenvük is. Nem derül ki
egyértelműen, mit érez Mária Szapolyai irányában. A pozsonyi követségből hazatért vingárti
Horvát szerint Máriában „szívbeli vágyakozása özvegysége óta benne van”, és ezért vagy
emellett „emberfeletti segedelmet találna nagyjó uramnak a karjában” (226.). Effélékkel
bátorítja az étekfogó gazdáját. És erre utal a királyné Brandenburgival szemben tanúsított
különös viselkedése is, amikor a beszélgetés folyamán kétszer is megdicséri a vajdát: „[d]e
nem reszket a szíve” (246.); „lelkében ő az egyetlen egész férfi Magyarországon” (247.). Ez
ugyan ellentmond annak, hogy két oldallal korábban egyetért az őrgróffal abban, hogy
161

„A vajda hangtalanul nevetett, mert ilyen volt a szokása, amikor valamely dolog komolyan elmulattatta.
Hangtalanul, hogy senki sem tudhatta, mit gondol magában, megvetést, gúnyt, derűt vagy keserűséget”; „és
megint csak olyan hangtalanul, szinte ő maga előtt is rejtegetett jókedvvel nevetett, mint aki valami különösebb,
titkosabb dolgot hallgat magában, amelyet el nem árulhat” (198.), így „hahotázgatott magában a vajda” (199.).
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Szapolyai nem megfelelő jellem a királysághoz, de ez persze még nem zárja ki, hogy nőként
vonzódjék hozzá.
Mária érzései Szapolyai irányában nem akkor változnak meg gyökeresen, amikor azt
férje meggyilkolásában való részvétellel gyanúsítják meg, hanem amikor hírt kap az ellenországgyűlés összehívásáról. Ekkor erre az átokkal is felérő kijelentésre ragadják indulatai:
„[n]agy délszláv szemei helyén fehér gombák dudorodnának” (250.). Hamar lemond
Szapolyaival eltervezett (?) közös életéről, ám a vajda nem adja fel ilyen könnyen, ő újra meg
újra próbálkozik, és havonta feleségül kéri Máriát. Bár az már valószínűleg Krúdy saját
találmánya volt, hogy Szapolyai az özvegy elrablását és a vele kikényszerített házasságot
tervezte.162
Krúdy döntése azonban, mellyel a királyi íródeák jegyzeteinek egy részét hozzácsapta
a Mohács végéhez, különös következményekkel jár viszonyukra nézve. Mária ugyanis titkos
pozsonyi találkozójukon már királygyilkosnak nevezi Szapolyait, és az arcába köp, mégis
később dicséri Brandenburgi előtt. Valószínűleg a leghelyesebb, ha az íródeák feljegyzéseit
csupán függeléknek tekintjük, és nem vonunk le belőle messzemenő következtetéseket
Máriára vagy Szapolyaihoz fűződő viszonyára nézve.

Ulászló

A Krúdy-trilógiában már nem jelenik meg Lajos apja, ám a halálához közeledő ifjú
király gyakran beszél róla Máriának. Szavaiból nem az derül ki, hogy Ulászló legnagyobb
hiányossága a teljes alkalmatlanság volt a királyi posztra, hanem inkább rezignált,
cselekvésképtelen figuraként jelenik meg, aki azonban világosan lát maga körül az életben.
Békeszerető, nem nagyratörő alaknak állítja az olvasók elé apját, aki úgy vélte, mint oly sokan
a Krúdy-hősök közül, hogy a jó emésztés az alapja az egészségnek, nyugalomnak.
Valószínűleg Jókai csoszogó, babonásságig vallásos Ulászlója hatott Krúdyra Lajos
apjának megformálásakor. Erre utal az ördögűzés motívuma163, valamint a kísértetek látása is.
A halálához közeledő Lajos egyre többször emlegeti apját, aki ezekből az emlékekből
úgy tűnik elő, mint egy szomorú, az életet nagy vonalaiban kiismert, bölccsé öregedett Krúdyhős: „[a]pám hitt az álmokban. Igaz, hogy öregségére már nem álmodott mással, mint száraz
marhahúsokkal, amelyeket álmában evett kiéhezett gyomra kedvéért” (148.). Bár Lajos király

162

„Zápolyának, ha Ferdinánddal szemben fel akarja venni a küzdelmet, [...] ha erőszakkal is, feleségül kell
venni az új király húgát, hogy az új királyné emelhesse fel ellene bosszúálló kezét” (428.).
163
„[Ö]rdögűzést végezzen – amit hajdanában elégszer látott úratyja körül” (148–149.).
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még fiatal, emésztése már öreges164, és ő is szinte babonás jelentőséget tulajdonít álmainak.
Máshol az Ulászló jellemében rejlő különös kettősséget világítja meg élesen Lajos
visszaemlékezése. Szerinte apja minden látható melankóliája ellenére a lelke mélyén hitt
abban, hogy a megélt „rossz napok” ellenében osztályrészül jutnak a jók is.165 Lajosnak
csakúgy, mint nővérének, Annának, megvan a képessége arra, hogy látszólag jelentéktelen
mondatokban kevés szóval feltárjon egy problémát, hirtelen új látószögben tüntessen fel egy
alakot, amelyről azt hittük, ismerjük. Krúdy Ulászlója gyermekeivel is máshogy foglalkozik,
mint az Eötvösé, legalábbis Lajos emlékei szerint. Játékukat nem önfeledtség vagy mókázás
jellemzi, hanem inkább Ulászló magához öregíti babonáival a kis trónörököst.166 Azt, hogy
gyermekkoruk tündérmesék és babonák rejtelmes világában telt, mit sem érzékelve az őket
körülvevő királyi hatalomról167, Anna szavai is megerősítik: „annak örülök legjobban, ha
feljön a Rácvárosból [...] egy öregasszony, aki a lábomat dörzsölgeti alkonyattal, és
csodálatos meséket mond el a régi királyokról, akik a palotában laktak” (33.). Szintén Annától
értesül Mária és az olvasó arról is, hogy Ulászló jó kedélyű, társaságkedvelő ember volt, aki
„nem hagyta ki az ünnepélyeket, névnapokat” (34.). Lajos halálával Ulászló emlékezete is
eltűnik a regényből, csupán a királyválasztás körül említik fel neheztelően a nevét.

3. Motívumok

Elemzéseim során motívumon visszatérő elemek alkalmazását értem, amelyek
lehetnek ismétlődő cselekmények, újra megjelenő tárgyak vagy szófordulatok, mondatok.
Ezek önmagukban nem jelentésesek, azonban a regény szövegében való újbóli
felbukkanásaikkal olyan hálózatot alkotnak, amely segítségre lehet a regény értelmezése során
(vö. Abrams 1987: 110.; Baldick 1990: 142.).

164

„[K]ülönös táplálkozása miatt olyan volt az emésztése, mint azoké az idős embereké, akiknek ejtőzni vagy
aludni kell étkezés után” (117.).
165
„– A legtökéletesebb szomorú ember, akit valaha láttam, az apám volt. Ő már olyan szomorú volt, hogy a
szakállát sem vakarta meg, mert az esetleg örömet okozott volna neki. Az apám azt hitte, hogy minden
mosolyért, minden kedves óráért jó előre meg kell szenvedni az embereknek, mert az örömöket nem osztogatják
ingyenben. Így aztán tulajdonképpen sohasem bocsátotta véglegesen fejét a búbánatnak az apám, mert
meggyőződése volt, hogy a rossz napok nélkül nem következhetnek el a jó napok” (118.).
166
„Az apám gyakran látott kísérteteket, amelyekről nekem beszélt, amikor gyermekkoromban a térdén
lovagoltatott. A budai palota folyosóján gyakorta szemközt jött vele Szapolyai György vagy Werbőczy,
mindketten ellenségei, akiket hiába akart megragadni, mert csak levegőt markolhatott” (117.).
167
Ahogyan a narrátor meg is jegyzi: „[m]eglátszott a viselkedésén, hogy szegényebb házból került ki” (11.).
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Állati metaforák és állatok

A trilógiának hangsúlyosan kirajzolódik egy „vadállati” vonulata, amely különösen
Szapolyai megjelenéseinek alkalmával válik markánssá. Őt már a Mohács elején (71.) is
fanyűvő medvének nevezi Mária. A szereplők egy csoportja csupán alkalmanként ölti magára
valamely állat külső vagy belső tulajdonságait. Szapolyai ellenben folyamatosan medveként
van jelen, még Báthory is így beszél róla, míg a másik csoport nem vetkőzi le emberi
mivoltát, amely emberi mivoltot Krúdy nem mindig értékeli többre, mint a nyers természeti
erőt. Felfogásában a kapzsiság, mohóság, harácsolás mind alapvető emberi tulajdonságok, és
nem feltétlenül valók előbbre Szapolyai nyers bárdolatlanságánál.
Az életműben számos helyen az állatok metaforikus, szimbolikus értékekkel vannak
felruházva. Több novellájában ez pontosan megfigyelhető: A megye vizslája, A vadmacska, A
ló meg a kutya, Geszterédi agarak. A trilógiában ezt a helyet Lajos király vadászkutyái töltik
be. Ezekről információját valószínűleg két forrásból merítette: a Zsigmond császár által írott,
megrovó levélből és az Ortvay által borzadással emlegetett, Lajos király által hátrahagyott
utasításaiból: hetente kétszer fürdessék meg kutyáit, és gondoskodjanak róluk (vö. Ortvay
1914: 166.). Ezek a kutyák már Mária megérkezésekor megjelennek: „[m]ajd egy folyosóajtó
nyílott, és különböző vadászkutyák futamodtak elő, amelyek körülugrándozták a hintó mellett
álló királyt” (68.). Ez alkalommal is Lajos király privát, emberi oldalát hangsúlyozzák az
ebek, valamint enyhén lázadó magatartását a kötött udvari ceremóniákkal szemben. Akkor
jelennek meg újra, amikor Lajos felolvassa Máriának bátyja, V. Károly levelét. Ekkor ők
ketten nem értenek mindenben egyet, többek között a kutyákat illetően is különbözik a
véleményük. A levélben foglalt új udvari szabályzat Lajosnak nem nyeri el a tetszését, dühét
azzal vezeti le, hogy becsődíti falkáját a trónterembe, melyet azok „nagy ujjongással,
kutyaörömmel” (92.) vesznek birtokba.
A kutyák részt vesznek a visegrádi vadászaton is, de ott nem jutnak szerephez, csupán
a díszlet részei maradnak. Ezenkívül még egy alkalommal megjelennek a regényben:
Brandenburgi pozsonyi megérkezésekor özönlenek be Mária helyettes tróntermébe. Krúdy a
már említett, hátrahagyott utasítás alapján Máriára ruházza a falka gondviselését, aki így
mutat rájuk: „[a]z uram kutyái, amelyeket gondjaimra bízott, mielőtt a csatába elindult volna”
(234.). Ez alkalommal még Máriát is elérzékenyülni látjuk, „gyermekes gügyögéssel” (234.)
szól az öreg vizslához. Habár kevéssé valószínű, hogy azon az augusztus végi éjszakán külön
gondot fordítottak volna a budai palotából menekülők a király vérebeire, mégis Krúdy ezt az
eszközt választja, hogy kimutassa Mária ragaszkodását férjéhez.
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Mária és a narrátor egyforma élvezettel alkalmaznak vadállati hasonlatokat vagy
metaforákat a budai udvar tagjaira. Mária leendő udvartartását a narrátor próbálja ugyan
kedvező színben feltüntetni első találkozásuk alkalmával, így írva róluk: „tigrisesre vágva a
szakálluk, oroszlánosra nyitva a szemük” (38.), de Mária hamar kiábrándul alattvalóiból, és
ezt szóképekben is kifejezi.168 Ezek híven tükrözik lesújtó véleményét a főnemességről. Míg
Szapolyai legállandóbb tulajdonsága medveszerűsége, addig az udvari személyzet és főurak
rendre rókának látszanak Mária szemében; „függöny mögött nem hegyez rókafül” (146.) –
mondja, mikor a kihalt várban (mindenki Szalkai esküvőjén van) üldögélnek Lajossal;
„rókabeszédüket én nem bírom elviselni” (139.) – szidja a király tanácsosait más alkalommal.
Amikor pedig az ellenük készülő bosszúját tervezgeti, így önti szavakba: „ámulttá nyitjuk
rókatekintetüket” (143.). Még a különben szelíd Lajos király is így beszél kilátástalan
helyzete felette elkeseredésében a velencei követről: „[r]ókamosollyal jelentkezik
kihallgatásra” (111.). A királyi pár folyamatos rossz érzései az udvar tagjaival szemben tehát
a róka metaforájában öltenek testet; nem nagyvadakkal, veszélyes fenevadakkal vannak
körülvéve, hanem alattomos, ravasz, dögevő, bár alapvetően veszélytelen állatokkal –
főurakkal –, melyeknek elejtése nem dicsőség a vadásznak, mint a vadkané, farkasé vagy
medvéé. Mária ezt a véleményét soha nem vonja vissza, ám Pozsonyban Brandenburginak
már árnyaltabban fogalmaz: „hiába nézegetnek reám a magyar urak ama barna tekintetükkel,
amellyel a jó lovat és a jó hívek törhetetlen hűségét szokták elárulni, én valahogy nem bízok a
magyarokban” (235.).
Logus Tamás pedig azzal fejezi ki saját és Bakócz Tamás különállását a királyi
udvartól, hogy varjúnak nevezi a halálán levő prímást: „[t]ud károgni más varjú is, de nem
úgy, mint ez az öreg varjú tudott” (48.). Madarak még egy helyen jelennek meg a regényben.
Mária nevezi tyúkoknak félelemtől megzavarodott udvarhölgyeit a Budáról való elmenekülés
éjjelén.
Az igazi veszélyes nagyvad azonban Szapolyai, a medve. A vajda a trilógiában
nemcsak Mária számára jelenik meg medveként, hanem saját birtokán is ilyennek mutatja őt a
narrátor, sőt Borbála is így hízeleg neki. Alkalmanként azonban felölt más rosszabb vagy
nemesebb vonásokat is. Lajos jegesmedvének látja Szapolyait rémálmában (vö. 147.), Mária
pedig kígyónak nevezi, és Tomorit hívja, hogy fejezze le (vö. 147.). Az utolsó trónterembeli

168

Nem értek egyet Czére Bélával, aki erotikus viszont tételez fel Mária és alattvalói között: „a magyar férfiakra,
a magyar tulajdonságokra reagál [ti. Mária] finom nőstény érzékkel […]. Mária és a magyarság küzdelme olyan,
mint egy szerelmi párviadal […]. Mária is nemes, telivér paripa, és hálásan hagyná barbár, férfias kezektől
betörni magát” (Czére 1987: 243.).
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jelenetben Szapolyai szándékai lelepleződnek, s a vajda eközben „keselyűhangon” (162.)
rikácsolva beszél Lajossal.
A tokaji fejezetben Szapolyait, a medvét saját birtokán látjuk, ekkor állati lénye
kiteljesedik, és a medve jelleg mellé magára ölti még más nagyvadak és ragadozók szokásait
is: „[a] szepesi gróf körüljáratta medvetekintetét a szedőasszonyokon” (193.). A maga
birodalmában biztonságban lévő medve azonban nem veszélyes, nem agresszív, csupán
impozáns és tekintélyt parancsoló. Amikor az ebéd ideje elérkezik, a vajda hasonlósága a
vadállatokhoz felerősödik, és a szükségletek kielégítésében nem tűr ellenállást vagy
ellentmondást: „szinte egyetlen ugrással, mint a vadállat szökik fel fektéből” (201.), és
„[n]agy, oroszlánéhoz hasonlatos orrával szimatolni kezdett” (203−204.). Miután hatalmas
orrával kiszagolja a sertéstokányt, nem szabhat határt étvágyának még a józan ész vagy az
óvatosság sem, és Borbála már siet is elő a lábassal. Ámde időközben megérkezik Gerendi
kanonok Mária leveleivel, és a vajda neki beszél a királysággal kapcsolatos nagyszabású
terveiről, közben pedig jó gazda módjára megkezdi a szőlőtaposást. És ekkor Krúdy leleplezi
a királyságra törő szepesi gróf valódi lényét: „[i]lyen léptei vannak a gúnárnak, kakasnak a
maga birodalmában” (214.) – írja Szapolyai szőlőtaposó táncáról, azaz a hatalmas szepesi
gróf nem több, mint a maga szemétdombján uraskodó kakas. Az külön sajnálatos, hogy a
pusztán szemétdombot érdemlő Szapolyai később valódi király lesz.
Később azonban Krúdy visszatér a medve-metaforához, és Szapolyai, Mária
leánykérésre adott válaszának kézhez vétele után, már veszélyes, vérengző vadállatként tűnik
fel: „[a]zért mégis országgyűlést hirdetek Székesfejérvárra. Az én országgyűlésemet, amely
megelőzi a királynéét [...] – kiáltotta most a régi, erőszakos, bosszúálló hangján az erdélyi
vajda, ahogyan a megsebesült medve ordít a vadászra” (228.).
Máriával szembekerülve a tetemre hívási jelenetben Szapolyai kiteljesedik
vadállatiságában: az asszony „királynői méltósággal nézte az oroszlánhoz, medvéhez és
farkashoz hasonlatos férfit” (331.), és ahogy szóváltásuk egyre hevesebbé válik, úgy
szaporodnak az állati metaforák és hasonlatok beszédükben és a narrátor rájuk tett
megjegyzéseiben. Úgy tűnik, a harcot nem csupán a törvényes érvelés szintjén vívják.
Szapolyai uralkodik a hangján, „mint a kígyóbűvölő marásra készülő állatain” (332.), és
szenvedélyei „ordító” ebein (333.) – próbálja kizárni a természetet beszélgetésükből. Mária
azonban „vércsehangon” átkozza el169 a borzalmasnál borzalmasabb képekkel festett gyilkosát
férjének.

169

Amely felidézi a vajda trónterembeli keselyűhangját.
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A királlyá választott Szapolyai továbbra is megőrzi medveszerű jellegét. Báthory
Ferdinánd megválasztása után így fejezi ki örömét: „[m]ost már üthet karikát a Sánta [ti.
Werbőczy] a Medvéje orrába” (427.), és az utolsó regénybeli megjelenése alkalmával sem
mulasztja el Krúdy emlékeztetni az olvasót Szapolyai állati énjére: „Zápolya kedveskedve,
mintha egy medve mozdulna” (441.), hajolt a királyné felé.
Szapolyaitól eltérően a többiek csupán alkalmanként öltenek magukra állati jegyeket.
Ilyen Brandenburgi, aki a visegrádi táncos mulatság alkalmával „bikamorduláshoz
hasonlatos” hangon csábítja Helénét, pozsonyi megérkezése alkalmával pedig vadkanszerű
vonásai kerülnek előtérbe; oldalszakálláról jegyzi meg a narrátor, hogy „sűrű és fekete, mint a
vadkan sörtéje” (232.): ahhoz az állathoz vált tehát hasonlatossá, amelyre neveltjével,
Lajossal oly gyakran együtt vadászott. Werbőczyt, a vajda jobb kezét a koronázás
keresztülvitelében, „szakállas farkas”-ként, illetve „farkasszakállú”-ként (271.) emlegetik
Brandenburgi és a zsidók.170 Mária állatkertjének egyetlen haszonállata és ezért ebben a
kontextusban legkülönösebb egyede az öszvér, Crudy püspök, aki hűségesen és kitartóan
szolgálja Máriát haláláig: „folytatta útját a meredélyen, mint egy öszvér, melyet az ördög
rokonának mondanak” (323.) – jegyzi meg a narrátor a Máriát a párkányon cipelő Crudyról.
A szerelembe esett Crudy a metafora értelmében aszexuális, kitartó, és kevéssel beéri, amint a
regényben nem is részesül semmi kedvezésben Mária részéről.
Mária álságos őrzője, Benigna furcsa átváltozása pedig azzal veszi kezdetét, hogy
„szemében fellobbant valamely fényesség, mint a vadmacskáéban, amely az erdőszélen ül
lesben” (433.)171, majd pedig nem meglepő módon a kígyóra kezd hasonlítani: „követte a
királynét, mint valamely kígyó kiszemelt áldozatát” (434.). Amikor pedig Mária összeszedve
lelki erejét kiparancsolja a szobából, akkor is „kígyó módjára” siklik ki onnét (435.). Benigna
állati oldala az epizód rövidsége miatt nem bontakozhat ki teljesebben, és az elcsépelt
metafora sem kínál igazi izgalmakat.

Ismétlés

A trilógiában az ismétléseknek jelentésadó szerepük van. A regények egyik fontos
szervező elve az ismétlődés, amely lehet esemény visszatérése vagy tárgyak újbóli feltűnése.
Így ismétlődik Mária álruhába való öltözése, amikor Simonhoz akar eljutni, majd később,
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A jogtudós tehát nem kicsinyes, alattomos, mit a rókaként viselkedő főurak, ő tiszteletet parancsoló,
veszélyes és erős ellenfél.
171
A regényben az igazi vadmacska Sibrik, róla bővebben szólok a ’Sibrik’ című fejezetben.
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amikor Lajossal megszöknek az urak elől. A palotából a zsidókhoz vezető útjuk előre vetíti
nemcsak Mária menekülését a csatavesztés után, de Pozsonyból Fehérvárra való elindulását172
és a királyválasztás előestéjén álöltözetben végrehajtott gyilkosságot is. Mária itt is álruhában
van, férfinak öltözve, kísérője – ez alkalommal Logus Tamás – próbálja lebeszélni
vállalkozásáról, de Mária eltökélten Lajosra hivatkozik, mint ahogy majd Pozsonyban is így
fog tenni. A döntő fordulatokat a regényben gyakran álruhás jelenetek követik vagy előzik
meg: Mária pénzkölcsönzése, a pénzverde meglátogatása, fehérvári útja, a királyválasztás
előestéje. Mária férfinak való öltözése mindig a megszokottól eltérő lehetőségek irányába
nyitja meg a regényt, ezért szinte szükségszerűnek tűnik, hogy ezek a jelenetek az indulatok
elszabadulásába torkollanak.
A génuai bársony motívuma is többször feltűnik a regényben. Mária legegyszerűbb
ruháját kívánja felvenni a Budáról való meneküléshez, ugyanazt, melyben Lajossal
beszélgetett a pénzverésről, mikor Szalkai érsek balkézről való esküvőjét tartotta Helénével.
Még ez a ruha is túl díszesnek bizonyul az utazáshoz, pedig különös adottságokkal
rendelkezik: „[s]ok mindent tud az ilyen bíbor bársonyruha beszélni annak, aki megérti
szavát... Néha, a jó napokban: úgy tud hízelegni ez a ruha, mint valami dajka... Máskor nem
hagyja elaludni az indulatokat, mint Nessus inge a fájdalmakat” (145.). Mária végül egy
szobalánytól kölcsönvett ruhában vág neki az útnak, ám a Lajossal való utolsó találkozása
alkalmával újra megjelenik a génuai bársony: a kanonokok karosszéke, melybe lerogy a
püspök, felidézi Mária ruháját, amelyben a budai palotában suhogott. A püspök a királyné
szolgálatában lealacsonyítja magát a kanonokok rangjára, ezzel is jelezve áldozatvállalásának
nagyságát.
Hasonlóképpen a templomi jelenetben Szapolyai három párduc bőréből varrt bundája
felidézi Sárkány Ambrus bundáját (vö. 25.): ami ott kedélyesség, férfias bátorság,
önérzetesség, játékos virtus volt, az itt sötéten osonó gonoszság.
A Mohács végén ezt olvassuk Máriáról: „az eleven zálog itt akarja hagyni Budát”
(178.). A motívum megjelenik még egyszer a trilógiában. Mária rezignáltan azzal érvel
Báthorynak, amikor az fél Pozsonyban egyedül hagyni a volt királynét, hogy a pozsonyiak
felhalmozott adósságaik miatt „már régen olyanformán bánnak” vele, „mint eleven záloggal”
(428.).
A Mária és Ferdinánd közti jellembeli hasonlóságot, különbségeik ellenére, Krúdy két
jelenetben mutatja. A Ferdinánd cseh királlyá választásának hírével érkező Crudyt a királyné
172

Mielőtt elindulnának, a püspök akadékoskodik a Máriát nem elégségesen felismerhetetlenné tevő ruházat
miatt, mire ezt a választ kapja: „[e]bben a ruhában jártam titkon, ősszel Hainburgban is” (307.).
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ugyanolyan gyanakvóan fogadja, mint később Ferdinánd a hozzá Pozsonyból nyargaló
Garetzét. Egyiküket sem fogadják kitörő örömmel, hanem inkább hidegen, kivárással. A
párhuzam azonban csak látszólagos. Mária végül képtelen leplezni felindulását, Ferdinánd
azonban végig az unottság hangján faggatja a hírnököt; ő tudja, hogy neki dolgozik az idő és
Mária, de Mária úgy érzi: becsapták, és magára hagyták.173
Az özvegy kiszolgáltatottságát két jelenetben hangsúlyozza Krúdy, mindkettőben a
türelmetlen otthonülő szerepét juttatván számára, várva a lovas futárok érkezését. Az első
alkalommal Pozsonyban lesi, hogy Szapolyai megtámadja-e a várost, és a hírnökök egymás
után érkeznek: „a magyar urak, akik valamiképpen lóháton kerültek Pozsonyba, ki- és
benyargalásztak a városba, a királyné palotája előtt mindig sarkantyúba kapták a lovakat, és
olyan dülledten estek be a kapun, mintha legalábbis földrengés hírét hozták volna” (258–
259.). A következő alkalommal már Bécsben várja a híreket Ferdinánd országhódító
útjáról.174 A Ferdinánd diadalainak hírével megérkező küldöncök nem ismétlik a magyar urak
dülledt nyargalászását (vö. 259.), hanem helyére teszik, és megfelelő rangot adnak ennek a
cselekvésfajtának. Amíg nem jött el az ideje, addig csupán helyzetkomikum származott az
urak viselkedéséből.
A szerző Jászay egy megjegyzéséből értesült a pecsétviasz színének jelentőségéről és
szimbolikájáról.175 Erre a regényben többször is visszatér, egy alkalommal részletesen
elmagyarázva a színek jelentését: „viaszpecsétje se nem fehér, mint az alázatosság, se nem
zöld, mint a békeszerető Zsigmond királyé, hanem piros, mint a hatalmas konstantinápolyi
görög császároké volt” (393.).176
Krúdy nem bízta a véletlenre, hogy olvasója esetleg átugorja olvasás közben az
információt, melyet ő fontosnak ítélt. Ezért hasonlóan járt el vingárti Horvát
szellemességével, amelyet Mária királyné a leánykérést visszautasító válaszához mellékelt.177
A modorosságig ismételte: egyszer halljuk a püspöktől178, aki ezzel a bennfentes
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Ezért „csattant fel Mária hangja, méltatlankodva, szeszélyesen, igazságtalanul” (291.).
„Minden lódobogás, amely szikrát vert a bécsi vár kövezetén: egy-egy újabb magyar várnak az elestét
jelentette”; „[c]sak jönne már egy aggodalmas lovas [...], aki nem ugrana le bolond módjára a nyeregből, nem
verné fel kiáltozásával a vár ünnepélyes csendességét” (467.).
175
„[A] pecsét anyaga tehát, lágy viasz, – nem fejér, mint az ős hajdanban, nem sárga, mint Zsigmond király
idejében, nem zöld, mint közönségesen, hanem, mint egykor a büszke görög császároké, veres, a divathoz képest
papirossal fedve [ti. János király pecsétje]” (Jászay 1846: 351–352.).
176
Vö. még: „a levelekre nyom lángpiros viaszba, mint a konstantinápolyi görög királyok” (348.); „büszke piros
pecsét volt ütve” (400.); „és piros pecsétje leend [ti. Máriának]” (446.).
177
„[Ú]gy látom mégis, hogy ő felsége is az Ovid azon versét tartja: Quae dant, quaeve negant, gaudent tamen
esse rogatae.” [Horváth Gáspár Szapolyaihoz írott leveléből való idézet, lábjegyzetben a fordítás:] „Magyarul
mintegy: Gyürűt ad bár, vagy kosarat, – örűl a nő ha megkérik” (Jászay 1846: 139.).
178
„A kérőket mindenütt szívesen látják. Gyűrűt vagy kosarat ád az asszony, mindenképp jólesik neki, ha
megkérik” (305.).
174

120
információval is erősíti a hitet az olvasóban, hogy valóban mindenről értesülve van, míg a
következő oldalon a narrátor szövi bele beszédjébe az üres kosarat és a gyűrűs ígéretet.179
Végül pedig Báthory nádor emlékezteti Máriát arra, hogy a leánykérőkkel finoman kell bánni,
„még ha készen is van már a kosár, melyet gyűrű helyett emlékbe elvisznek!” (378.)
Különös, hogy azt az eseményt, amely valóban ismétlődött, ti. a királyválasztást,
Krúdy a felszínen nagyon is különbözőnek igyekezik bemutatni, amint Báthory nádor is
felhívja Mária figyelmét a tényre: „[e]z [ti. a királyválasztó gyűlés előzetes kihirdetése] nem
jutott eszébe Werbőczy uramnak Székesfejérvárott” (408.). A motívumok szintjén azonban
mégiscsak felfedezhetők hasonlóságok.
Amint az első fejezetben láttuk, Krúdy a lehetőségeihez képest feldolgozta a fehérvári
és pozsonyi eseményeket, ám alig lépve túl a jellem- és helyzetkomikumon. Hangsúlyozta a
két nádori személy, Werbőczy és Báthory hasonlóságát, valamint különbségeiket is.
Werbőczy Báthoryval ellentétben nem üti agyon a felszólamló szatmári nemest: „Werbőczy
tehát egy keserűt nyelt, anélkül hogy a szatmári nemest a kezében levő csákánnyal kupán
legyintette volna” (350.). Báthory éppen úgy őrzi az ajtót a királyválasztáskor, mint Werbőczy
tette Fehérváron. Mindketten hasonlóan hosszan szónokolnak, és szónoklatuk célja nem
csupán jelöltjük trónra segítése, hanem az ellennádor („kontra” nádorispán, ahogyan Mária
megjegyzi [356.]) eltiprása. Mária – maga ugyan nem királyjelölt – és Szapolyai hasonló
helyzetben vannak, miután a királyválasztást megelőző éjjelen mindketten gyilkosságot
követnek el. Szapolyai esetében látjuk, hogy tette elgyengíti, elgyávítja, Máriát ellenben sem
a királyválasztás napján, sem utána darab ideig nem látjuk, és erről a tényről ahelyett, hogy
elterelné a figyelmünket a narrátor, inkább ráirányítja, mikor később így kiált fel: „[t]érjünk
vissza nem mindennapi hősnőnkhöz, Máriához” (426.). Időt ad az olvasónak, hogy
feldolgozza és megeméssze Mária gyilkosságát, valamint Máriának is, hogy levezekelje és
megbánja azt.
A hasonlóság hangsúlyozására és kifigurázására odaillesztett a szerző a pozsonyi
események leírásának végére egy idézőjeles mondatot, mely stílusában emlékeztet a Jászaytól
átvettéhez, ám nem Jászaytól való, és valószínűleg nem is idézet: „[a] rendek a pozsonyi
»Rákosban« meghallván Zápolya rogyadozó vagyoni állapotát, siettetik vala a királyválasztás
ceremóniáit, hogy még gyanúja se legyen senkinek, hogy haboznának Ferdinánd úr
elválasztásától” (419.).
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„Ugyan, kinek volna kedve elindulni az »üres kosárral«, mikor muzsikaszóval, szép szóval, gyűrűs
ígéretekkel marasztalják?” (306.)

121
Krúdynak nincs mondanivalója a királyválasztási módszerekről (Szapolyai mindent
ellepő fegyveres embereiről, az ajtónálló oroszokról, mindkét oldali megvesztegetésekről), sőt
az események elbeszélésének módja az olvasó ítéletalkotását is megnehezíti. Próbálja ugyan
nem egy előre meghozott döntés puszta kihirdetésének mutatni a pozsonyi királyválasztó
országgyűlést, ám Báthory nádor fellelkesült megjegyzése nem hagy helyet illúzióknak:
„[m]ost pedig gyerünk Ferdinánd urat királlyá választani” (412–413.).
A ravatal melletti jelenet előzményét is megtaláljuk a szövegben. A trilógia első
részének ’Hogyan házasodnak a királyok?’ című fejezetében Mária emlegeti Annának
nagyanyja szokását, hogy kitette az ablakba kesztyűjét és papucsát. Furcsa, hogy Werbőczy is
épp erre a gondolatra jutott a messzi Zólyomban: „[o]lyan szép asszony lesz valaha belőle,
mint Castiliai Izabella volt, aki Sevillában a papucsait és kesztyűit tette az ablakába, hogy a
polgárok azt megcsókolhassák vasárnaponkint” (338.). Mária a hatalom és az alázat
összjátékát látja nagyanyja szokásában, Werbőczy azonban a szépség megnyilvánulásának
tekinti azt. Ekkor azonban Máriára semmilyen hatással nincs a szembesítés fiatalkori (vagy
inkább fiatalabb kori) ábrándjaival, és megvetően söpri félre a jogtudós és gazdája
elérzékenyülését.
Ortvay írja Máriáról, hogy a „kieken-fretterek városában” született, és lábjegyzetben
hozzáfűzi még, hogy ez „csibe-falók”-at jelent (Ortvay 1914: 120.). Krúdy kedvét lelte ebben
a kellemes képzeteket felidéző elnevezésben, és vissza-visszatért hozzá a Mohácsban; az első
alkalommal Mária panaszkodik Annának, hogy a kolostorban nem hódolhat otthonról hozott
étkezési szokásainak: „[m]ehetnék, járhatnék, kelhetnék az öreg Brüggében vagy Lőwenben,
ahol olyan kerek szemű, elálló fülű, gyapjúharisnyás polgárok vannak, akiket csibeevőknek
neveznek. Ebben a kolostorban sohasem adnak csibehúst, pedig én meg tudnék enni tán
három csibét is” (15–16.). A második alkalommal Lajos szájába adja a „csibefalókról”
kifejezést (80.). Harmadsorban pedig a narrátor említi meg a „csibefalók”-at, amikor leírja a
díványt, melyen Lajos pihen (145.).
A második két alkalom, szemben az elsővel, csupán az elnevezést veszi át, de nem
fordítja le, és főleg nem alkalmazza az életre az abban foglalt képet, míg Mária szó szerint
használja: az ő szavaiból úgy tűnik ki, mintha a németalföldiek alapvető tápláléka valóban a
csibehús lenne.

Lutheranizmus
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Krúdy az általa forgatott szakirodalomból180 értesülhetett arról, hogy Mária királyné
ellen felmerült a vád: titkon lutheránus. Ám az izgalmasnak ígérkező szálat egyik feldolgozás
sem vitte végig, mivel tettekben nem nyilvánult meg Mária esetleges meggyőződése. Így
aztán Krúdy a regényben eltekintett a hitvitáktól, vallási gyanúsításoktól, viszont jellemző
módon beleírt a regénybe egy fantázia szülte lutheránust, saját őst és alteregót: Crudy
püspököt. Ám azon túl, hogy e figura beillesztésével tudomást vett a korban már terjedő
lutheranizmusról, nem fordított különösebb figyelmet a kirobbanni készülő vallásháborúra,
hanem beérte utalásokkal. A trilógia első részében nem kerül elő a felekezeti különbségek
kérdése181, csupán a második és harmadik részben. Ezek viszont már egy olyan időpillanatot
ábrázolnak, amikor Mária és a Habsburg-ház a katolikus egyház megvetését élvezi, és
Szapolyai az, aki – látszólag – jobban felismeri az idők szavát. Ezt mutatja a jelenet, melyben
a vajda és Gerendi kanonok kölcsönösen vádaskodnak.
Luther Márton neve több alkalommal előkerül a könyv lapjain. Két kontextusban
beszélnek róla: az egyikben Crudy püspök emlegeti nevét – szerinte Luther a reformáció
megindítója −, míg a többiek inkább nagy hatalmú varázslóként vagy az ördög
szövetségeseként képzelik. Csak néhány utalás sejteti, hogy Mária jó ismerője az új tanoknak
is, és nem pusztán babonás hiedelmei vannak Lutherről.
A név először az öreg Szapolyai karosszékének előhozatala után kerül elő a Festett
királyban; amely karosszéket egy „német varázsló szerkesztette”, ebbe ülteti bele a vajda
Gerendit, aki számon kéri tőle, hogy valóban Luther Márton barátja-e, „aki éppen úgy
cimboráskodik az ördöggel, mint Faust doktor” (208.). Szapolyai válaszában felfedezhető a
Fráter György narrátorának megvető véleménye a régi, immár levitézlett, hitről: „[a]z ő
tudományuk jelenti a jövendőt, míg ti, helybeli bűvészek, csillagjósok, sorskeverők, immár
valamennyien levizsgáztatok Mohácsnál, amikor a királyt előrelátható halálába küldtétek”
(208.).
Crudy püspök lutheránussága és szókimondása kirí Mária környezetéből, aki eleinte
csupán a hatalom megtestesítőjeként kacérkodik annak üldözöttjével. Amikor rájön, hogy az
üldözöttek gyakran lépéselőnyben vannak az üldözőikkel szemben, szövetségesévé fogadja a
püspököt. Mária saját társaival szemben a hatalomban azok ellenfelével lép koalícióra.
Másfelől viszont mégis ellentmondásos a püspök lutheránussága. Mintha csupán
ürügyet teremtene arra, hogy élete végén Mária királyné hatására újra áttérjen a katolikus
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Vö. Fraknói 1896: 446–447.; Fraknói 1884: 118–120; Bruckner 1926: 22.
Mindössze Mária és Logus Tamás térnek ki rá egy beszélgetésben, ami aztán a hamis pénz gyártása felé
kanyarodik el.
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vallásra, így demonstrálva újfent Mária ellenállhatatlanságát. Sem a narrátor, sem pedig az
özvegy királyné nem szűnik meg őt „püspöknek” emlegetni, nem váltanak át vezetéknevének
alternatív használatára, ezzel is folyamatosan emlékeztetve magukat és az olvasót a lovag
másságára. Nemcsak a retorika szintjén különbözik Crudy püspök a többi szereplőtől, hanem
cselekedeteiben és magaviseletében is különbözőnek alkotta meg Krúdy. A püspök
valóságosan az, aminek Brandenburgi mondja magát, hűséges segítő és alattvaló, aki akkor
sem hagyja cserben uralkodóját, mikor már nem számíthat bőséges viszontjavadalmazásra. Az
őrgróf kihátrál a szobából, amikor szóba kerül Lajos temetése, ahová Mária nem mehet el –
Crudy püspök viszont nem áll ellen, ő elvállalja, hogy elkíséri a királynét férje ravatalához.
Mária és a püspök beszélgetéseiben többször előkerül a reformátor neve, hol hihető,
hol kevésbé hihető környezetben.182 Mindenesetre bizonyosnak látszik, hogy a regénybeli
Mária nem a püspöktől hall először az új eszmékről, sőt a tanok ismerete, melyre a narrátor
utal a harmadik részben, sem Crudy püspöktől ered. Az öreg zsidó csak azért hozta elő Luther
könyvét, hogy valami alkalom legyen bemutatni, Mária ismerte és nem ellenezte a reformáció
eszméit: „[m]inek mondta volna meg, hogy ő már régebben ismeri Luther Márton tanait, mint
bárki más az országban?” (446.)
Mária ugyan Lajoshoz indul tanácsért, ám útmutatást, a szöveg sejtetése szerint, az
oltárkép mögött rejtőző Crudytól kap, aki Szapolyait királygyilkosnak nevezi. Nem volt elég
Brandenburgi ijesztgetése, Szapolyai befeketítése, sem az, hogy a vajda bosszúból összehívta
az országgyűlést, az özvegyet még mindig távol kell tartani örök kérőjétől. A püspök tehát a
legvégső fegyvert választja, amikor Szapolyait nevezi meg Lajos király gyilkosaként.

Megismerés, uralkodás

A trilógia három fő és folyamatosan visszatérő kérdése a pénz, a törvények és az
uralkodás körül forog. A főszereplő ezekhez való viszonya állandó mozgásban van. Mária
tanulási folyamata sokkal inkább rájuk irányul, semmint saját magára, jóllehet Krúdy
igyekszik ábrázolni a személyiség átalakulását is, amelyen Mária keresztülmegy viszonylag
rövid magyarországi tartózkodása során.
A hercegnő megérkezése Budára már az uzsorások és kölcsönkérések árnyékában
zajlik. A király azért nem tudja személyesen fogadni jegyesét, mert Fortunatus Imrével kell
tárgyalnia a kiváltandó ezüstérmék ügyében. Mária egész magyarországi tartózkodását
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Egy helyen Mária arról faggatja Crudyt, hogy Luther Mártonnak mi az álláspontja a magyar trónutódlás
körüli bonyodalmakról (303.), másutt a püspök emlegeti Faust doktor orvosi kísérleteit Máriának (319.).
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meghatározza a nyomasztó pénztelenség. Lajossal való első találkozása alkalmával már ennek
megoldásán töri a fejét: „[m]indenki tudja az országban, hogy a királynak a holmijai zálogba
szoktak vándorolni. De ezentúl majd ezen is segítünk” (71.). Ezek után jóformán valamennyi
beszélgetésük a pénz körül forog, de legalábbis oda fut ki. E szálat, mint láttuk, Krúdy
javarészt Ortvay adataira alapozva fejlesztette, alakította; a pénzkölcsönzési jelenet, a
Keresztelő Szent János utcai pénzverde, Brandenburgi várainak megvásárlása a nála és
Jászaynál talált tényeken alapulnak csakúgy mint a trilógia második és harmadik részének
adatai, a főuraknak kifizetett és ki nem fizetett összegek, a katonák lázadása, Ferdinánd
pénzküldeménye, és végül Podvinyai segítsége. Krúdy látta maga előtt az egész folyamatot, és
próbálta érzékeltetni a változásokat. Ám az első rész Máriája, aki gőgjében, büszkeségében és
megbántottságában áhítja a pénzt, a második és harmadik részre eltűnik, hogy helyette színre
lépjen egy beosztó, racionális, reménykedő, tettrekész, és távlati célt (a magyar korona
megszerzését saját családja számára) szem előtt tartó nő.
Az első részben még pusztán önmagáért áhítja a pénzt, és nem látja világosan annak
célját vagy hasznos felhasználási módját. Lajost, mivel egész életében szegény volt, nem
érinti ilyen húsba vágóan a szegénység. Őrá egyébként sem jellemző a harácsoló gyűjtögetés,
sóhajtva emlegeti Máriának a tűz károsultjait, akiken nem tudott segíteni. Lajos nem
megvesztegetési

célzattal

adományoz,

hanem

felindulásból,

örömmel

vagy éppen

kényszerűségből – ez kiviláglik a megtalált sólyom és a fára kötözött vadorzó esetéből is. A
vadorzó vétett a törvények ellen: az embertelen büntetéstől megmenti ugyan, de jutalmazni
eszébe sem jut – Máriával ellentétben, aki viszont azzal hízeleg magának, hogy minden
eshetőségre felkészült.
Mária a Mohácsban akaratosan és tántoríthatatlanul csak a pénzben mint a hatalom
eszközében hisz. Arra azonban nem ad példát, hogyan kell helyesen felhasználni a nehezen
megszerzett pénzt úgy, hogy az ne új problémákat és újabb pénztelenséget fialjon. A
kölcsönvett aranyakat otthagyja a trónteremben civakodó urak prédájának anélkül, hogy
bármiféle utasítást adna az elköltésükre. Krúdy az első részben meglehetősen korlátoltnak és
szűk látókörűnek mutatja be őt. Legfőbb hitvallása az emberek megvásárolhatósága:
„véleményem szerint minden embert meg lehet pénzzel venni” (102.). Monológja az erdőben
előre vetíti a trilógia további két részében előadódó problémáit, amikor valóban szeretné
megvenni a nagy urakat, de nincs miből, így hát ígéretekkel próbálja magához láncolni őket.
Valószínűleg szándékolatlanul, ám Máriát valójában sehol nem mutatja boldognak a
regény (ugyan a trilógia végén Budát emlegeti sóhajtva, mint a helyet, ahol egykor boldog
volt, de visszalapozva ennek nem látjuk nyomát), hiszen még kedvenc időtöltései,
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kikapcsolódásai közepette is csak rossz helyzetükön rágódik. Lajos királlyal való kószálásai
alatt is jövőjüket tervezi a jelennel elégedetlenül, és sehol nem mutatja őt olyan pillanatában a
regény, amikor felszabadultan örülne vagy lelkesedne valamiért.
Máriának nincsenek átfogó javaslatai. Krúdy tehát ehelyett több ízben is
túlbonyolította pénzszerzésre irányuló kísérleteit. Ezek közé tartozik pénzváltási szándéka,
amelynek semmi nyoma Ortvay munkájában. A szakirodalom sehol nem utal rá, hogy Mária
effélével is foglalkozott volna a templomok kincseinek beolvasztásán és várak cserélgetésén
felül.
A trilógia következő részében a királyné már szeretné hinni, hogy más pillérei is
lehetnek a hatalomnak a pénzen kívül, ám ekkor a hűségükért markukat tartó hívei
helyesbítenek: „[s]zív még sohasem kormányzott egy országot. Kard, katona, pandúr: az
beszél” (262.). Folyamatosan emlékeztetik őt saját sanyarú helyzetükre, nehogy Mária
elfelejthesse, mivel tartozik nekik. Saját korábbi cinikus mondását („[a] pénz elfogy, a
barátság elmúlik, azért kell mindig friss pénz, hogy az embernek friss barátai legyenek”
[102.]) így fordítják ellene pozsonyi szövetségesei.
Valójában sehol nem derül ki a regényből, hogy ő maga miben hisz a lelke mélyén.
Krúdy úgy szeretné bemutatni, hogy túl okos ahhoz, hogy bármiben is hinni tudjon.183 Ám
Mária nem látja vagyon és kormányzat szükséges egységét, csupán saját személyes
helyzetének erősítésére próbál több bevételhez jutni. Lajos ellenben tisztában van vele, hogy
ez önmagában nem elég királyi pozíciója megszilárdításához. Mária a külső ellenségek (a
török) legyőzését nem tartja feladatának, csupán a belső ellenfelek eltiprásán tud
gondolkodni.184 Bosszúra szomjazik a megaláztatások után, és a magyarok fölé akar
kerekedni („[b]osszút, édes bosszút jelent elsősorban a pénz, amely a mi kezünkbe jut”
[143.]). Férjétől az ilyen kisszerű motívumok távol esnek, ő pusztán erős, jó és igazságos
király szeretne lenni – mint a mesékben –, aki békét és rendet képes tartani országaiban.
Mikor Mária feltárja a lelke mélyén rejtőző indokait, a király „elcsüggedve” kérdi: „[c]sak
ezért kell pénzt csinálnunk?” (143.) A királyné megjegyzése egy sorban áll Szapolyai
hasonlóan önelégült és szűklátókörű gondolataival az uralkodásról: „itt csak módos embernek
szabad kinyitni a száját” (212.). Neki éppen olyan határozott elképzelése volt az uralkodás
lényegéről, mint Máriának, ám mindketten hamis valóságon próbálják ki elméletüket.
Szapolyai saját birtokai igazgatása módjára képzeli az uralkodást, Mária pedig a gyermekkori
183

„Pénzt kell szereznünk, mert addig nem tisztelnek a magyar urak. Amikor pénzünk lesz: úgy táncolnak,
ahogyan mi fütyülünk” (88.), és máshol is: „[e]ngem a törvények csak a pénzszerzés szempontjából érdekelnek.
Ennél a pontnál nem akarok összeütközni a törvényekkel” (97.).
184
„Nagyobb ellenségeink ők, mint a végeknél álló törökök” (143.).
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példát – Miksa császár módszerét – szeretné megvalósítani a Rákosok Magyarországán.
Előbbi alulméretezi a feladatot, utóbbi pedig felülbecsüli. E tény a királyválasztások
alkalmával nyilvánvalóvá válik, hiszen addigra Mária is megtanulja asztalához ültetni a
nemesurakat, a szepesi gróf pedig vagyona jelentős részét kell hogy elosztogassa.
A trilógia következetesen másmilyennek mutatja Szapolyait gazdaként is a Fráter
Györgyhöz képest, ahol a vajda csupán egy depresszív, maga-csinálta király, aki Fráter
György pénzügyi zsenijére van ráutalva. A Királyregényekben viszont jó, meglehet fösvény
gazdaként emlegetik, aki akkor megy tönkre, amikor király lesz.
Krúdynak sikerült olyan módon megírnia a regényt, hogy abból úgy tűnik ki: az igazi
ellenség nem a törökök voltak, akik csupán zavaró mellékszálként játszanak szerepet a
történetben, hanem sokkal inkább a mindent elsöprő belső ellenségeskedés (Werbőczy és
Báthory, Brandenburgi és Szalkai, Frangepán és Batthyány stb. között) és az esztelen
harácsolás.
A mű egyik visszatérő uralkodástechnikai kulcsmotívuma az alattvalók megismerése:
az uralkodó feladatának fontos részét alkotja, hogy minél jobban kiismerje a gondjaira
bízottakat. Ám Krúdy bemutatja, hogy e törekvés visszája legalább olyan szembeszökő: az
alattvalók (udvari személyzet és főurak) éppen olyan ügyesen és lelkesen kémlelik ki a
koronás fők gyengéit, mint azok szeretnék az övékéit. Erre vonatkozóan több utalást is
találunk a trilógia szövegében. Különösen Lajos király sérelmezi alattvalói szokását, hogy
kilesik királyuk személyes ügyeit.
Mária már a Mohács legelején tanúbizonyságot tesz arról, hogy tudatában van ezen
kérdés fontosságának, hiszen így fordul Annához: „[m]ilyenforma emberek lehetnek azok a
magyarok, akiknek valaha mégiscsak a királynéjuk leszek?” (11.) Ám Anna válaszát Mária
nem találja kielégítőnek, holott annak szavaiban már a jövőre vonatkozó intés is benne rejlik:
„[á]ltalában nem félnek semmitől, csak a hamis pénztől” (11.). Mária keveselli Anna
valóságismeretét, majd eldönti: „[n]ekem meg kell ismerni a magyarokat” (13.). Azért
fitymálja tudását, amely máskülönben valódi megfigyelésen alapul, mert az egy olyan
valóságot ír le, amelyről neki fogalma sincs, és elképzelni sem tudja. A probléma tehát nem
Anna szellemi képességeiben rejlik, hanem a két királylány hazulról hozott tapasztalatainak
összemérhetetlenségében. Pár oldallal később Mária arról ábrándozik, hogyan szelídíti majd
meg a magyarokat, hogy tiszteljék őt – Anna közbeszól, és válaszában ismét keserű
gyermekkori tapasztalatait összegzi: „[t]e még nem ismered a magyar urakat […]. – Az én
apámnak csak azért hoztak bort, hogy aztán boros fejjel gorombáskodhassanak vele” (25.).
Mária a soha korábban akadályokba nem ütközött ember magabiztosságával ront be Lajos
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életébe jó tanácsaival: „[n]ekem uralkodni nem kellett tanulni, mert velem született az, miután
minden rokonom király, császár [...]. Majd megtanítlak téged is Miksa császár módszerére”
(69.).
Lajos királyt azonban már saját, magyar alattvalóival szerzett tapasztalatai
megtanították az uralkodás nehézségeire, ezért nem tud hinni jegyese szép terveiben.
Segítségnyújtási próbálkozásait támogatja ugyan, de meggyőződés nélkül.185 A kívülről jött
tanácsokat, éppen mert nem a helyzet valós megismerésén alapulnak, kivitelezhetetlennek
tartja. „Látszik, hogy V. Károly nem ismeri Magyarországot” (89.) – kommentálja sógora épp
kézhez kapott levelét. Visegrádra lovagolva Mária terjedelmesen kifejti véleményét Lajosnak
arról, miként lehetne sorsukon javítani. Ebből a beszédből nyilvánvaló: legfőbb
problémájának azt a megalázó helyzetet tartja, hogy néhány magyar úr gazdagabb, mint
királya. Elsősorban ezen próbál segíteni, az uralkodás többi vetülete nem érdekli, és csak arról
van mondanivalója, amit személyes problémáján keresztül meg tud közelíteni. Vele
ellentétben Lajos többször jelét adja, hogy tudatában van: uralkodása elsősorban nem
magánügy, mely saját javát szolgálja, hanem közügy, amely túlterjed a királyi udvar határain.
Mária már többször felidézett, arrogáns, szűk látókörű és anyagias megjegyzése
azonban előre vetíti pozsonyi számkivetettségének legfőbb gondját: ekkor valóban mindenki
pénzen megvehetőnek bizonyul majd, de nem lesz hozzá teli erszénye, hogy megvásárolja
őket.
Lajos Mohácsra indulása előtt megosztja Máriával tapasztalatait: „[a]z volt a baj, hogy
csak gyűlölni tudtam ezt az országot, nem pedig szeretni. A magyarokat szeretni kell – ez a
titka az uralkodásnak” (166.). Lajos, teljes joggal, kudarcnak tekinti uralkodói működését, ám
a miértre nem racionális, hanem emocionális választ ad. Uralkodói szerepéhez való viszonyát
alapvetően érzelmei befolyásolják, melyek közül egyik első a csalódottság, amiért nem
sikerült méltó királlyá válnia. Ekkor már szívére hallgatva dönt, és nem mérlegeli tettei
lehetséges pozitív vagy negatív kihatásait: a Lajosról ítélők Ferdinándot e magatartás
ellenpontján szeretnék látni. Nem kezdeményez már semmit, kitér a civakodók elől186, és
legfeljebb humorosan kommentálja az ellenében hozni kívánt törvényeket.
Mária, aki előtt más gyermekkori példa lebeg, nem pedig Ulászló tehetetlensége, és
aki egy védett és zárt közösségből – zárdából – lép ki a királyi udvarba (Lajos ellenben még
fel sem cseperedett, máris nyakig merült az udvar belharcaiban), máshogy próbál hozzáállni

185

„A király bágyadtan mosolygott, mint aki már nem hisz sorsának megjavulásában” (89.).
„Ezért aztán ott szoktam őket hagyni, mikor azon tanakodnak, hogy milyen törvényeket hozzanak királyuk
ellen” (96.).
186
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az uralkodás kérdéséhez. Eltervezi, hogy megismeri a magyarok jellemző tulajdonságait; ha
már nem lehet ellenükben cselekedni, ezekre a tulajdonságokra építve boldogulni tudjon.
Tanulékonyságának hamar jelét adja, amikor a második kihallgatáson nem várja meg, hogy
Lajos elbocsássa, hanem kisurran a trónteremből, mielőtt az felszólalhatna.
A trilógia igazi újítása a Fráter Györgyhöz képest abban is rejlik, hogy Krúdy úgy
ábrázolja az udvari viszonyokat, viszályokat, a pusztulásba siető országot, hogy valójában
nem számol be semmiféle eseményről. Az országgyűlések leírását jobbára elhagyja, a
„Kalandosok” társaságát egyszer említi csupán Crudy püspök. Kizárólag Mária benyomásain
és Lajossal való beszélgetésein keresztül értesül az olvasó a közpolitika eseményeiről. A
regény adalékokkal való túlterheltsége ellenére sem tudást közvetít az olvasóknak, hanem
érzéseket, impressziókat.
Jóllehet Máriával van valaki, aki tanácsokkal igyekszik ellátni őt – Logus Tamás –, de
a makacs fiatalasszony nem hallgat rá. Logus figyelmezteti – a maga szemtelen módján –
arra, hogy a pénzhamisítás nem segít az országon.187 Ő ugyan szintén idegen, de
tapasztaltabb, világot látott. Ám Mária az intést nem használja fel idejében. Anyagiassága
ellenére kénytelen megtanulni valamit a magyarokról: áhítatosan tisztelik a jogrendjüket. Már
Annától is erről hall: „a magyarok ugyan kemény emberek, de tisztelik a törvényeket.
Mindenkor ősi törvényeikre szoktak hivatkozni, bármit cselekednek”188 (12.). Nem veszi
észre sem az iróniát, sem pedig a figyelmeztetést: a családjában látott uralkodási modell nem
alkalmazható leendő országában. Később maga is megtapasztalja ezt, és erre a regény
folyamán építeni próbál. „Törvényt hoztak ellened. És ebben az országban a törvényeket
tiszteletben tartják” (110.) – mondja Brandenburginak még Lajos jegyeseként. Eleinte hiszi:
ha megtanulja ezeket a törvényeket, akkor azokat betartva vagy kijátszva boldogulni fog. Ám
több alkalommal kénytelen megtapasztalni, hogy ezen a terepen soha nem fog a magyarok
fölé kerekedni (például Simon, a pénzváltó is ellentmond neki). A mohácsi csata új helyzet
elé állítja, és új stratégiát kezd el követni: már nem pénzt, hanem híveket próbál szerezni –
még ha kell, saját pénzen is. Retorikai szinten a törvényre való hivatkozás nem tűnik el a
regényből persze ezután sem.
A mohácsi csata után a magyarok sokat emlegetett törvénytisztelete különös
sajátosságokat mutat Mária előtt. Báthoryval való tanácskozásának jelenetében jegyzi meg a
narrátor: a királyné „tudta, hogy a magyarok végeredményben tiszteletben tartják az ősi
187

„A hamis pénz körülutazza az egész világot, valahol aztán megragad, parasztnál vagy katonánál, mert hiszen
valakinek fizetnie kell a hamis pénzért!” (123.)
188
Annát Mária ugyan lekicsinylőleg emlegeti, a magyarokról tett megjegyzései mégis váratlan éleslátást árulnak
el.
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törvényeket: ezekkel jönnek a világra, és ezekkel térnek vissza Hadúr országába” (285.).
Kénytelen-kelletlen ráébred, hogy bőven elegendő törvény áll a rendelkezésre ahhoz, hogy
teljesen ellentétes tetteket is meg lehessen védelmezni a rájuk való hivatkozással. Báthory
keserűen hangot is ad ennek a frusztráló érzésnek: „[o]daát Zápolyáéknál könnyen
megnyugtathatja magát a legkétségesebb lélek. 1505 óta ezt akarjuk, a nemzeti királyt
akarjuk, ősi jogunk van a szabad királyválasztáshoz [...]. Ők még csak gondolni sem akarnak
arra, hogy nincs igazuk” (260.). Mert a rákosi végzés után mindenre van törvény, de az
ellenkezőjére is – így a törvénytisztelet nem sérül.
Mária később elégedetlenségét fejezi ki Ferdinánddal, a frissen megválasztott cseh
királlyal szemben, mikor az késlekedik határozott és a szerződéseken túlmutató lépéseket
tenni a magyar korona megszerzése érdekében. Ő már kiismerte alattvalóit Ferdinánddal
ellentétben, és jól tudja, hogy csak annak a törvénynek, szerződésnek engedelmeskednek,
amelynek érdekükben áll.189
A regény végkifejlete azt mutatja, hogy Máriának sikerült megismernie a magyarokat,
és ezt a megismerést családja javára tudta fordítani. Tanulási folyamatáról a tetemrehívási
jelenetben

be

is

számol

Szapolyainak:

„jobbára

ismerem

valamennyiüket,

mert

Magyarországba jövet egyebet sem tettem, mint tanultam. Ismerem ezt a büszke fajtát, amely
sírig tartó halálos haragra kész, ha egyetlen kommát elfelejtenek a nevéből. Megvetőleg
vonogatja a vállát azoknak a tudatlansága felett, akik nem ismerik a régi családok történetét.
A nagyapákról éppen úgy kell mindent tudni, akár az unokákról. Ez a nemzet arra rendeltetett,
hogy múltjából merítsen erőt a jövendőjéhez. És éppen az a legnagyobb baj, hogy a
Szapolyaiaknak nincs elég múltjuk ahhoz, hogy joguk legyen kinyújtani a kezüket Szent
István koronája után” (336.).190 Mária a családi múltra alapozott gőgben találja meg a közös
hangot a magyar nemesekkel, mert ez áll saját gondolkozásához a legközelebb. Erre mutat,
hogy Szapolyait vissza-visszatérően becsmérli „pozsega tót” származása miatt, és hogy Cserni
Jovánt is kezdetben ennek alapján – megfelelő számú ős hiányára hivatkozva – rokonítja
gazdájával, Szapolyaival. Ám mikor Jován Ferdinánd oldalára áll át, akkor ugyanezt az
érvelést használja – fonákjáról.191
189

„Az én jóságos bátyám, fenséges Ferdinánd úr, a magyarok közül csak feleségét, Annát ismeri, és azt is én
neveltem az innsbrucki kolostorban! Honnan tudná fenséges Ferdinánd úr, hogy ebben az országban annak van
igaza, akinek a legtöbb katonája vagy a rókáénál is ravaszabb koponyája van? Az én fenséges bátyám talán élete
utolsó leheletéig hiszi, hogy a fogadalmak és törvények túlélik az embereket” (303.).
190
Ahogyan Ortvay is megjegyzi, „szláv eredetisége mégis nyilvánvaló s közismeretű dolog volt” (Ortvay 1914:
229.).
191
„A fekete cár, akiről azt hallottam, hogy vérségi utóda a konstantinápolyi nagy császároknak, bizonyára azért
fordul el Szapolyaitól, mert kiábrándult a Pozsega megyei kisnemesből. Szívesebben áll valódi királyokkal szent
szövetségbe” (458.).
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Mária emberismerete a ’Hol vagyunk még az utolsó szótól?’ című fejezetre érik be, s
ezt a narrátor megjegyzéséből tudjuk meg: „olyan okosnak jön a világra, hogy már
húszesztendős korában úgy nézi a világot, mint valami kifordított kesztyűt” (381.); illetve az
elbeszélő megállapítja: „Mária királyné jól ismerte az ő magyarjait, hiszen mielőtt reájuk bízta
volna magát, egyenkint vizsgálat alá vette őket” (384–385.). Nem a tudásával, hanem a
veleszületett ösztöneivel hat az emberekre; és valóban, a trilógia végére felülkerekednek
benne a természeti vonások, a babonaság, az érzelmek. Már nem irányít, hanem hagyja a
dolgokat, hogy azok a maguk medrében folyjanak tovább. Már csak a híreket hallgatja, és
imádkozik Ferdinándért. A férje halála, a mohácsi vész nem rendítették meg, de a pozsonyi
számkivetettség bizonytalanságában töltött hónapjai igen. Mária, jóllehet a narrátor nem
mondja ki, megtanulta, hogy a tudás önmagában nem elegendő az uralkodáshoz. Megtanulta –
a saját kárán –, hogy mindennek megvan a saját ideje, és nem lehet siettetni az eseményeket,
nem lehet mindenre felkészülni, mindenkinél mindent jobban tudni.
Hiába becsüli sokra a megismerést, tudást, mégis legnagyobb eredményét akkor éri el,
mikor nem ezekre támaszkodva, hanem nőként cselekszik, és indít meg cselekvésre másokat.
Crudy püspököt éppúgy, mint Podvinyait női mivolta tartja fogva, ezért hajlandók neki bármit
megtenni, bárhová elmenni vele vagy érte.
Mária célul tűzte ki ugyan alattvalói megismerését, azonban arra nem gondolt, hogy
alattvalói is kiismerik majd őt előbb-utóbb, hogy saját javukat előmozdíthassák, amint teszik
azt majd az őt ismételten felkereső zsidók. Máriát legjobban a cinikusok és fukar öregek
ismerték ki, mint Bornemissza192, Crudy püspök193 vagy Brandenburgi őrgróf194, később
pedig az őt megvesztegetni kívánó zsidók.195 De sem a nádor, aki pedig minden nap találkozik
Máriával, sem a pozsonyi udvar további tagjai nem látnak a veséjébe, jóllehet ezt gondolják.
Szapolyaira rátérve Krúdy megmutatja, hogy az ellenkirály, pontosabban ekkor még
csak királyjelölt udvartartása (éppen úgy, mint a Lajosé) a saját hasznára már kifigyelte a
vajda legfőbb gyengeségeit. Ezeket a szerző iprakodik bemutatni a tokaji jelenetben a móddal
együtt, ahogyan ezt emberei, Borbála és Zember, a saját javukra fordítják. Krúdy Szapolyait
királyhoz, de még lovaghoz is méltatlan hibákkal övezi fel: „étvágyasságában”, írja róla,

192

„A várnagy hunyorintott pókhálós szemével. Tudta ő, hogy ebben a bábeli felfordulásban Máriát megint csak
a pénz érdekli” (177.).
193
„A »püspök« a szokott főbólintással hallgatta Mária szavait, jól tudta, hogy azokat, amint elhangzottak, többé
megmásítani nem lehet” (321.).
194
„Markaláb nagyon jól ismerte Máriát” (234.).
195
„Csak a vén zsidó furfangossága ütött szeget a fejébe” (446.); „[a] három királyi biztos meglepődve látta,
hogy a királyné nem haragszik meg a zsidók viselkedéséért, hanem a legkegyelmesebben újabb kérdéseket intéz
hozzájuk” (447.).
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„semmi földi hatalom nem állíthatja meg” (204.).196 Valóban olyannak mutatja, aki „királyi
fényt kifejteni nem tud” (244.). Következetesen úgy állítja be környezetét, mintha ott szájtáti
cselédeken és éhenkórász diákokon kívül nem lenne más, teljesen ellentmondva ezzel Jókai
elbeszélésének a Szapolyai-féle királyi udvarról.197 Az éhes Zember Gerendi megérkezésekor
felállítja gazdáját az ebédje mellől – feltehetően azzal a szándékkal, hogy ő maga ehesse meg
a maradékot: „nagyon jól tudta, hogy a vajdát evés közben nem szabad zavarni” (205.).
Gerendi ezzel szemben más tudással is rendelkezik Szapolyairól, mint annak feneketlen
bendője: „a székesfejérvári őrkanonok már régebbi évekből ismerte a vajdát”; „tudta féktelen
hiúságát” (209.); „[t]udta határtalan becsvágyát” (210.); „[t]udta gazdagságát”; „[a] pap tehát
várt” (210.). Gerendi – Zemberhez hasonlóan – irányítja a vajdát a beszélgetés alatt, hiúságát
dicsérettel legyezgeti198, ráadásul éppen ott, ahol – mert a budai udvarral állítja szembe őt – a
vajda úgy érzi, mintha hájjal kenegetnék.
Szapolyai kiismerhetőbb személyiség, mint Mária. Környeztében sokkal több
embernek sikerül használható tudásra szert tennie emberi gyengeségeiről, mint Mária
udvarában annak hibáiról. Ezek az esendőségek könnyen észrevehetők, és a regényben a
körülötte levők úgy irányítják a vajda kedvét, ahogy nekik megfelel. Iránta való megvetését
még azzal is kifejezi a szerző, hogy elárulja: még a szőlő alatt guggoló menyecskék is ismerik
hóbortjait.
Valójában tehát egyenlőtlen játszmának vagyunk tanúi: a király és királyné élete
publikusan zajlik, az ő megismerésük sokkal akadálymentesebb, mint az alattvalóik élete,
gondolhatunk itt a kémlelőlyukakra a trónteremben, Brandenburgi hallgatózására...

Pokol, halál

A trilógiában számos helyen felbukkannak az elkárhozással, pokollal kapcsolatos
metaforák, hasonlatok. Először a Keresztelő Szent János utcai házban, a királyi pénzverdében
tűnik fel a pokol látványa: „[e]gy mázsa ezüst és kétszer annyi réz olvad a pokolban, felség” –
kommentálja Wild a látogatást tevő királyi párnak a pénzhamisítás menetét (157.). Míg Mária
felélénkül a közelinek tűnő megoldás láttán, addig Lajosra nyomasztóan hat a pénzverő
műhely látványa: „[a]z a pokolbeli tűz [...] nem melegítette fel” (158−159.).
196

Brandenburgiról ellenben elismerően jegyzi meg: „[s]oha nem tudta róla senki, hogy szomjas-e vagy éhes,
mert efféle apróságokat nem emlegetett” (244.).
197
Czére Béla szemére is veti Krúdynak, hogy a Szapolyai körül „tömörült köznemeseket és zászlós urakat
szinte gyülevész hadnak tünteti fel, holott a történelmi igazság az volt, hogy Szapolyait egyöntetű akarattal
emelte királlyá a nemesség” (Czére 1987: 254.).
198
„Azt mindig tudtuk nagyjó uramról, hogy a legjobb gazda egész Magyarországon” (211.).
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A látogatás leírása nem Mária, hanem Lajos szemszögéből történik, ezt nyilvánvalóvá
teszi a tény, hogy Máriát kívülről látjuk, miközben a szöveg, Lajossal rokonszenvezve, az ő
véleményét fejezi ki. Mária gondolatait csupán találgatni lehet, de az világos, hogy az elemek
igába hajtása saját céljai érdekében fellelkesíti. A királyra ellenben fenyegető benyomást tesz
a látvány, Wild idézett szavai pedig felerősítik ezt az érzést. A szöveg azonban nem ad
magyarázatot arra, hogy Lajosra miért hat ilyen erővel a benyomás, és hogy miért ilyen
képzeteket idéz fel benne. Ugyan „fogvacogva” kérdezi Máriától, hogy „te elraboltad az
egyházak kincseit?” (157.), ez a megoldás azonban következetlen, hiszen az előző fejezetben
éppen arra koccintottak, hogy a pápa engedélyt adott az egyházi kincsek hadi célú
felhasználására. A szöveg szintjén tehát Lajos balsejtelmei megalapozatlanok. Ám ezek a
balsejtelmek folytatódnak majd a trónteremben.
Lajos nem a Mária által felkínált segítségnyújtási lehetőségtől erősödik meg, hanem
inkább attól a másfajta pokoltól, amely a trónteremben várja – ahová Mária már nem is
követi. A királyné házában tett látogatás, felidézve a poklot és vele az elkárhozást, világossá
teszi, hogy Mária nem jó úton jár Lajos megmentéséhez. Azonban a valódi pokol nem a
pincében volt, ahol a hamis pénzt vereti Mária, hanem Mátyás király tróntermében, amely tele
van elkárhozottakkal és ördögi alakokkal. A megszokott, közönséges módon civakodó főurak,
mindazok, akik eddig mindennapjai részét alkották, hirtelen elváltozva, új látványként tűnnek
fel Lajos előtt: „Zápolya Jankó [...] arca ördögi erőt árult el” (160.); „mint a pokol sarát
cipelik lábukon az alvilági vándorlók” (161.); legelátkozottabb léleknek is vissza kellett
fordulni” (161.); „luciferi arccal állongott Burgos, a császári követ” (161.). Ezekkel az
alvilágbeli bolyongókkal kerül szembe a király, pályafutása során nem először. Ám ez az
összecsapás különbözik az előzőktől, amikor rendszerint magukra hagyta a perlekedő magyar
urakat, vagy próbált a lehető legkevésbé odafigyelni rájuk, szórakozottan üldögélve trónusán.
Lajos egyszerre úgy érzi, ráébredt valódi feladatára. Ennek tudatában vállalja az összecsapást
huzakodó alattvalóival.199 Lajos boldog, mert végre meglelte valódi küldetését, és erőt is talált
hozzá magában, hogy teljesítse, míg a többiek csupán a megszokott módon viszálykodnak. Ha
meg akar menekülni, nehogy még életében elkárhozzon, mint az őt körülvevők, akkor
cselekednie kell. Arra is ráébred egyszerre, hogy saját magára kell hagyatkoznia, nem pedig
Máriára, aki a király életét féltve a Magyarországról való elszökést tanácsolja.

199

„Olyan erővel emelte fel a karját, mint egy lángostort” (160.); hangja „[l]elket rázó hang volt, mint a viharé,
amely habozás nélkül ront neki a legnagyobb szálfáknak. Mintha az őszi ködbe merült hegyekből, sárga
erdőségekből, felhők alatt borongó síkságokról tért volna vissza egy régi magyar király...” (160–161.)
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A palota a király eltávozása után különös átalakuláson megy keresztül. Már csupán
fizikai valójában marad változatlan, valójában inkább elátkozott kísértetkastély benyomását
kelti, ahogy ez az utolsó, rémálomszerű éjszakán nyilvánvalóvá válik. A meneküléshez
készülődő udvar leírása tele van különféle erőszakos és fájdalmas halálok vagy a már halottak
képeivel: „mintha örökös temetés volna a palotában, és a koporsókat egymás után vinnék le a
lépcsőkön” (176.); „[a] csigák visítottak, mintha láthatatlan akasztófákon függnének” (176.);
„nagy kenderszakállával kísértetként megjelent Bornemissza János” (176.); „[m]intha az
imént metszették volna le az akasztófáról” (177.). A szöveg jelzi, hogy a budai palota többé
már nem alkalmas az életre – ezt mutatta már a trónterembeli jelenet is, a csatavesztés után
pedig temetési előkészületek zajlanak.
Később Mária számára az igazi halállal való szembesüléshez vezető út egyik állomása
– a prépostság folyosója – ölti magára a tisztítótűz vagy az örök kárhozat képét. A folyosó,
amelyet „kályhák lángja világított, mint másvilági látományt, és a seprők súrolók hangja úgy
hallatszott idáig, mintha bűnös lelkeket tisztogatnának” (310.). A téma ezután nem merül fel
többet a trilógia lapjain, a halál fizikai valóságával való szembenézés, valamint a
királyválasztások izgalma nem indítja már meg sem a narrátort, sem Máriát a pokolról való
gondolkodásra, sürgetőbb kérdések veszik át a helyét.

Pozsonyi időszak

A visegrádi vadászat és a pozsonyi időszak bemutatása számos párhuzamos vonást
tartalmaz. Mária halpecsenye iránti előszeretete, amely a visegrádi vadászat alkalmával még
őszinte és gyermeki örömre sarkallta Sárkány Ambrus halai láttán200, Pozsonyban a visszájára
fordul: napról napra a város haladományaiból kell jóllaknia és jóllakatnia udvarát. Vingárti
Horvát a vajdához visszatérve majd’ egy tucat elkészítési módját idézi fel a királynéi
konyhára bekerült halaknak, de hozzáteszi: „már a lábszíjkemény vadkoca combnak is inkább
örvendeztek az urak” (222.). Mária és Lajos a visegrádi vacsora előtt meglátogatják a szobát,
ahol Salamon király raboskodott – amely „nemigen volt [...] királyhoz méltó” (103.), ahogyan
majd Mária pozsonyi szobája sem kényelmetlenségével, sem egyszerű berendezésével nem
lesz méltó Miksa császár unokájához (búbos kemence mellett üldögél, és hálószobája olyan
kicsi, hogy két bútordarab fér el benne). Míg a vacsora előtt beszélgetnek, Brandenburgi
kopogtat az ajtón, a narrátor pedig félig tréfásan teszi fel a kérdést: „[v]ajon ki az a vakmerő,

200

Sárkány Ambrus „nagyon jól tudta, hogy Mária mily határtalanul szereti a halpecsenyét” (103.).
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aki a király és Mária együttlétét megzavarni bátorkodik?” (104.) Mária viszont Pozsonyban
már megbántottan kérdezi, amikor az őrgróffal való beszélgetése közben valaki megzörgeti az
ajtót: „[v]ajon ki az, aki előtt ma megint kisebb lett Magyarország királynéja?” (248.) Ez
alkalommal Logus Tamás jött, kevésbé jó híreket hozva királynéjának, mint annak idején a
királyi gyám.
A kürtjelek hangjainak leírásával ugyancsak nyilvánvalóvá teszi Krúdy a két korszak
egymásra vonatkoztatottságát. A vadászat leírásakor hosszasan részletezi a kürtök hangját,
erre válaszol majd a pozsonyi részben Brandenburgi megérkezése.201 Ő is, és Krúdy is
tisztában vannak vele, hogy a pozsonyi főtéren álló házból visszatekintve a mohácsi csata
után a visegrádi vadászatok örökre elveszett, mesebelien boldog időszaknak tűnnek fel a
megözvegyült királyné előtt. Ennek hangsúlyozására működteti a jellegzetes Krúdy-technikát:
a végleg elmúlt múltat időtlen jelenné tenni: „a Markaláb ugyanazokat a kürtjeleket fúvatta,
mint visegrádi vadászatokon – a boldog időkben. Az urak jönnek a hajtásból visszafelé, és
úgy veszik körül a királynét, mint a csillagok a holdat. És a Salamon király tornyának udvarán
hirtelen tekergőzni kezdtek az oda kihúzott rétestészták, egyikben sem támadt lyuk”
(232−233.).
Brandenburgi eltűnésével ez az utolsó kapcsolat is megszakad, amely Máriát hajdani
boldog életéhez fűzte. Fokozatosan új emberek veszik át a régiek helyét, új feladatok töltik ki
idejét. Már nincs ideje nosztalgiával gondolni régi életére.

Rém

A regénytrilógiában újra meg újra felbukkan Lajos és Mária legbensőbb félelmeinek
tárgya, amelyet Krúdy egyszerűen Rémnek nevez. Több alkalommal úgy tűnik, küszöbön áll a
vele való találkozás, ám csupán egy helyettes szenvedőt találnak, például a visegrádi
vadászaton vagy a koronázó templom padlásán. A vadászaton Lajos elindul a hang nyomába:
„a szörnyű rémet kereste” (101.) – ez alkalommal a hangyabolyba lógatott férfira bukkannak,
aki megelőlegzi a prépostsági padláson talált éhező mészáros alakját. Mind a kettő veszélyben
van – a királyi hatalom birtokosai veszélyeztetik életüket valamely vélt vagy valós
törvénysértés miatt. Mária mindkét alkalommal materiális segítséget nyújt a rászorultaknak
pénz és kenyér alakjában. A második alkalom felidézi az elsőt: „[v]alamely rettenetes,
másvilágias, panaszos hang sírt fel a sötétségben, amint a néma erdőkben talán a rossz lélek
201

„A hegyekből mindenfelől kürtök zengedeztek alá. Egyik hegy a másiknak adta a visszhangot. Olyik kürt
percekig zendült, és szép zenét szolgáltatott” (104.).
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jajdul fel” (315.), míg korábban „emberi kiáltozás hallatszott, mégpedig oly félelmetes erővel,
kétségbeeséssel, amilyenre csak ritkán képes emberi hang” (101.). A két jelenet ugyanazokat
az elemeket hordozza: ezek Mária, a segítő, vele lévő aktív férfi, aki azonban nem érez együtt
a szenvedővel és a szenvedő nyomorult.
A rém, vagy ahogy a király ez alkalommal nevezi, „a szörny” (147.) következő
alkalommal délutáni álmában bukkan fel (prózai oka persze lehet a túlterhelt gyomor is: Lajos
ebédre egy szakajtónyi rákot fogyasztott el jó étvággyal). A rémálom202 Szapolyairól
hangulatában

előre

vetíti

annak

két

pozsonyi

látogatását

Mária

házában.203

Megszövegezésében még a templomi jelenetet is előre láttatja: „olyan egyedül voltam, mint a
koporsóban…”; „[é]s Zápolyát láttam folyton, hol a fejemnél, hol a lábomnál” (147.).
Szapolyairól később a tokaji jelenetben kiderül, nem evilági hatalma van az embereken:
vingárti Horvátot vallatja a pozsonyi hírekről, az étekfogó pedig határozottan szenved.204 A
vajda tehát nemcsak vadállati, de túlvilági erőkkel is fel van ruházva. A prépostsági padláson
talált emberronccsal való találkozás pedig legfeljebb egy órával előzi meg az igazi Rém
megjelenését. A pár hónappal korábban is még jómódban élő mészáros teljesen elveszti
emberi mivoltát, mire Mária és a püspök rátalálnak: „mintha bagoly vagy szellem mozdult
volna” (315.), „mint egy csúf fekete bogár”, „haja alatt vergődött valamely ütőér, mint a gyík
nyakában” (316.), ám Szapolyaival ellentétben a mészáros elállatiasodásában nem a
nagyragadozókhoz válik hasonlatossá (ahogy esetleg erre mesterségéből következtethetnénk),
hanem emberre teljesen veszélytelen állatokhoz. Nem is annyira a Rémet magát idézi fel
ezáltal, hanem inkább csak annak mérhetetlen hatalmát. Férje ravatala mellett Máriának
eszébe ötlik egy régebbi farsangi este, mikor álruhában ráijesztett Lajosra a „budai vár
homályos folyosóján” (328.). „A király […] birokra kelt az ismeretlen rémmel” (328.), aki
akkor, régen, Mária volt. Most már valóban csak percek választják el Máriát az igazi Rémmel,
Szapolyaival való találkozástól.
A Rém megjelenése pedig beteljesíti Lajos rémálmát. A vajda váratlan felbukkanása a
ravatalánál valóra váltja a baljóslatú sejtelmeket: „mintha valamely Rémület indult volna el
éjszakai útjára” (329.), „mintha az éjből született volna” (329.), „egyszerre, mint a Rém:
Mária háta mögött állott” (330.) Szapolyai. Mária végül tehát mégis szemtől szemben áll
félelmei tárgyával, aki, ahogy az ilyenkor szokásos, egyáltalán nem bizonyul olyan
202

„Medvebőrben és bivalyok bőrében jött be a palotába. […A] testőrök a falhoz lapulva álltak a szörny előtt, a
frájaid szőrös kezét csókolgatták” (147. ).
203
„Döngtek a lábai alatt a lépcsők”; „mitha vadkan támadott volna” (187.).
204
„Elszántan és lassú hangon kezdett beszélni, mint azok a szerencsétlen emberek, akik útközben boszorkányok
vagy kísértetek karmai közé keverednek, akiknek mindenképpen időt kell nyerniök az éjfél utáni
kakaskukorékolásig” (226.).
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félelmetesnek, mint amilyennek messziről tűnt. A segítség persze nem hiábavaló, mert a
tűzzel játszani szerető Máriát újra meg újra emlékeztetni kell Szapolyai valódi természetére:
királygyilkos. A királynénak tehát nemcsak a férje ravataláig való eljutáshoz kell a segítség,
hanem abban is, hogy ne inogjon meg, amikor Szapolyai trónkövetelőből átvált szerelmes
férfiba. Ez után a találkozás után Szapolyai valóban elveszti félelmetes erejét. Már nem jelent
kísértést Mária számára, karácsonyi betörése ezt világosan mutatja: „idegen férfiszag van a
házban – ismétlé Mária [...]. Kóborlók, zsiványok, betörők szaga” (436.). Az új király már
nem dobogtatja meg Mária szívét, amelyet a pozsonyi nehéz időszak megkérgesített. A Rém
végleg eltűnik a regényből a leleplezés után.

Vallás

A királyné valláshoz való ellentmondásos viszonya Krúdy ábrázolásában elsősorban a
rítust érinti. Mária pusztán a látható vallásra gondol, hitéről nem beszél. „[A]z imádkozás a
sírjuk felé közelgő öregembereknek való” (90.) – vélekedik a Mohácsban. Később pedig a
vallási szertartások előírásainak megtartására hivatkozik Lajosnak, amikor megpróbálja
rábeszélni az egyház kincseinek kölcsönkérésére pénzverési célzattal.205 Másfelől, érthetően
és a hagyományoknak megfelelően, életének jelentős fordulói kötődnek a templomhoz: saját
esküvője, koronázása, Lajostól való búcsúvétele, Szapolyaival való találkozása, Ferdinánd
koronázása.
Mária, ahogyan telik az idő Lajos halála után, úgy veszi magára vissza zárdai
szokásait. Szobájának leírása is ezt mutatja; ebben megtaláljuk a katolikus vallásosság
legkülsődlegesebb jeleit: szenteltvíztartó, keresztek, szentképek. De az ágy leírásával206
érzékelteti, valami mégis hiányzik a szoba lakójának életéből, aki a vallásosságot mint
önmagára rótt penitenciát éli meg pozsonyi lakhelyén a budai viszonylagos kényelem után.
Krúdy másutt egyenesen Mária „apácacellához hasonlatos” (357.) szobájáról beszél. Ezzel
párhuzamosan hasonlatossága Trautmannsdorf grófnőhöz egyre markánsabb, akire mind
többet is gondol.207
Mindeközben egyre merészebben kacérkodik a lutheránussággal, amelyet Crudy
püspök személyesít meg. „Íme, egy protestánssal, egy eretnekkel is tud beszélgetni! Ó, Lajos,
205

„[G]yermekkorom óta megtartok minden böjtnapot és búcsúnapot” (100.). Vele áll majd szemben a hívő és
hitbuzgó Ferdinánd.
206
„[S]ovány volt, mint egy nőstény méhe, amelytől elvették a gyermekeit” (263.). Mária csupán egyszer említi
meg gyermek utáni vágyát, ráadásul akkor is csak a hatalom összefüggésében. Szapolyai az, aki többször is utal
Mária meddőségére, jóllehet csupán a visszautasítás felett érzett dühében emlegeti fel.
207
„[O]lyan volt az arckifejezése, amint azt Trautmannsdorf grófnétól tanulta az innsbrucki kolostorban” (290.).
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Ferdinánd, ha ti ezt látnátok!” (291.) – gondolja megvidámodva a püspökkel való második
találkozása alkalmával. Ám ennek ellenére támadóan reagál a püspök valamennyi, a
katolicizmust érintő kritikus kijelentésére.208 A valláshoz való viszonya ugyanabból a
forrásból táplálkozik, mint gőgje: származásából, családja helyzetéből. Tisztában van vele,
hogy egy Habsburg-ivadék nem hagyhatja el felekezetét.

Zsoldos katonák

Krúdy középkori tárgyú írásainak visszatérő alakja a zsoldos katona. A trilógia
írásakor újra előtte állt a lehetőség, hogy egyik kedvenc figuráját beépítse új művébe. Ám a
trilógiában zsoldosok – bár volna rá lehetőség – alig-alig jelennek meg, és még ha meg is
jelennek, felismerhetetlenek a novellák alakjaihoz képest.
Ezek a „dologtalanságtól elálmosodott katonák” (228.), ha Nyugat-Európából valók,
már évek óta nem láttak háborút.209 A magyarországi vitézek mások. Amint Logus Tamás
rövid, Magyarországról szóló bevezetőjében leírja őket Máriának: „mezítláb és páncél nélkül”
harcoló, „gyülevész társaság” (48.), ám bátran tudnak meghalni, dicséri meg végül őket.
Mária a továbbiakban erre az információra alapozza tudását akkor is, amikor Lajost oktatja ki
a nándorfehérváriakról, és akkor is, amikor a gyilkosság után a feldúlt nádort nyugtatja meg.
A katonák nézőpontja nemigen jut szerephez a műben, mindössze két alkalommal tesz
megjegyzést hozzáállásukra, véleményükre. Egyszer, amikor Szapolyai közeledtének a hírére
korán kiverik őket ágyukból („[a] zsoldosok az álmos emberek dühösségével néztek” [252.]),
és a morva zsoldos halálakor: „[h]onnan tudhatta volna ez a jámbor zsoldos katona [...], hogy
Magyarországon van, és a magyarokat nem szabad bántani” (380.). Ezekből a
megjegyzésekből előtűnik, hogy a katonák jobban hasonlítanak a kényelmes polgárokra, mint
hajdani bajkeverő, megregulázhatatlan énjükre. A továbbiakban sem mutat irányukban több
együttérzést a szerző, amiképpen hasonlóan nem látszik fogékonynak lenni peremvidéki
egzisztenciájukra, kóborló nomádságukra sem.210 A zendülési epizód kivételt jelenthetne, ám
ez – részben mivel Jászayn alapul (vö. Jászay 1846: 462–463.) – Mária nézőpontjából láttatja
az eseményeket, így a zsoldosok alig észrevehetők. Egyetlen alakban fedezhetjük fel a
fiatalkori

novellák

hőseinek

leszármazottját:

Podvinyai

naszádosban.

A

kapitány

„falevéléletét” (460.) Máriához sodorja egy röpke pillanatra a közelgő háború előszele, hogy
208

„A »püspök« megint a lelkiatyáimat gyalázza [...]. Ha ez így megy, elválnak útjaink” (315.).
Ahogyan ’A pozsonyi ház fülei’ című fejezetben is bemutatja őket: „elkényelmesedve elszoktak a tábori
élettől” (251.).
210
„[V]adonságban felnövekedett, félig állati sorban maradott” emberfajtának nevezi őket (380.).
209
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aztán azt, kissé dicstelen módon ugyan, de valóban a királynéért áldozhassa. A kapitány
hetykeségében, félelmet nem ismerésében még felderengnek a fiatalkori romantikus képzetek,
ám az is nyilvánvaló, hogy a regényben ennek a nézőpontnak nincs helye.
A trilógia több helyen tárgyalja a pénz és honvédelem sanyarú kapcsolatát. Krúdy
minden alkalommal hangsúlyozza a regény szereplőinek megvetését a végvári zsoldosok
irányában. Lajos és Mária pozsonyi udvarában sincsenek jó véleménnyel róluk. Ezt tanúsítja
Bornemissza kirohanása is: „régen elmúlt az az idő, amikor reátok, végvári rongyosokra még
szüksége volt a magyar hazának. Elmehetnétek a fenébe, ahonnan jöttetek” (134.). Mária is
könnyű kézzel nyújt lelki vigaszt a morva harcos meggyilkolása után lelkiismeret-furdalástól
szenvedő nádornak,211 és hasonló hozzáállást tanúsít Ferdinánd követe, Nádasdy Tamás is.212
Egyedül Szapolyai vélekedik másként a maga hadáról: egész életét hadban töltötte, és – saját
szavai tanúsága szerint legalábbis – nem pazarolja oktalanul katonái életét, ellátásukról is
gondoskodik.
4. Életművön belül ismétlődő motívumok

Biblia

Számos motívum található a trilógiában, amely nem vagy nem csupán magában a
műben mutat fel párhuzamokat, hanem az életmű egészéhez fűzi azt. A Krúdy-életmű
tárgyalásakor Sturm László figyelmét sem kerülte el „az intertextualitás ama sajátos esete,
mikor a szerző a saját korábbi szövegeit »írja újra«. Krúdy munkásságában ez igen gyakori:
nagyrészt visszatérő szereplőkkel, történetekkel és motívumokkal dolgozott” (Sturm 2000:
16.). Az egyik ezek közül a Szentírással vagy imádságos könyvvel való dobálózás, ehhez a
magukat végveszélyben érző mellékszereplők folyamodnak a novellákban. A Bibliát
leggyakrabban valamely főszereplőhöz vágják hozzá, amikor az mint kísértő gonosz jelenik
meg. Az Utazás éjjel című novellában Szindbád ellen hívják segítségül a Szentírást, annak
fizikai valójában: „a telegráfista kisasszonynak féltékeny, öreg szülei voltak, akik Szindbádról
mindössze annyit tudtak, hogy egyszer éjszaka be akart mászni az ablakon... Az öregember a
bibliát vágta ugyanekkor Szindbád fejéhez” (Krúdy 1978e: 469.). A névtelen nő és az Utazás
éjjel című novellák előzményei Magyar Benigna epizódjának. Ebben az esetben Jászay

211

„Meg aztán miért kapna bért az ilyan katona, ha még azért sem, hogy néha-néha agyon ne üssék?” (377.)
„Ferdinánd őfensége valóban nem bánja, ha nádorispán uram mindennap agyonver egy-két katonát. Döglésre
való had ez” (380.).
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megjegyzése az imádságoskönyv állapotáról213 indíthatta Krúdyt arra, hogy ismét felhasználja
ezt a motívumot. Benigna is, akárcsak a telegráfista kisasszony „féltékeny, öreg szülei”, végső
kétségbeesésében folyamodik a gonosz (Szapolyai és Szindbád) elűzésének e látványos, de
hatástalan módszeréhez. Krúdy ironikusan megkérdőjelezi az özvegy hitét, amelynek
valójában önmagában is elégnek kellene lenni Szapolyai eltávolítására – ha valóban lenne.
A névtelen nő című középkorias zsoldosnovellában egy pap vágja a ténfergő-lézengő
lovag fejéhez a Bibliát.214 Az özvegyasszony álma című novella, mely a nyírségi és felvidéki
elbeszélések hibridjének is tekinthető, ugyancsak tartalmazza ezt a motívumot. Katalin
asszony, bár már nem fiatal, sorra csavarja el a szóba jöhető férfiak fejét. Az özvegy, a család
utolsó élő tagja férfibolondító viselkedésével kiváltja az ősök haragját.215

Hamis pénz

A pénzhamisítás általában helyeslő hangsúllyal, legfeljebb lesajnálóval, de soha nem
elítélőleg bukkan fel a Krúdy-életműben. Mintha a hősök, Máriához hasonlóan, nem lennének
képesek erre máshogy gondolni, mint egyszerű háztartási műveletre: ha pénz kell, és nincs,
akkor csináljunk!
Noha Mária valóban veretett csökkent értékű pénzt a templomi kincsekből, tehát ez
nem Krúdy találmánya, mégis érdemes megvizsgálni a hamis pénz és a hamispénz-verők
feltűnését az életműben. Jól látható, hogy Krúdy nemcsak a kedvenc félmúltjába, hanem a
középkorba (vagy amit ő annak képzelt) is előszeretettel belehelyezte a hamispénz-verők
alakját.216 A Krúdy-írásokban a rászorulók hamisítanak pénzt, illetőleg az ügyes szélhámosok,
de ők sem elvetemültségükben. A művelet sikerét pedig azon méri Krúdy novellahőseinél,
hogy valóban sikerül-e hasznot húzniuk munkájukból, mint az öregségére meggazdagodott
titkosrendőrnek az Estve Fáni vendégei című novellában.217 A technikai és érzelmi
nehézségeket tárgyalja A bankóhamisító című novella, szentimentális történet egy hamispénzcsinálóról, aki nem tudja hol elkölteni a kevésbé sikerült hamis pénzeit, miközben mellbeteg
lánya haldoklik, majd meghal.
213

„[K]ötéséből kiváltan s borítéktalan heverő imakönyvnek” (Jászay 1846: 380.).
„Mint afféle dologtalan lovag, szemmel tartottam az utazókat, a fogadó előtt benéztem a postakocsi belsejébe,
unalmamban szerettem kitalálni az utazások célját, s egy vén pap tolakodó kérdésemre egyszer fejemhez vágta a
bibliát (Krúdy 1979h: 394.).
215
„A múltkor a félszemű pap, akit a császár lefejezett, majdhogy a fejemhez vágta a kezében tartott szentírást,
mert a deákfiúval beszélgettem, aki a pataki kollégiumnak gyűjtött errefelé” (Krúdy 1978d: 359.).
216
Vö. a Pénzverők és Özvegyasszony álma, valamint A szamárfejű Szaniszló című novellákat.
217
„Ismertem egy fekete bajuszos, Csárli nevű titkosrendőrt, aki házat és telket vett öregségére. Hamis bankót
csinált. Mindenki szamár, aki szegény marad a rendőrségnél” (Krúdy 1981a: 110.).
214
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Ezek fényében egyáltalában nem meglepő, hogy Mária képtelen profitálni az ily
módon termelt pénzből, mivel ő is a pénzhamisítók rászoruló csoportjába tartozik, nem pedig
az ügyes szélhámosok közé. Büntetést csupán azért nem szenved, mert a törvények fölött áll.
Egyetlen büntetése, hogy az előállított pénzt a menekülés közben Bornemissza elzárja előle a
következő, törvényes királynak. Mária rangja, származása ellenére inkább a balekok
csoportjába tartozik csakúgy, mint a Szortimenttel beszélgető pincér apja volt a Böske, vagy a
szerkesztőség pesztonkája című novellában.218 Mária pénzverése ugyan sikeresebb, ám még a
tokaji szőlőhegyig is eljut Bornemissza cselének híre. Szapolyai és Zember élvezettel
taglalják a frissen megözvegyült királyné szerencsétlenségei között ezt is.
Két írást érdemes külön is megvizsgálni a pénzhamisítás vonatkozásában, a Pénzverők
és az Özvegyasszony álma című novellákat.
A Pénzverők feltehetően hasonló időben játszódik, mint a trilógia. Krúdy ez
alkalommal ironikus és meghökkentő hangnemben dolgozta fel a hamis pénz verését. Egy
álszerzetes állítja elő, segítői a hamis kísértetek, ám egy este az álkísértetek egy valódi
kísértettel akadnak össze, és elvesztik bátorságukat. A pénzverés irányítója egy Máriához
hasonló, az embereket nem sokra becsülő, semmitől vissza nem riadó alak, aki azonban a
novella folyamán szembesül az ismeretlennel, a túlvilágival, ami előtt még ő is megtorpan. A
novella a dörzsölt szélhámos típusát állítja az olvasó elé, aki nem ijed meg a hétköznapi
nehézségektől, és nem hisz semmi másban, csupán saját rátermettségében és a pénzben.
A másik novella (Özvegyasszony álma) a középkori és a nyírségi anekdotikus novellák
határmezsgyéjén található. A novella özvegy Tamásiné – ősi család utolsó tagja – rendkívüli
éjszakáját beszéli el, amikor a házban megjelenik a családalapító ősapa – egykor zsoldos
katona –, hogy kikapós viselkedéséért megrója az egyedül élő asszonyt. A megjelenő ősapa a
középkorhoz tartozik (ezt mutatja ruházata, kardja), amikor is a katonaságon kívül
pénzhamisítással foglalkozott a családalapító ős, aki szemtelenségében arra vetemedik, hogy
saját tallérjait királya pénzéhez hamisítsa, miközben azokat viszont hamisnak nevezi.219 A
novellában találkozik a dicstelen kezdet és a hanyatló vég: Krájer Vince és Tamásiné. Az
ősapát agyonütötték, az utolsó Tamási nevet viselő családtag pedig egyedül fonnyad el. Az ő
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„Szegény öregúr [...] a váci temetőben fekszik, mert valamely gazember, bizonyos Kupriczki, beleugratta,
hogy tudományát arra használná fel, miként lehet hamis ötforintosokat gyártani... [...] – No, és sikerült az
ötforintos? – kérdezte fogát szívogatva Szortiment. – Csak egyetlen ötflórest tudtak csinálni, a policáj már
hoppon vette őket, és a bírók tíz esztendőre ítélték az apámat – egy nyomorult ötflóres miatt, amellyel néha
részeg gavallérok a szivarjukra szoktak rágyújtani” (Krúdy 1982m: 110.).
219
„Akkoriban maguk a királyok hamisították nyakra-főre a pénzt, hogy legyen miből fizetni a sok katonát.
Hitemre mondom, hogy én sokkal jobb pénzt vertem ott, a magdeburgi öreg torony pincéjében, mint Zsigmond
király Budán” (Krúdy 1978d: 359.).
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nézőpontjából a több évszázadnyi gyűjtögetés-építkezés legalábbis hiábavaló volt, hiszen a
család végül sikertelenül tűnik majd el a feledésben Katalin asszony halálával.
Mária is hiába ügyeskedett az ezüst-réz aránnyal, a több mázsa új tallér sem mentheti
meg Lajos királyt a csatamezőn, sem őt magát a rá váró nehézségektől.
A Krúdy-írásokban mindenki pénzt hamisít: a jók, a gonoszok, a balekok. A néhány
megvizsgált novella alapján világos, hogy nem számít bűntettnek, nem esik a morálisan
elítélendő tettek közé. A novellákkal való összevetés után Mária újra más színben tűnik fel
előttünk.

Proverbiumok

Az életművön belüli motívumismétlődések körébe sorolhatók az újra meg újra
felbukkanó közmondások és szólások, valamint megjelenik egy saját találmányú közmondás
is ezek között. A közmondások és szólások elkülönítése kiindulópontul szolgálhat az
értelmezéshez. Az előbbieket Szemerkényi Ágnes így határozza meg: „[a] közmondás rövid,
tömör, állandósult, mondatnyi terjedelmű, egy nagyobb közösség körében általánosan ismert,
szájhagyományban terjedő kifejezés. Tartalma filozofikus mélységű, középpontjában erkölcsi
kérdések vagy különböző élethelyzetekre alkalmazható bölcsességek állnak. […] Jelentése
általában nem szó szerinti, hanem egy »közmondás-feletti« tartalom. Megértéséhez nem
szükséges magyarázat, ellentétben a szólással, amelyhez legtöbbször hozzáfűzhető a maga
története. Szilárd, nem változtatható váza van, beszédbe illesztése idézetként történik”
(Szemerkényi 1988: 229.). Ezenkívül még fontosnak tartja kiemelni, hogy „[a] közmondás
használatában nagy szerepet játszik a mások véleményének idézése a maguk igazolására. […]
A közmondások tekintélyes többsége előírást foglal magába, ezért használóik a társadalmat
látszanak képviselni” (Szemerkényi 1988: 222.).
A közmondások eszerint csupán akkor érik el a kívánt hatást, ha eleget tesznek a
következő hármas követelményrendszernek: a felhasználó pontosan emlékszik rájuk,
megfelelő helyzetben használja őket, és a címzett is felismeri az aktuális közmondást.
Természetesen egy elbeszélő irodalmi műben a narráció sajátosságaitól függ, hogy melyik
követelmény teljesüléséről értesül a mű befogadója. Anyanyelvi beszélő esetében nagyobb
eséllyel lehet arra számítani, hogy felismeri az aktuálisan alkalmazott közmondást, és így meg
tudja ítélni, valóban alkalmazható-e az adott helyzetben. Ellenben a művön belüli címzett
reakciójáról csupán akkor értesülünk, ha ezt a narrátor lehetővé teszi, vagy maga a szereplő

142
reagál a hallottakra. Ha ezek egyike sem teljesül, hanem mindkét részről csend fogadja az
idézett közmondást, nehéz eldönteni, miért futott zátonyra a közlés. Lehetséges az is, hogy
egy későbbi cselekedet fogja megmutatni: a címzett felismerte az utalást, elfogadta annak
igazságérvényét, és azt megszívlelve cselekedett.
A trilógiában egy valódi és egy álközmondással találkozunk. Mindkettő a pénzre
vonatkozik. Az egyik a ’pénz beszél, kutya ugat’ – O. Nagy Gábor szerint ennek értelme:
„csak a pénz számít” (O. Nagy 1985: 554.). E mondás felbukkan az életmű másik kései
darabjában, az Etel király kincsében is. A trilógiában Lajos király, Szerencsés Imre és
Szapolyai kedvenc mondásaként említik. Azonban feltehetően a késő középkorban még nem
ismerték és nem használták, erre látszik utalni a meghatározáshoz zárójelben hozzáfűzött
megjegyzés: „a kapitalista viszonyokra jellemző felfogás szerint” (O. Nagy 1985: 554.). Ez az
anakronisztikus vonás rávilágít a regénybeli felhasználás ironikus voltára, amelynek
lehetőségére Szemerkényi Ágnes is utal munkájában. Krúdy nem csupán a szabolcsi
honfoglalóktól, de a mohácsi vész nemzedékétől is megvonta a saját értékrend lehetőségét,
ezzel is szembehelyezkedve a Jókai-féle és a két világháború közötti újkonzervatív
történelemszemlélettel.
A Krúdy által kompilált ’pénz nélkül nem lehet tojást festeni’ mondás, melynek a
műben több változatával is találkozhatunk, a közmondásoknak abba a csoportjába sorolható,
melyet O. Nagy Gábor konvecionális kifejezéseknek nevez: „az a legszembetűnőbb
jellemvonásuk, hogy pusztán a megszokás tartja őket életben; bizonyos helyzetekben,
bizonyos alkalmakkor anélkül mondja őket az ember, hogy különösebb jelentőséget
tulajdonítana a velük kifejezett megállapításnak. Egy részük olyan véleményt, ítéletet foglal
magában, amelynek annyira nyilvánvaló az igazsága, hogy a kijelentés már-már semmit sem
mond, semmi figyelemreméltót nem tartalmaz. Nem is azért használják az ilyen
közmondásokat, hogy közöljenek velük valamit, hanem csak azért, mert bizonyos
alkalmakkor illik vagy szoktak valamit mondani” (O. Nagy 1985: 16.). Ezt a közmondást,
illetve variánsait a műben valóban anyagilag kilátástalan helyzetekben vagy utólag nehezen
korrigálható pénzügyi mulasztások felett érzett bánatukban alkalmazzák a szereplők. Nem az
aktuális helyzetben fellelhető megoldásokat keresik, hanem tehetetlen lamentálásba és puszta
bölcselkedésbe menekülnek.
A másik két állandósult szókapcsolat, amely a regényekben feltűnik, szólás. Ezeket
Szemerkényi így határozza meg: „[e]gy nagyobb közösségben, szájhagyomány útján terjedő
szókapcsolat vagy mondat; a közmondásnál kevésbé tisztán tanító műnemű, közvetlenebbül
foglalja magába azt a történést, amit egyúttal értelmez” (Szemerkényi 1988: 229.). O. Nagy
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Gábor pedig Riedl Frigyesre utalva így definiálja: „többnyire valami célzás” (O. Nagy 1985:
12.). Mivel a szólások nem fejeznek ki olyan általánosan megfogalmazott világnézetet,
amelyet a közmondásokban találunk, ezért ezeknek regénybeli szerepéről inkább azt lehet
elmondani, hogy a szereplők aktuális érzelmeit, felindulását, vagy egyéb mentális állapotát
tükrözik. Ezek esetében nincs feltétlenül szükég arra, hogy a befogadó (a műben foglalt vagy
a regényvilágon kívüli) ismerje és felismerje a hallott szólást, előfordulhat, hogy éppen
újdonsága miatt kelti fel a figyelmét.
A trilógiában két szólással találkozunk, ezek feltűnnek az életmű más darabjaiban is.
Az ’engem sem a gólya költött’ kifejezést Krúdy két értelemben is használja a regényben.
„Hát a bazini Szentgyörgyieket a gólya költötte?” (335.) – csattan fel Mária Lajos ravatala
mellett, és éppen így ad kifejezést indignálódottságának Krómy Mihály a Zathureczky tréfája
című novellában.220 A tét mind a két alkalommal hasonló, az ősiség, az elsőbbség és a rang.
Máriára ismét nem vet jó fényt a novellával való egybevetés, ez a szólás jellemének
felszínességét mutatja inkább, semmint a magyar nemesi családok ismeretét. Krúdy
nyelvhasználata ezen a szöveghelyen nem illeszkedik bele abba a körbe, amelyet O. Nagy
Gábor leír: „én sem vagyok akárki, nem engedem, hogy packázzanak velem” (O. Nagy 1985:
240.). Báthory mondása221 inkább egybevág a szótár által adott magyarázattal, a rogyadozó
nádor a pozsonyi királyválasztásra készülve erősnek és felkészültnek érzi magát az esetleges
csetepatéra, s e hitének ezzel a szólással ad hangot.
A ’kétszer ették meg, mint a kókaiak a lencsét’ szólás különös sorsra jut a Krúdyéletmű kései darabjaiban. Két helyen tűnik fel, egyszer a Becsüljük meg a Szegény Embert,
mert nélküle nem érne semmit a gazdagság című novellában, amelyben egy szegény kókai
ember keres munkát, ami nagyon mulattatja a novellaciklus főszereplőjét, Szent Mihályt.
Ugyanez a mondás jelenik meg Szapolyai és Zember diák beszélgetésében. Zember ráadásul
Kókaiakat emleget, mintha családnévről lenne szó, nem pedig egy helység lakosairól, mintha
valóságos és közismert személyekkel valóságosan megtörtént volna, hogy valamiképp kétszer
ették meg a lencsét, és úgy tűnik, Szent Mihály is inkább így gondol a kókaiak fösvénységére.
Egyik szereplő sem metaforikusan érti a mondást, hanem szó szerint.
Nem a klasszikus proverbiumok közé tartoznak ugyan, de az életműben felbukkanak
állandósulni látszó szókapcsolatok, melyek korábbi darabokban is megjelentek. Ezek
rendszerint (Krúdy címadási technikájához hasonlóan) szóról szóra egybevágnak korábbi
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„– Kamarásságot, báróságot? – hörögte. – Hát a Krómyak már semmit sem számítanak? Bennünket a gólya
költött?” (Krúdy 1977f: 384.)
221
„A franciskánusok értenek a kardforgatáshoz, minket sem a gólya költött” (405.).
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formájukkal, nem változtatott rajtuk a szerző. Inkább tekinthetők az intertextualitás olyan
sajátos esetének, amely az életművet alaposan ismerők számára hordoz jelentéstöbbletet. Ezek
többnyire tömör, velős mondatok, melyek készen állnak a szereplők rendelkezésére, és inkább
a helyzet ismerete szükségeltetik alkalmazásukhoz, semmint kreativitás a kitalálásukhoz.
„Mondja Báthory, micsodám maga nekem? Az apám, a férjem vagy a szeretőm, hogy
minden dolgomba beleártja magát?” (362.) – inti rendre a nádort a királyné, amikor hírét
veszi, hogy Szapolyai újabb leánykérőket indított hozzá. Holott a nádor Lajos király halála óta
valóban jóformán apaként viselkedik Máriával. Ezzel a mondással222 adja ki az útját az
elszemtelenedő Jocó úrnak A színész levele című novella elbeszélője, mikor éppen valóban
saját magának keres szeretőt. Mária tehát ugyanazzal a kispolgári, elbizakodott fordulattal
rázza le a tolakodó Báthoryt, mint több évszázaddal később élő novellabeli elődje. Mindketten
sikerrel járnak: Báthory csendben marad, Jocó úr pedig kevesebbet alkalmatlankodik.
Az ’Ejnye, de bolond álmom volt az éjszaka!’ mondás is több-kevesebb változtatással,
de mindig felismerhetően több helyen feltűnik Krúdy műveiben.
„Ejnye, de bolondot álmodtam az éjszaka!” – mondja a vacsoráért cserébe elkövetett
önakasztásból éledező vándorlegény a csárda tornácán.223 Az Özvegyasszony álma című
novella idősödő címszereplőjét éjjel meglátogatja a családalapító ősatya, és próbál a lelkére
beszélni, hogy hagyjon fel végre a férfiakkal való kacérkodással. Ám a még mindig bővérű
özvegy cserében a családi őst marasztalná életéhez-ágyához társnak, aki azonban nem
maradhat hajnalhasadás után. Másnap reggel özvegy Tamásiné felébredve egy „marék
homokot” talál a párnája alatt. „Ejnye, de bolond álmom volt az éjszaka” – mormogja (Krúdy
1978d: 362.). Ez a mondás általában sorsfordulón átesett, halálos veszedelemből
megmenekült szereplők szájából hangzik el. Ezért is meglepő, hogy a trilógia szerzője így ír
Brandenburgiról: „ama boldog emberek közé tartozott, akik észre sem veszik ötvenedik
születésnapjukat. Csak átmennek rajta, és másnap nyújtózkodnak: „– Ejnye, be bolond álmom
volt az éjszaka” (232.). Vajon mivel kellett szembenéznie a bátor Brandenburginak? Az
ötvenéves lovag inkább szembesülhetett az öregedéssel, semmint halálos veszedelemmel,
hiszen a közelébe sem ment a mohácsi csatamezőnek, ahol alkalom lett volna magát
veszélynek kitenni. E novellák ismeretében ez az elszólásszerű mondat inkább azt sejteti,
hogy Brandenburgi sem akadálymentesen lépte át ötvenedik évét, hanem inkább önmagával,
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„Micsoda maga nekem? A férjem vagy a szeretőm? Mit füstöli be mindennap a szobámat, azt a
kutyateremtésit?” (Krúdy 1981b: 448.)
223
A Becsali csárda című novellában (Krúdy 1981d: 490.).
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múltjával vívott harcok közepette, még akkor is, ha ezeket nemcsak a világ, de önmaga előtt
is titokban tartja a hatalmas lovag.

Szüret

A szüret a Krúdy-írásokban mindig a megfontolt, jó gazdát mutatja, ezenkívül gyakran
alkalmat ad sors- vagy történelemfordító eseményekre is (Az asszonyfái szüret). Az
Álmoskönyv ilyen szellemben ír a szüretről, illetve a ’Szőlő’ címszó alatt: „[s]züreten lenni:
nagyon jó jegy”; „[s]zőlő. Áldás” (Krúdy 1985: 205.).
A szüret Krúdynál gyakran jelenti vagy jelzi valaminek a teljesedésbe menését, olykor
az akadályokon való győzelmét. Másfelől a földműveléssel együtt járó foglalatosságok közül
ez a legszalonképesebb, amint ez jól látszik a Régi szélkakasok között című regény
zárófejezetében: ’Szüret a Sas-hegyen’. A szüretelést a szőlősgazdák a nehéz munkához
kötődő megérdemelt jutalomnak fogják fel, és láthatóan Szapolyai is így vélekedik, amikor
Ferdinánd alkalmatlanságát a trónra a szőlőbirtok hiányából vezeti le. A Krúdy-regények
szereplői soha nem szüretelnek esőben, mindig tökéletes, illatos őszi nap jut nekik
osztályrészül – csakúgy, mint Szapolyainak Tokajban. Néhány példa jól mutatja ezt: „[s]zép
kora őszi nap volt, egy egész elmúlt magyar századnak a drágalátos, szüreti illata lengett a
tájon. [...] Valahol szilvafával tüzeltek, a kesernyés füst után csakhamar megérkezett a
rotyogó gulyás illata”. Így szüretelnek Radics János szőlőjében az Ál-Petőfiben (Krúdy 1978f:
242.), de Amélie szüretén is derült az ég.224 A tokaji szüret pedig semmivel sem marad el a
többiek mögött, itt is jó az idő a szüretelőkre, Borbála gulyást főz – igaz, csak a gazdának –,
és Szapolyai ekkor dönti el, hogy összehívja a saját királyválasztó gyűlését.
A Krúdy-írásokban rendszerint a jó gazdák szüretelnek a saját szőlőjükről. Amélie és
Szapolyai is egyformán gondolkoznak a szedőkről: „[s]züret van a szőlőmben, ezer dolgom,
mert hisz kilopják a szemem, ha magam nem vigyázok” (Krúdy 1979c: 201.) – mondja
Amélie, a vajda pedig a tőke alatt guggoló menyecskére szól rá, hogy ne hagyjon fürtöt maga
után a tolvajoknak, később pedig a taposókat inti, hogy alaposan végezzék a dolguk: „[é]n
nem törkölyt termesztek a szőlőmből, hanem bort” (215.).
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„A szőlő megérett, és édes szaga volt az embereknek, mint a lakmározó dongóknak” (Szilvafa hamva, Krúdy
1979c: 201.). Irma is hasonlóan emlékezik vissza a régi sorsfordító szüretre: „[a] falunknak érett szőlő illata volt,
és részeg darazsak dongtak az ámbituson” (Éjjeli vendégség, Krúdy 1979f: 579.). Amiképpen Veronika és
Felicián úr szerelme beteljesüléséhez is napos időt szolgáltat a szerző: „[a] szőlőszemek megduzzadtak, és a
hegy fölött a pókfonál úszott” (Régi szélkakasok között, Krúdy 1976: 421.).
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5. Az elbeszélés problémái

Narráció

Az első változat, Árnyékkirály címmel, a király íródeákját szerepeltette narrátorként,
ám az íródeák nem rendelkezett sem megfelelő pozícióval, sem elegendő ésszel ahhoz, hogy
képes legyen elmesélni a mohácsi idők történetét.225 Végül egy nem nevesített, mégis jól
kirajzolódó alak – férfi – lett a narrátor, aki az íródeákkal ellentétben a regény vélelmezett
olvasójának a kortársa (vö. Millgate 1984: 36.). Millgate értelmezése alapján megállapíthatók
Krúdy narrációjának fő eltérései a klasszikus scotti elbeszéléstől. Esetében a távolság az
elbeszélő és hőse között nem alakul át történelmivé (vö. Phillips 2003: 437−439.). Nézőpontja
inkább anekdotikus marad, és soha nem tekint iróniával főhősére (vö. Millgate 1984: 37−38.).
Ennek oka a főhős megválasztásában rejlik: a történeti személy Máriát nem lehet úgy kezelni,
mint egy kizárólag az írói fantáziából előlépő főhőst.
Krúdynak a történetalakításnál számos szálat kellett kézben tartania: egyrészt a
feljegyzett történelmi események fonalát Jászayhoz és Ortvayhoz igazodva, másrészt más
irodalmi feldolgozások bedolgozni kívánt motívumait és végül saját írói invenciójának szálait,
mely az egész felhalmozott anyagot regénnyé alakítani volt hivatott. A készen kapott anyag
túlságos mennyisége inkább a trilógia kárára, semmint hasznára vált.
A regényhármas egésze meglehetősen egyenetlen. Krúdy az átemeléseket jóformán
csak belefércelte a máskülönben a történelmi eseményekre egyáltalán nem fókuszáló
cselekménybe. Ilyenformán gondos és erőteljes írói megoldásokat felsorakoztató részek
váltakoznak a történelemkönyveket kötelességszerűen felmondókkal, az átmenetet pedig azok
a jelenetek képezik, melyek ugyan szakirodalmi tényeken alapulnak, de a figurák jellemét,
nem pedig az ország sorsára kiható cselekedeteiket érintik.
Egy regényrészleten szemléltetem, hogyan oldotta meg Krúdy a számos szükséges
részlet összedolgozását. A királyi pár gondfelejtő mulatozásaira – vadászataira és
megbotránkozást keltő táncmulatságaira – minden szakirodalom kitér.226 Ezeket a
motívumokat egy helyen, egyszerre jelenteti meg a regényben227, tekintve hogy a visegrádi
vadászat este lakomába, majd táncmulatságba torkollik. Ez a fejezet tömörítve tartalmazza
225

Ahogyan Booth fogalmaz: „there are some characters who are not fully qualified to narrate or ’reflect’ a
story” (Booth 1983: 152.).
226
Vö. pl. Ortvay 1914: 116–118. és 120–121.; Fógel 1917: 108–109. és 120–121.; Fraknói 1884: 14.
227
„Őrgróf, holnap vadászatot tartunk”; „[h]olnapután pedig lovagjátékot rendezünk, olyant, amilyent mi
szoktunk”; „[é]s amint Mária udvarhölgyei megérkeznek: táncmulatságot rendezünk a palotában, úgysem
táncoltunk kisasszonyokkal már nagyon régen” (92.).
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megannyi esztendő hasonló vadászatait, lakomáit és szabados vigasságait, ám ezenkívül még
más egyebet is: beszámolót több évnyi országgyűlés törvényeiről228, Vöröskő várának
adományozását, valamint Brandenburgi várainak megvételét. Összetett, hosszú és sikerületlen
fejezet ez: túlságosan is láthatók az erőfeszítések, melyek egyrészt a külsődleges szálak
folyamatos kézben, másrészt ezek keretelbeszéléseinek egyben tartását célozzák, harmadrészt
pedig még azokat is mozgatják, amelyek fenntartják az olvasó érdeklődését, és előre viszik a
történetet. E fonalak nem simulnak egybe, hanem eldolgozatlanok maradnak a motívumok.
Már az is eléggé szerencsétlen megoldás, hogy Mária egy vadászat alkalmával hall először az
őt közelről érintő törvényekről.229 Ezután következik a rövid jelenet a vadorzóval, mely a két
fiatal jelleme közti különbséget hivatott felerősíteni. A visegrádi várban a vadászzsákmány
megtekintése, a vacsora előtti beszélgetés, majd a lakomát követő mulatság tanúi vagyunk. A
mulatozás leírása markánsan piros színben van tartva, ami azért is szembetűnő, mert a regény
alapvetően színtelen Mária ruháinak leírása és még néhány részlet kivételével. A mulatság
azonban vörösen izzik: „[a] bálteremben valóban úgy piroslott az élet, mint akár a
szövétnekek lángja” (107.).230 A sok vörös és bíbor között csupán a fiatal király pár rózsaszín:
ártatlan, naiv és mentes az érzéki szenvedélyektől. Mária az ezüst sarkantyút cseréli le a piros
cipőre a tánchoz: itt törik meg először a vörös-piros egyeduralma a mulatság leírása közben.
Krúdy túlzásba viszi mind a tömörítést, mind pedig a piros szín szimbolikáját, amikor még
Vöröskő várának megszerzését is ebbe a jelenetbe illeszti bele. A táncmulatságot arra is
felhasználta Krúdy, hogy a fiatal pár egymás iránt érzett vágyát mutassa fel vele. A fejezet
vezérmotívuma Mária makacs pénzszerzési vágya és ehhez kapcsolódó tervezgetései,
valamint azonnali intézkedései, mint például Brandenburgi néhány várának megszerzése.
A célok sokasága számos helyen megütközést keltő gondolatmeneteket, átkötéseket,
témaváltásokat eredményezett. Míg Heléne, a bajkeverő udvarhölgy megjelentetése a
táncmulatságban természetes és odaillő, addig Mária kérdése Brandenburgihoz231 nemcsak az
őrgrófot lepi meg, de az olvasót is váratlanul éri. A narrátornak vagy a szereplőknek újra meg
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Ezek megtalálhatók Ortvay munkájának egy lábjegyzetében: vö. Ortvay 1914: 134–135.
Ehhez lesznek hasonlóak a második és harmadik részben a nádor és az özvegy királyné beszélgetései,
melyeket pusztán az olvasó okulására folytatnak.
230
További példák: „jött fel a hold, amely oly pirosan izzott” (108.) / „vörös hajú, lángoló tekintetű
udvarhölgyet, […] piros sarkú cipőjében” (109.) / „[e]gyforma piros álarc költözött az urak arcára” (109.) /
„pirosló holdvilágtól” (111.) / „valamely udvarhölgy piros cipősarkait” (111.) / „piros arcú magyar úr” (111.) /
„piros sarkú cipőben” (112.) / „bíboros, bársonyos függönyök” (113.) / „rózsaszínűek, mint maga a nagy
Reneszánsz” (113.).
231
„Mondd, őrgróf, mennyi fizetést kapsz a királytól, hogy ilyen mulatságokat rendezel?” (110.)
229
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újra a szövegből kiszólva kell emlékeztetniük az olvasót a korszakra, annak másságára, mivel
annak magától értetődése minduntalan elvész a fontos információk közlése közt.232
A regény egyik fő ismertető jele a cselekménytelenség: ennek áthidalására
beszélgetnek a szereplők egymással – gondolok itt Báthory és Mária hosszas beszélgetéseire
vagy a zsidók történetére. Ezeknek a dialógusoknak nincs más céljuk, mint tájékoztatni az
olvasót a történet aktuális állapotáról.233 Ezért itt hallunk Cserni Jovánról vagy Szapolyai
hadmozdulatairól. Mégis, ezek a jelenetek szürreálisak és történelmietlenek. Az olvasó érzi,
hogy Mária, aki naponta látja Báthoryt, aligha csupán két-három hetente beszél vele az ország
állapotáról, ahogy ez a jelenet sejteti. Ezenkívül a regény számos olyan elemet tartalmaz,
mely már nem fér bele W. C. Booth „acceptable rhetoric”-kategóriájába234 sem. Ilyennek
tartom Thurzó Elek szellemes mondásait, Szarvaskendi és Benigna alakját, akiknek
Podvinyaival, Crudy püspökkel ellentétben nincs más feladatuk a regényben, mint az üres
oldalak kitöltése. Arra a kérdésre, hogy miért elhibázott a regény stratégiája és választott
eszközei a kijelölt időszak bemutatásához, a választ a szövegek számos esetben felemlegetett
tulajdonságaiban találjuk meg: a sok alapvetően pontos részlet235 sem áll össze történetté, sem
pedig a szerző nem segít ezen részletek értelmezésében.236 George Saintsbury leírása az
idősebb Dumas-ról felidézi Krúdy módszerét is: „he works by tableaux, connected, it may be,
with each other rather by sequence and identity of personages than by strict causality, but
each possessing a distinct dramatic and narrative interest of its own, and so enchaining the
action (Saintsbury 1923: 35.). Ezenkívül – teszi még hozzá – a jelenetek végén nem maradnak
eldolgozatlan szálak, melyek a történet összefűzését segítenék. Ez a módszer megfelel a
Krúdyénak, a különbség inkább Krúdy technikájának novellaszerűségében mutatkozik meg.
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Lajos így fordul Máriához tánc után: „hol tanultad ama istennői mozdulatokat, amelyek oly rózsaszínűek,
mint maga a nagy Reneszánsz, amelynek mi ketten késői maradékai vagyunk?” (113.)
233
Ezt nevezi W. C. Booth „recognizable rhetoric”-nak: „[e]ven the finest novelists often create scenes which on
analysis seem unnecessary except as they aid the reader. They are appropriate to their contexts, but the critic who
tries to defend their author’s economy must refer to the audience’s needs rather than to any completion of
necessary details in the ’natural object’” (Booth 1983: 101.).
234
„In the first place, there is an ’intrinsic’ aspect about acceptable rhetoric, even when it is easily recognizable
and even when it can be separated from the work with no serious curtailment of effect. The extrinsic-intrinsic
distinction breaks down whenever we try to use it as a standard for giving marks to the various parts of a good
book—whenever we try to decide whether this or that part is ’in’ or ’out’” (Booth 1983: 103.).
235
„Rengeteg aprólékosságot tud s ezeket […] ügyesen olvasztja fölényes, önmagán kívül mindent elnémító
elbeszélő modorába” (Németh 1927: 265.).
236
„Even if there are permanent, universal responses embodied in the work, then, they are unlikely to move us
strongly and they may be unclear—without the author’s rhetoric”; „[t]he meaningless accumulation of accurately
observed details cannot satisfy us for long; only if the details are made to tell, only if they are weighted with a
significance for the lives shown, will they be tolerable” (Booth 1983: 113., a szerző kiemelése).
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A Mohácson jól látszik a szerző igyekezete, hogy narrátora első megszólalásával
megteremtse egyrészt az elmesélendő történet időkeretét237, másrészt meghatározza a regény
megcélzott olvasóit, kapcsolatba lépjen velük, és felkeltse érdeklődésüket.238 A kezdet
nehézségein (melyet Miller úgy határoz meg, hogy az egyszerre belül is és kívül is esik a
történeten239) gyorsan túlteszi magát. A regény cselekményidejére nem veszteget több szót,
szereplőit pedig rövid bemutatás után útjukra bocsátja. Csupán ezen az oldalon utal arra a
ritka képességére, hogy leendő olvasóit képes évszázadokat utaztatni a múltba. Úgy invitál
minket, hogy közelebbről is szemügyre vegyük a királylányokat240, mintha valóban
hatalmában volna négy évszázadon átugorva látogatást tenni az innsbrucki kolostorban.
Amint az is kiderül már az első oldalon, hogy szeret bölcselkedni, kérkedni históriai
tudásával.241 Erőltetett könnyedsége ellenére nyilvánvaló, hogy nehézséget jelent számára
szembenézni ekkora időtávval242, ezért próbálja különféleképpen lehorgonyozni elbeszélését
az általa múltnak ítélt múltban, ám az újra meg újra elszabadul.
A királylányokat vizsgáztató küldöttség egyik tagjáról, doctor Cuspinianusról ezt
olvassuk: „császárokkal, királyokkal levelezett ura, Miksa császár megbízásából, és többet
tudott a fejedelmi dolgok házi titkaiból, mint más halandó” (10.). Hozzá hasonlóan a narrátor
egyik fontos jellemvonása, úgyszólván emberi gyengesége jólértesültségének fitogtatásában,
intim részleteknek az olvasó elé teregetésében áll.243
A narráció első látásra sok helyen kevéssé érthetőnek tűnő szenvtelenségére is a
narrátor attitűdjében kell keresni a magyarázatot. A koronázótemplombeli jelenet jól
megvilágítja ezt. Mária a rejtekablakon keresztül lesi a templomban történteket, közben
felidézi koronázási szertartását.244 A narrátor Máriával való együttérzése még az olvasót is
meghatja. Ám pár sorral lejjebb hasonló átéléssel ír a régi szentképről, amely megelégedve
figyelte a templom faláról a szép Máriát. A következő bekezdésben már a „[m]észtől, portól,
egykedvűségtől egyforma kőmívesek” (311.) munkáját figyeli és írja le teljes odaadással. Ha
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„Ezelőtt négyszáz-egynéhány esztendővel” (7.).
„[K]ét fiatal leány [...], akiknek személye különösen érdekelhet bennünket, magyarokat” (7.).
239
„The beginning is both inside and outside the narrative at once. […] The beginning must be inside the story as
part of its narrative, and at the same time outside it, prior to it as its generative base” (Miller 1998: 58.).
240
„Nézzük meg közelebbről, ki ez a két tizenhárom-tizenhat éves leányka” (7.).
241
„[A] halál éppen úgy leselkedett a császárok tróntermeiben, mint a szegény emberre az erdőn (7.).
242
Számos helyen alkalmazza nyomatékosan az ’akkoriban’ szót: „[c]sináltak akkoriban ilyen eljegyzéseket”
(7.); [a]kkoriban az iskolás feladványok másképpen voltak összeállítva” (7.). Másutt pedig ezt olvassuk:
„[k]özépkori kegyetlenséggel fúj a szél” (18.).
243
Amint írja, „Mária hercegnő egyébként is csak a hazájából való szappanokat kedvelte” (26.).
244
„[K]önnyei elborították szemét, amikor kiszámította magában azt a helyet, az oltár lépcsőjén, ahol térdepelve,
fehér menyasszonyi fátyolban, szinte mennybéli boldogsággal [...] várta, hogy a veszprémi püspök mikor érinti
meg vállát a koronával” (310.).
238
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még egyet lapozunk, a királyi koporsóból kihúzott szegek és csavarok hangjára figyel.245 A
narrátor a történet teljes figyelmen kívül hagyásával fókuszál rá minden elébe kerülő külső
tárgyra, eseményre, mindennek egyforma fontosságot tulajdonítva.246 Azaz inkább nem
rangsorolja fontosságban az elébe kerülő eseményeket, tárgyakat.247 Egy véletlen elszólása
után a narrátor nemére is fény derül248, nem mintha ennek megállapításához nem volna elég
felidéznünk előszeretetét a terített asztal örömei és a kedélyes férfitársaság iránt.
Scott-tal249, Thackerayjel és Dickensszel ellentétben Krúdy nem vált a középkor
tudósává a regény megírásához, ezért abból hiányzik az alapozás, amely biztosítaná, hogy a
mű olvasója végig érzékelje a megjelenített korszakot, annak sajátosságait. Krúdy ehelyett
kénytelen volt újra meg újra elmondani, mikor játszódik a történet. A narrátor vagy a
szereplők az események menetét megszakítva időről időre kiszólnak a szövegből, és
biztosítják az olvasót, hogy még mindig a középkorban járnak. Lajos első megszólalásakor ezt
olvassuk: „mintha az imént elmúlott lovagkorból tért volna vissza” (67.), lejjebb pedig, mikor
Mária megrettenve a jelenéstől elkeseredik, így mereng a narrátor: „[ó], felséges középkor,
[...] mily lemondás kellett, hogy benned az élet elviselhető legyen!” (67.) A Mohácsban még
számos helyen találkozunk ezzel a kevéssé eredményes módszerrel, a második és harmadik
regényben már másra fókuszált a szerző.
A narrátor sem nem tartja számon sem saját korábbi megszólalásait250, sem szereplői
alakulását, változását, esetleges fejlődését nem követi. Minden egyes alkalommal, ha a szeme
elé kerülnek, rájuk néz, jóformán mintha még nem is látta volna őket, és észrevesz valami
érdekeset rajtuk, de ritkán képes egy korábbi állapotot felidézve meglátni bennük a
változást.251 A Királyregények szereplői éppen ezért általában nem felelnek meg a jellemmé
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„A csavarok már berozsdásodva nyikorogtak, hogy sírással telt meg a templom csendessége. A kirántott
szegek akkorát puffantak, mint az edénybe fulladt dugók” (312.).
246
Bori Imre írja a trilógiával egy időben született regényekről: „[b]ennük a ’rejtett kamera’ figyelő szemének
’látását’ reprodukálja, azt írja le, ami látható, de azt figyelemmel, szakszerű pontossággal teszi” (Bori 1979:
103.).
247
Ennek a sajátosságnak számos helyen meglepő, megbotránkoztató gondolattársítás az eredménye: „Szerémy
uram […] nem mert közeledni a holttesthez [ti. Lajos királyéhoz], mintha attól félt volna, hogy a halott
megkérdezi tőle, hogy vajon főz-e olyan jól az új gazda szakácsa, mint a régi konyhamester, Bosnyák Mátyás
uram a budai palotában, akit a káplán mindig kebelbarátjának nevezett?” (314.)
248
Máriáról szólva írja: „[m]i, férfiak, sohasem érthetjük meg azokat a csodatetteket, amelyek a nőkkel
történnek” (325.).
249
Ahogyan Millgate megjegyzi: „Scott’s apprenticeship to medieval and renaissance romance had been long
and thorough” (Millgate 1984: 40.). Thackerayhez és Dickenshez vö. Bann 1984: 143., Goldberg 1972: 101.
250
Így lehetséges, hogy egy helyen ezt írja: „a zágrábi püspök Veszprémben megkoronázta [ti. Máriát]” (136.),
míg máshol Mária a székesfehérvári koronázására emlékszik vissza meghatottan (310.).
251
Ennek egy példája ’A rákok’ című fejezet kezdete: „[s]ok minden történt azóta, mióta Máriát utoljára láttuk.
Megasszonyosodott, kifejlődött, megnövekedett, megkomolyodott” (136.). Ám itt is – csakúgy, mint a nádor
csodálatos meggyógyulásánál – csupán summázza a látható, külsődleges változásokat.
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válás ama hármas kritériumának, amelyet Szegedy-Maszák Mihály fogalmazott meg.252
Esetünkben a „benyomások folyamatos rögzítése” éppen nem a „figura folytonosságát”,
hanem annak illékonyságát eredményezi. Ha a mű olvasója a szereplők minden megjelenését
aprólékosan tanulmányozza, nem közelebb jut azok megértéséhez, inkább újra meg újra
„olyan elemmel találkozik, amelyet nem képes beilleszteni abba a képbe, melyet kialakított
magának egy szereplőről” (Szegedy-Maszák 1989: 95.).
Megszólalásait szoros figyelemmel követve az is kiviláglik, hogy a narrátor Báthory
István nádort érzi magához legközelebb állónak. Az ő gondolatait nem magyarázgatja
ügyetlenül, betegségeit megérti, nem ütközik meg újra meg újra regénybeli megjelenésén. Ő
az, akit sikerül egész alaknak megformáznia: újabb és újabb szereplései valóban ugyanahhoz
az emberhez tartoznak.

A trilógiához tematikusan kapcsolódó novellák

Láthattuk, hogy a regénytrilógiát korábbi regény- vagy történeti feldolgozások felől
olvasva számos homályos részletre magyarázatot kapunk, valamint azt is, hogy ezek a
keresztutalások többletjelentéssel ruházzák fel a trilógiát. Ez igaz Krúdy novelláira is, ám
ebben az esetben a folyamat kétirányú, nemcsak a trilógia értelmezhető korábbi novellák
felől, hanem kortárs vagy későbbi novellák is értelmezhetők a trilógia felől. Először a korai
novellák motívumainak újbóli megjelenését vizsgálom meg.253
A középső regény fehérvári részében Mária férje ravatalához sietve nem mulasztja el
kérkedve mesélni Crudy püspöknek: „a szigorú fejedelemasszony néha szobafogsággal
büntetett [...]. [F]elnyitottam a bezárt ajtót, aztán hajrá, amilyen nagy és lakatlan volt a
kolostor kétemeletnyi része: lobogva végigfutottam a toronyerkélyeken és magas kórusokon”
(322.). Crudy püspök és Mária tehát megismétlik a fiatal Mária merész csínyeit, melyeket az
innsbrucki kolostorban tanult. Egy korai novella (Ábrándozás) szintén a templom felső
párkányán való egyensúlyozást dolgozza fel.254 A kisfiú hasonló helyzetben van, mint a
252

„A szereplőből a befogadás során válik jellem, vagyis »olyan képződmény, amelyet az olvasó a szövegben
elszórt különböző jelzésekből rak össze«. […] Ha az olvasó olyan elemmel találkozik, amelyet nem képes
beilleszteni abba képbe, melyet kialakított magának egy szereplőről, át kell fogalmaznia addigi általánosítását.
Legalábbis három föltétele van annak, hogy az olvasó jellemnek fogadjon el egy szereplőt. A benyomások
folyamatos rögzítése biztosítja a figura folytonosságát. Emlékezetünk teszi lehetővé a szereplő értelmezését és az
azonosulást. Végül a várhatóság ad lehetőséget a fordulat, a jellemátalakulás észlelésére” (Szegedy-Maszák
1989: 94−95.).
253
Ennek egy alváltozatát a ’Mondások’ illetve ’Szüret’ című fejezetekben ismertettem.
254
„[K]özépkori ódon templom, az orgona karzata félhomályban, az örökmécses mozdulatlanul pislákol kék
üveg mögött, a mélységes csöndességet nem zavarja más, mint lehulló, apró homokszemek zizegő zörrenése; a
homokszemek a templom boltozatáról hullanak, ahol keskeny párkány fut körül a nagy magasságban, és a
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kolostori növendék Mária, ám az őelőtte ugyanezt a nyaktörő utat bejáró Julián barát és
Magdolna nővér szerelmükkel határozottan a testiség irányába mozdítják el a történetet.255 A
barát és az apáca (hozzávetőleg) ugyanabban a korban élnek, mint Mária és a püspök,
ugyanazt a nyaktörő mutatványt hajtják végre, mint ők. (Itt az apácáról elhiszem, hogy szép,
fiatal és nagyon szerelmes, de Máriáról egyiket sem hiszem el a trilógia olvasásakor.)
Ahogy a trilógiába beékelt jelenet felesleges kalandosságnak tűnik, úgy a novellában
szükségszerű a két szerelmes nyaktörő mutatványa a találkozáshoz. Máriáék esetében kevéssé
érthető, hogy miért a poros padlás felől közelítik meg Lajos király ravatalát. A válasz talán ez:
mert erre már volt eset a Krúdy-prózában. Míg a kérkedő Máriára vigyáz a püspök, addig az
apácát utoléri végzete: „megbotlik hosszú köntösében. Velőtrázó sikoltással zuhan le a
félhomályos mélységbe, a templom kitérdepelt sziklaköveire...” (Krúdy 1977h: 492.)
Krúdy a trilógiához fellelt motívumokat szívesen felhasználta más írásaiban is. Ezek
az újbóli alkalmazások élesebb, groteszk fényben mutatják az átemelt vonásokat. A Váci utcai
hölgytisztelet című munkájában a következőket olvassuk: „a parancsnok, bizonyos »Cserni
Jóska« nevű, veszedelmes ember hírében állott, akivel nem mert senki kikötni. […] (A vezér
belülről igen szentimentális, érzelgős természetű ember volt, női hímzéshez hasonló
póklábbetűivel szerelmes verseket írt. Hivatalos akták hátára – a »felzetükre«)” (Krúdy
1982b: 73.). „Cserni Jóska” felidézi Cserni Jovánt, a lovászlegényből lett rablóvezért, akivel
először Szapolyai, majd Mária lépett szövetségre. Ezzel az adalékkal a Tanácsköztársaságot
úgy tünteti fel Krúdy, mintha az csupán alacsony származású, feltűnési hóbortban szenvedő
lovászlegények szórakozása lett volna csupán.
Az Etel király kincsében Szapolyai szerencsi pihenőjének motívuma tűnik fel újra256, a
vajda úgynevezett második honfoglalását még kisszerűbbnek tüntetve fel azáltal, hogy egy
csapat lusta, unatkozó, potyaleső vidéki uraság előképévé tette meg itt Krúdy.
keskeny párkányon, a falhoz lapulva csendesen kúszik egy kisfiú, egy tízesztendős diákfiúcska... Szinte
megállott a szívem verése, amikor világosan láttam magam előtt a képet, a szédítő magasban tovakúszó fiúcskát
a keskeny párkányon, a homokszemek zizegve hullanak, a félhomály elborítja a sötét padsorokat, csak az
örökmécses világít... Elegendő egy hibás mozdulat, és a fiúcska lezuhan a szédítő magasból. Nem – már elérte a
főoltárt, ahol az óriási oltárkép rámája a párkányzatot éri, és rajta túlemelkedik; a fiúcska megfogózik a rámában,
és megpihen –, egyelőre nem fenyegeti a lezuhanás veszedelme. Ez a fiúcska – én voltam harminc esztendő
előtt. Egy felvidéki kolostor növendéke voltam, és sokszor voltam csínyeim miatt bezárt diák, aki tintagaluskát
ebédel. Ilyenkor kiszöktem az ablakon, és bebarangoltam a régi kolostor lakatlan emeleteit, padlásait, termeit”
(Krúdy 1977h: 490.). Scott The Antiquary című regénye ugyanezt a motívumot (magas karzatról kitekintő
zárdafőnök) tartalmazza (Scott 2002: 205.).
255
„Itt, ezen a helyen csattantak el a forró csókok; a keskeny párkányon [...] ölelkezett [...] két szerető lélek”
(Krúdy 1977h: 492.).
256
„ – Bizonyosan megfordult Árpád vezér Gyöngyösön vagy legalábbis a helyén, amint Szerencsen is stációt
tartottak, akiknek Tokaj felől az ország közepébe kellett menni. Szapolyai János, aki hosszú idő után, a mohácsi
vész után lett nemzeti királyunk, éppen azon az úton ment Buda felé, amelyen valaha a honfoglaló Árpád vezér
haladt, mert néki is újra kellett elfoglalni az országot” (Krúdy 1981f: 307.).
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Korábban már volt szó a narrátor furcsa, nem alulnézeti, de nem is a főhősével
egyenrangú nézőpontjáról. Krúdy két Mohács-tárgyú novellájának (A királyné óbudai
kovácsa és az Így élünk Óbudán 1930-ból) főhőse, valamint elbeszélője, Himeny „harmadik
kerületbeli” lakos (Krúdy 1982j: 521.) – vagy ahogy régebben, Óbuda, Buda és Pest
egyesülése előtt szeretett magára gondolni, „»óbudai polgár«” (Krúdy 1982j: 521.) – hasonló
tulajdonságokat mutat fel. Ezekben a novellákban Himeny, akinek „bölcsessége elegendő
volna az egész városnak” (Krúdy 1982j: 521.), történeteket mesélget Máriáról annak óbudai
életéből, történeteket, amelyek a régiségbúvárkodás lokálpatrióta szemléletét tükrözik. A
novella narrátora, mielőtt átadná a szót Himenynek, bemutatja őt az olvasóknak, egyszerre
magasztalva és kifigurázva őt: „az egész fővárosban a legokosabb embernek mondhatni”
(Krúdy 1982j: 521.). E novellák rávilágítanak a nehézségre, amelyet a történelmi regény
megírása Krúdynak jelentett: mert amíg Himeny szabadon szőheti meséjét, addig a történelmi
regény szerzőjének számos megkötéssel kellett számolnia munkája során. Jóllehet az óbudai
ódondász felett álló narrátor kifigurázza Himenyt A királyné óbudai kovácsa című novella
elején, de ezt kedvesen és megértően teszi. A narrátor azzal, hogy átadja az elbeszélést
Himenynek, felmenti magát a felelősség alól, melyet a történeti hűség követelménye ró rá. Ha
Himeny nem képes is ennek eleget tenni, a végeredmény még lehet szórakoztató. Az óbudai
polgár történetei azáltal válnak érdekessé, hogy a felszabadultság érzése uralja a narrációt,
amely váratlan fordulatokban bővelkedik ugyan, ám sokkal koherensebb egészet alkot, mint a
regények.
Himeny ugyanúgy vonzódik a bennfentes információkhoz, mint a regény meg nem
nevezett, alakot nem öltő narrátora. A részletek összevetéséből kiderül, hogy noha
valószínűleg ismeri bizonyos – korlátozott – mértékben a szakirodalom adatait, mégis
szabadon, kedve szerint alakítja, hagyja el vagy éppen helyezi át őket. A regény narrátora
beéri a jólértesültséggel, saját személyét nem szövi bele a históriába, ahogyan Himeny teszi:
„Mária királyné [...] minket, óbudaiakat nyomban megszeretett, amikor itt [...] partra szállott.
Igaz, hogy Lajos király más elfoglaltsága miatt nem jöhetett elébe a hajóhoz [...]. Tetszett neki
itt minden Óbudán, nem is nagyon örült, amikor hirtelen hintóban továbbvitték, innen Buda
felé – mondta Himeny a történelmi hűség kedvéért” (Krúdy 1982j: 521–522.). Hasonló
hozzátoldásokat máshol is találunk a novellában: „mondotta Himeny nem minden büszkeség
nélkül, mert szerette a maga személyét bekapcsolni a históriába” (Krúdy 1982j: 522.). Ezzel
együtt a regények narrátorának és Himenynek sok rokon vonása van: például az aprólékos
részletezése olyan elemeknek, amelyek egyáltalán nem viszik előre a cselekményt, hanem
inkább az amatőr történetkedvelő elbeszélő kompozíciós tudatosságának a hiányát példázzák.
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Himeny, mint ahogy gyakran a regény narrátora is, nem tud különbséget tenni releváns és
irreleváns adatok, esetek között, nem tudja hol elkezdeni a történetet.
Himenyt nevéhez méltóan a történelemből legjobban a szerelem érdekli, így Lajos és
Mária sorsában elsősorban a fiatalon megözvegyült, egyedül maradt nő történetét látja. A
novellák leleplezik, hogy a szerző kedvenc témái – budai házasságtörések, a magyar vidék
különcei – nem túl tág körén és saját vagy annak tekintett korán kívül nemigen találja a
helyét.
A királyné óbudai kovácsa című novella különös elegye a hírességek – esetünkben a
királyi pár – magánéletében való kutakodásnak, az elbeszélő magát előtérbe helyező
fontoskodásának és sajátos történetszemlélete megnyilvánulásainak. Himeny elbeszélésében
szinte felismerhetetlenné torzulnak a történelmi tények és szereplők. Hősei gyakran jóformán
elfogulatlan, népmesei hangon szólalnak meg, a kovács őszintén, kertelés nélkül beszél a
királlyal: „[b]izony, itt nincs más választás – mond a kovácsmester –, csak felséged egyedül
bírhatja rá a törököt, hogy az hódító útjában megálljon” (Krúdy 1982j: 524.). Lajos válasza
hasonlóan naiv, és a népmesékre emlékeztető: „[é]n megteszek mindent, amit a magyarok
elvárhatnak [...]. Szívesen meg is halok értük, mert királyuk vagyok. Csak a szegény királynét
sajnálom” (Krúdy 1982j: 524.). Banó István említi, hogy „[a] mese szereplői az olyan
események, történések keretében, amelyek nincsenek szoros kapcsolatban a mese alapvető
szerkezeti rugóival, azaz a mesei epizódok hétköznapjaiban úgy élnek, viselkednek, mint a
falusi emberek általában. A mesei szereplők […] a feudális falu paraszti társadalmát
reprezentálják” (Banó 1988: 39.). Ennek nyomait láthatjuk ebben a novellában is. A
kovácsműhely a falusi élet egyik centrumaként funkcionál, itt várja Mária a vadászatból
hazatérő Lajost, itt hallgatják a külföldről érkező híreket257, maga a kovács pedig a falu egyik
– foglalkozásából eredően – legerősebb embereként tekintélynek örvend. Még saját
hatáskörén (ezt is teljesíti, hiszen ő vasalja meg a királyné utazóládáit) túlnyúlóan olyan
kérdésekbe is beleszólhat, mint az ország védelme, a török megállítása a déli határon.
Hasonlóan a népmesékkel rokonságot mutató elem a köztudottan szegényes királyi
palota leírása a menekülés éjszakáján. Ahogyan Banó István fogalmaz: „[a] királyi palota […]
leírása általában bővelkedik a gazdagságot, pompát érzékeltető részletekben” (Banó 1988:
38.). Míg a regényben csak a szegénységről, szűkösségről olvasunk, addig a novella
gazdagnak és dúsnak tünteti fel a palotát, legalábbis amikor Mária kelengyéjének
összepakolásáról van szó: „[n]incsen annyi dzsinn a napkeleti mesében sem, amely egyetlen
257

Mária így köszön be a kovácsműhelybe hírek és levelei, üzenetei után tudakozódva: „[u]gyan nem keresett itt
senki, kedves mester, amíg fővárosomtól távol voltam?” (Krúdy 1982j: 522.)
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éjszakán összeszedhette volna azt a sok holmit, kelengyét, konyhaedényt, bútort, ágyneműt,
evőeszközt...” (Krúdy 1982j: 525.)
A másik Himeny-féle Mária-novella (Így élünk Óbudán) hasonlóságokat hordoz a
Festett király nyitófejezetével. Ez feldolgozza az udvari életből szabadságot kivett királyi pár
motívumát, ahogyan az a regényben is megtalálható; itt Árpád fejedelem szőlőjébe szöknek –
ebédelni, míg a regényben a Duna-parton kószálnak, majd a Keresztelő Szent János utcai
házat látogatják meg.
A tűzgyújtáshoz felhasznált anyagok megfelelnek a legszigorúbb Szapolyai-regulának
is, Máriáék „száraz venyigéből, vén szilvafa gallyából és régi szőlőtőkékből” (Krúdy 1982k:
553.) raknak tüzet. Az ebéd egyszerűségében is és felhasznált alapanyagaiban is hasonlít
Szapolyai szüreti ebédjéhez (disznóhús és ökörsütés). A novella felel a másikra is,
amennyiben Mária felháborodva szóvá teszi Bornemisszáné személyesen osztogatott
kegyeinek következményeit, Lajos pedig elpirulva, de némán hallgatja a szemrehányásokat:
„nem szeretett Bornemisszánéról beszélni, aki abból az időből maradt a budai palotában,
amikor a királyné még messze volt...” (Krúdy 1982k: 554.)
A novellák két, a regényben is megtalálható elemnek adnak újfajta értelmezést. Az
egyik Lajos király léha életmódja, melyről a regény az intő levél felolvasásán kívül nem
emlékezik meg, a másik pedig Mária Budáról való menekülése. Himeny előadásában Lajos
király nevelésével senki nem törődött (számos önjelölt tanítójáról említést sem tesz258), ezért
vett fel királyhoz nem illő szokásokat, valamint abban sem ő volt a hibás, hogy termeibe bárki
szabadon beléphetett, mert Himeny szerint: „az léphetett be a királyi szobákba, akinek kedve
tartotta, a szolgák elfelejtették Mátyás király óta, hogyan kell valakit legurítani a lépcsőn”
(Krúdy 1982j: 523.). Az óbudai történetbúvár megértően, atyai elnézéssel viszonyul a
fiatalokhoz, és a kovácshoz hasonlóan nem a királyt-királynét látja bennük, hanem csak a
tapasztalatlan, tanácsra és gyámolításra szoruló fiatal párt.
Mária Budáról való gyors és sikeres elmenekülését pedig teljes egészében a kovácsnak
tulajdonítja, saját verzióját bátran szembesíti a történészekével: „[í]gy kezdődött az a híres
budai pakolózás, amelyet a jámbor történetírók egyetlen éjszakára tesznek” (Krúdy 1982j:
525.). Himeny a regény narrátorával ellentétben nem tünteti fel magát mindentudóként,
hanem elismeri, hogy a tudást, melynek birtokában van, legalább részben históriai munkákból
merítette.

258

„Lajos királyt Bornemisszáné asszonyság meg a kutyaidomítók, kengyelfutók, a vásári bohócok nevelgették
úgy, ahogy tudták, de a legtöbbet talán mégis Bornemisszánétól tanulta” (Krúdy 1982k: 523.).

156
Az Így élünk Óbudán zárójelenete magával hozza Krúdy egyik kedvelt motívumát: a
búcsújárást. Ezt a Napraforgóban, a Pénzzel járják a búcsút című Szindbád-novellában is
felleljük. A férfiruhába öltöztetett Mária és Lajos annyira kiváltják a búcsújárók haragját,
hogy azok – ugyanazzal a módszerrel, amellyel Az úriember, akinek szőlővirágszaga volt
című novellában „bort fejtenek” az asszonyok (vö. Krúdy 1982c: 239.) – eloltják az
ebédfőzéshez rakott tüzet. A búcsújárás rituális cselekedete különös szerepet tölt be a Krúdyregény-, illetve -novellaszereplők életében. Szindbád akkor szánja rá magát, mikor végleg
megcsömörlött saját magától: „[b]űneim annyira összegyülekeztek, nem merek miattuk
éjszaka egyedül lenni a szobában. Valamit tenni kell, hogy megszabaduljak bűnösségemtől”
(Krúdy 1981h: 547.). Evelin és Maszkerádi kisasszony is életük fordulópontján csatlakoznak
a búcsújáráshoz. Azonban Lajos és Mária / Marguerite nem a Szindbád-szerű vagy Evelinféle búcsúsokkal akadnak össze, hanem a falusi vénasszonyokkal, akikről Krúdy így ír:
„[m]int nőstény túzokok, akiknek szárnyait nehézzé tette a bűnök vagy bánatok ólmos esője,
mendegéltek az asszonyok. [...] Itt mentek a meddők [...]. Itt mentek a betegek [...]. Mentek
szemlesütve, akiknek valami titkos céljuk volt a zarándoklásban; mentek égbe néző
tekintettel, akiknek baját úgyis tudja az egész falu” (Napraforgó, Krúdy 1978h: 150–151.). A
búcsújárók tehát mind nyomorúságuktól vagy testi nyavalyájuktól vezérelve indulnak útnak
(nem is ebben, hanem a kényelemhez való ragaszkodásban különbözik tőlük Szindbád,
Maszkerádi – Evelin nem), és könyörtelenek azokkal szemben, akik nem szorulnak rá az
efféle gyógymódra. A búcsújárás tehát nem a tiszta hit, vallásos érzelem megnyilvánulásaként
jelenik meg a Krúdy-életműben, hanem inkább a lelki tisztátalanság, testi betegségek
hordozójaként. Fülöp László írja a Kleofásné kakasa kapcsán a búcsúról: „[a] szörnyűség, a
nyomorúság, a betegség infernális mélyvilágaként ábrázolja Krúdy a búcsú látványát,
amelyben az élet riasztó és taszító arca mutatja magát” (Fülöp 1986: 34.).
Miután a búcsújárók elvonulnak, a király bosszankodik, Mária azonban megértésre
szólítja fel: „[h]a megöregszem, én is csak olyan vén banya leszek, aki örömét találja a mások
tüzének eloltásában” (Krúdy 1982k: 555.). A történetben ez a legélesebb fordulat, ahogy a
fiatal, boldog házas Mária megelégedéssel néz az általa elképzelt jövőbe – ám Himeny, és
vele együtt az olvasók is tudják, hogy ez a jövő nem fog megvalósulni.
A Királyregények születési körülményeiről tanúskodik továbbá a Mária királyné
Pozsonyban című novella is. Ez 1926-ból való, tehát a trilógia első részével egyidőben
íródott, de már a második rész első fogalmazványának tekinthető; Mária pozsonyi
tartózkodásának kezdeti időszakát örökíti meg benne Krúdy. Az özvegy királyné és a Cogus
Tamás nevű Logus Tamás napról napra fogadják a mohácsi csatából menekült, rongyosan

157
érkező urakat, zsoldosokat. A közel húsz oldalas novella számos elemet felismerhetően
tartalmaz a későbbi regényváltozatból, ám még kezdetlegesebb, kidolgozatlanabb formában.
Krúdy munkamódszerére is fényt vet ennek az írásnak a behatóbb vizsgálata. Az
elején Mária és Cogus Tamás arról vitatkoznak, hogy valóban célravezető-e minden jöttment
rongyost, aki azt állítja magáról, hogy Mohácsról jön, befogadni a pozsonyi udvarba. A
humanista itt egyszerre hordozza későbbi, regénybeli énjét, és a király íródeákjának kevéssé
vonzó tulajdonságait: a pákosztosságot és a fecsegést. A jelenetben ő mondja fel a pozsonyiak
aznapi küldeményének a tartalmát: „[k]üldtek nyolc csukát, igaz, hogy nem a legnagyobbakat,
két potykát, hitványkákat, amelyeknek rácosan való elkészítése többe kerül, mint amennyit
maguk a potykák érnek” (Krúdy 1982h: 146.). Nemcsak a neve változott meg a humanista
papnak, de némi jellemalakuláson is keresztülment. Novellabeli énjének nyomai a regényben
is felfedezhetők259, de ott már árnyaltabban mutatja be őt Krúdy – ezenkívül a másutt
megformált alak tulajdonságaiból stafírozza ki Zembert is. A szakirodalmakból260 nem derül
ki, hogy Logus Tamás életbeli mintája, Logus György meddig maradt a király udvarában, de
valószínű, hogy még a mohácsi hadjárat előtt elhagyta azt. Krúdy azonban Máriával együtt
Pozsonyba menekítette őt is, hogy aztán majd észrevétlenül eltűnjön, átadva Máriát
oltalmazó, támogató szerepét Crudy püspöknek, Báthory nádornak és Podvinyainak.
Vitatkozásukat Brodarics megérkezése szakítja félbe. A szerémi püspök kalandos útja
a Bakonyon át kedvelt részlete volt Kúdynak, hiszen a regényben is többször elmeséli. Mária
újfent tanújelét adja a rongyos menekülők iránti jóindulatának, Cogus Tamás pedig az olvasót
némileg kizökkentve és meglepve így nyilatkozik: „Brodarics Lajos király jobbján, ötödiknek
a püspökök között, állott a csatában” (Krúdy 1982h: 147.). Krúdy ezt a részletet fontosnak és
jellemzőnek tarthatta, mert a regény írásakor is ügyelt rá, hogy valamelyik szereplő szájából
elhangozzék. A regényben természetesebben sikerült beleszőnie a társalgásba, míg itt Cogus
Tamás bumfordi megjegyzése nem illeszkedik sem az előtte álló, sem a következő
mondathoz. Ellenben a regénybeli Mária felindultsága megelőlegződik e novellában: elfojtja
„meghatottságát, amely mindannyiszor erőt vett rajta, mikor Lajos király nevét hallá” (Krúdy
1982h: 147.).
A következő látogatók, Schlick és zsoldosai örömteli kijelentésre ösztönzik Máriát:
„ha ebecske jönne elémbe a néven, szeretettel fogadnám királyunk kedvéért!” (Krúdy 1982h:
147.) Ez a megfogalmazás egy sor középső eleme, az eredetit Sacher-Masoch regényében
találhatjuk, tőle lábjegyzetben vette át Ortvay (vö. Ortvay 1914: 211.), és valószínű, hogy
259
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„A negyede se volt ott a huncfutoknak – káromkodott magában az öreg humanista” (231.).
Vö. Ortvay 1914: 80.; Fógel 1917: 75.
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Krúdy Ortvaytól, nem pedig az osztrák szerzőtől (akinek vonatkozó műve máig csak
eredetiben olvasható) mentette át ezt az ötletet. Ennek a végső állomása a regényben
Brandenburgi megérkezése az özvegy királynéhoz: „Brandenburgi! Ha kis csikó vagy
bikaborjú jönne elébem e néven: vajon nem olyan szívesen látnám-e, mint boldogult
férjemnek és nekem legjobb barátomat?” (233.) Az azonosság a változtatások ellenére
szembeötlő. Ezúttal regénybeli változat lett a sutább, esetlenebb, a kutya természetesebben
tartozott Mária környezetéhez, mint a szarvasmarha, ezt Krúdy is gyaníthatta, hiszen a regény
következő mozzanata az elhunyt király kutyáinak beözönlése a szobába: „az ajtó felnyílott
egy nagy sinkorán eb kapaszkodása révén, és egy csomó kutya tódult a szobába” (234.).
A Schlick fivérek megérkezéséről kapott hír után Mária Brandenburgi felől
tudakozódik Cogus Tamástól. Ez alkalmat adott Krúdynak arra, hogy először alkalmazhassa
az őrgrófra a ’Markaláb’261 elnevezést, ahogy majd a regényben is teszi.
A novella következő mozzanata a levélírás, a levelezés Mária és fivérei között. Ebben
a formában ez a részlet a Festett királyból kimaradt. Mária levélírási szokásairól csupán a
király íródeákjának a feljegyzéseiből értesülünk. A regényben inkább a Ferdinánd és fivére,
V. Károly közti levelezés nehézségeit részletezi Krúdy. A következő rész Mária külsejével és
szépítkezési szokásaival foglalkozik. A királyné megváltozott külsejének leírását valószínűleg
az Ortvay életrajzában található festmények, metszetek ihlették. Ezeken jól látható, hogy
Mária hamar elengedte magát özvegységében, és egyrészt meghízott, másrészt pedig
megcsúnyult. Krúdy ugyan „öregasszonyosan” csusszanó állról beszél (Krúdy 1982h: 153),
de nyugodtan leírhatta volna, hogy a királyné tokát eresztett... A trilógia 1926-os megírottsági
állapotához képest a novella nem a még megírásra váró részeket előlegezi meg – jóllehet van
benne két ilyen irányú mozzanat is –, hanem inkább a királyné asszonyi életére néz vissza,
abból villant fel képeket. A budai fürdőzési szokások, Mária kelengyéje és hitelbe vásárolt
vásznai, a budai palota udvartartási rendje262 – ezeket az ismerős motívumokat tematizálja
újra, illetve egy újabb adalékkal gazdagítja a palotabeli élet leírását. Ez nem egyéb, mint a
tálalás sorrendje, amelyről a Mohácsban nem esett szó. Már-már fetisizálva írja le újra meg
újra a Mária kelengyéjében található szöveteket263, szinte tapintható a puhaságuk, lágyságuk.

261

Ez Verancsics Antaltól ered, de Krúdy csupán Ortvay egy lábjegyzetében találkozott vele (vö. Ortvay 1914:
211–212.; Verancsics 1857−1875: 21.).
262
A következő regénybeli mondat: „[a] királyné ugyanis azzal is dokumentálta vezeklési és özvegyi állapotát,
hogy a Budán szokásos udvari ceremóniákat Pozsonyban felfüggesztette” (360.) valószínűleg a novella azon
részletére utal vissza, ahol Krúdy meglehetősen hosszadalmasan részletezi a budai ebédelési rendet (első
csengetés a külső udvari személyeknek, második a palotabelieknek, harmadik a konyhaszemélyzetnek).
263
„Többé sohasem fog sor kerülni ebben az életben azokra a génuai bíborokra, flandriai szövetekre, puha
gyolcsokra, selyemtapintású vásznakra” (Krúdy 1982h: 151.).
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A Festett királyt előlegező egyik mozzanat az apácák menekülése a török elől. A
regényben a történetírókhoz hűen, Pozsonyból menekülnek el a nővérek, míg a novellában a
margitszigeti kolostor lakói futnak el a török elől.
A másik pedig a királyné összeütközése az esztergomi várkapitánnyal, Orbánnal.
Krúdy élvezettel részletezi a Mária körül összegyűlt főurak szedett-vedett ruházatát. Brodarics
öltözéke különösen hangsúlyos a szövegben; a feltehetően Krúdy-találmány „Orbán lelke”
elnevezésű huszáros egyenruhában kell, hogy a királyné elé álljon. Ez egyfelől felidézi
Máriában esztergomi szerencsétlenségét, másfelől viszont megfeddi embereit, amiért
megfosztották ruházatától az egyik elfogott katonát. Már és még nem a meg nem bocsátó
Máriáról van szó tehát, aki a Mohács végén így búcsúzik csatába induló férjétől: „nekem nem
kell nagylelkűnek lenni az ellenségeimmel szemben” (167–168.), illetve szigorúan megbünteti
a hűtlenségbe esetteket Az első Habsburgban. A novella rávilágít erre a fordulatra: Mária a
novellában e szavakkal rója meg udvarmesterét, amiért az lehúzta a ruhát Orbán egyik
elfogott huszárjáról: „[s]enkit sem szabad bántani, amúgy is van elég ellenségünk” (Krúdy
1982h: 153.). Ezenkívül így nyilatkozik az udvar nyilvánossága előtt szándékairól:
„[m]indannyiukról gondoskodni fogok, még azokról is, akik idáig nem tartoztak híveim közé.
Most majd megismerhetik a szívtelen Mária szívét” (Krúdy 1982h: 154.). Mária
jellemfejlődésének ez a szakasza sokkal kevésbé explicit a regényben, ezért is marad
kihüvelyezhetetlen a királyné beszéde, midőn megbünteti Somogyi Ferencet árulásáért.264 Ez
a kinyilatkoztatás a novella ismeretében érthetőbb. Abban Mária még mindenkivel
könyörületes, mert viszontkönyörületben reménykedik.
Az ebédlőasztal körül összegyűlt urak mind-mind másnak látszanak, mint amik:
Burgio pápai nuncius inkább az elesett Tomorit idézi koldulócsuhájában, Thurzó Elek Cserni
Jovánt, a hajdani lovászlegényt juttatja az olvasó eszébe, Brodarics pedig huszárruhában vesz
részt az ebéden. Nádasdy Tamás, Ferdinánd befolyásos tanácsadója kopott vándorlegény,
Batthyány Ferenc horvát bán pedig fűzöld jáger, mint valami kártyafigura. Mindenki hajdani
énjét megtagadva kucorog az elszegényedett királyi asztal körül. A ruhák által felidézett
emberek valóban segítségére lehetnének Máriának (mint ahogy Cserni Jován majd lesz is – a
regényben és a históriában), de nem segíthet rajta sem az ál-Tomori, sem az ál-Jován. Mária
körül csupa nem létező ember ül.
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„A régi Mária nincs többé, mert ellenségei apránként kiöldösték szívéből a jóságnak virágoskertjét. Egy új
Mária királynét ismernek meg a magyarok, aki tud olyan kemény lenni, mint az érc, amelyet kardcsapások ellen
viselnek a harcosok melleiken. Most jön a fekete Máriának ideje a fehér Mária után” (387.).
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Bornemissza nevezetes pénzelzárása is felmerül a beszélgetés során. Krúdy a
regényben is és a novellában is megkülönböztetett figyelemmel kezeli az alkotmányhű öreg
alakját. Tisztelni látszik benne a független szellemet, ugyanakkor próbálja a többiekhez
hasonlónak mutatni a regényben. A novella egyetlen valóban humoros mozzanatára ekkor
kerül sor. Mária így sajnálkozik az elveszett pénz fölött: „[t]íz mázsa pénzem, tíz mázsa jó
tallérom – rebegte Mária, aki ebben a percben elfelejteni látszott, hogy mennyi rézzel
kevertette az ezüstöt” (Krúdy 1982h: 155–156.).
Az ebéd utáni borozgatás leírása a novellában sokkal naturalisztikusabb, amennyiben
az emésztési folyamatokra legalább olyan hangsúly esik, mint az urak mondanivalójára.265
Krúdy ezután közel hat oldalt szentel Cogus Tamás és Schlick Albin beszélgetésének. Cogus
éppen olyan nem létező érvekkel próbálja meggyőzni a kapitányt, mint Bornemissza tette a
regényben, amikor elvitatta a végváriak zsoldját Tomoritól. Valójában nem párbeszédet
folytat vele, hanem megszakítva ad elő egy jól begyakorolt monológot, ahogy ezt Schlick
kapitány viselkedése is jelzi: „[s]ehogy se volt megelégedve a humanista feleleteivel” (Krúdy
1982h: 160.). A novella második része inkább Cogus nagy lehetősége arra, hogy elmondja a
véleményét, ami a szívét nyomja – erre nincs hely a regényben, és Schlick kapitány inkább
csupán ürügyet szolgáltat hozzá.
A humanista hasonlóan érvel Lajos királlyal kapcsolatban, mint Szapolyai a Fráter
Györgyben. Cogus Tamás ugyan nem tekinti a királyt alapvetően életképtelennek, álláspontja
mégis azon alapszik, hogy Lajos király már befutotta a számára rendelt életutat: „II. Lajos
királynak is megjósolták fiatalkori halálát. Elaggott, elkorhadt volt már, haja télfehér, és a
lelke bús, mint a siralomház” (Krúdy 1982h: 161.).
Amikor Farkas és bátyja magukra maradva beszélgetnek, akkor Cogus Brandenburgi
módjára hallgatózik: „a zsoldoskapitányok beszélgetése alatt kiment az ebédlőből, hogy egy
faliszekrényből kényelmesen kihallgassa a vándorkatonák bizodalmas beszélgetését” (Krúdy
1982h: 164).
A novella zárlatát Mária lerontja ugyan az ebecskékre vonatkozó mondása
megismétlésével, ám ennek ellenére sikeres megoldásnak tekinthető a királyné és a neki
hűséget esküvő zsoldosok jelenete Cogus Tamással a háttérben.266 Mária magára hagyottságát
hangsúlyozza a szerző azzal, hogy az idegen zsoldoskapitányokat fogadva eszébe ötlenek
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„Itt az asztalnál előbb az ebéd utáni böffentések felelgettek, amelyek tudvalevőleg mindig megelőzni szokták
az okos emberek lassú szavajárását” (Krúdy 1982h: 157.).
266
Ez a jelenet is mutat némi Sacher-Masoch-hatást. Ortvaynál ezt találjuk: „[v]égül némán kezet nyujtott nekik
[ti. Mária], melyet ők [ti. a Schlick-fivérek] térdenállva csókoltak meg” (Ortvay 1914: 211., lj-ben).
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azok, akiknek mellette kellene állniuk ebben a helyzetben: Ferdinánd és „a ragyogó lovag,
Brandenburgi őrgróf” (Krúdy 1982h: 165.).
A regényben a Schlick fivérek csupán említés szintjén jelennek meg. Szerepük egy
részét Brandenburgi veszi át, aki a maga módján esküszik hűséget Máriának, valamint Crudy
püspök, aki beszámol a király oldalán található tőrszúrásokról.267

Történelem, idő

Krúdy számára a múlt ábrázolása egész pályáját végigkísérő probléma volt. Újra meg
újra megfogalmazta véleményét, amelyek gyakorta következetlenségről és végiggondolt
álláspont hiányáról tanúskodnak. Így ír A budai bakter című novellában: „[a] régi falak között
ugyanolyan szívek dobognak, mint száz esztendőkkel ezelőtt” (Krúdy 1977a: 110.). Ezzel
szemben máshol ezt olvassuk: „[m]intha századok volnának köztünk és nagyapáink között.
Mosolygunk az öregek furcsaságain, bogarain; nem értjük őket, csínyeiket, ifjúságukban
elkövetett cselekedeteiket, melyeket ők hőstetteknek látnak, mi csendesen lenézzük” (Az
álmok hőse, Krúdy 1977b: 111.).268 A Hartwig című novellában arra a véleményre jut, hogy
„a felleges középkor századaiban vagy az emberek voltak mások, mint manapság, vagy a
természet rendjében voltak olyan változások, amilyeneket már nem látunk” (Krúdy 1978b:
182.). Számára a középkor az érthetetlen egzotikumot és idegenséget jelenti, amelyet saját
jelenéből már nem tud megközelíteni. Krúdy e korszakba való belehelyezkedésének
nehézségeit már Bori Imre észrevette: „a középkorba is kirándult már az 1900-as években, de
azok a novellák egy szecessziós korképet hoztak, s nem annyira az írói eszmélkedésnek, mint
inkább a korízlésnek voltak a reflexei” (Bori 1978: 214.). A trilógiát is ez az álláspont
jellemzi. Igyekezett különbözőnek ábrázolni Lajos és Mária korát a magáétól, ám ez gyakran
csupán modorosságba vagy érthetetlenségbe torkollott – erre a jó példa Oláh Miklós
főesperesnek a Mária asztalánál elmondott különös mondatai az isteni jeladásokról és
Szapolyi gonoszságáról. Nem sikerült megragadnia sem az állandónak tekinthető emberi
tulajdonságokat, hogy azok segítségével juttassa kifejezésre a kor idegenségét, sem pedig a
kor gyökeres másságát úgy, hogy az olvasói számára is feltáruljon, megnyíljon.
267

A novellában Farkas kapitány meséli bátyjának Lajos király holttestének megtalálását: „én a páncélján
lyukakat láttam, amilyent a páncéltörő, háromélű dákos szokott ütni” (Krúdy 1982h: 164.).
268
Vö. a Montmorency lába című novellával: „[l]ehet, könnyen lehetséges, hogy ez a bizonyos nagyapa fehér
nadrágban és hetyke kis szalmakalappal fején most is itt járogat valahol közöttünk, hiszen amint a nők nagyon
keveset változnak emberöltőkön át, oly keveset változnak a férfiak. A Luther Márton korabeli suszterben
bizonyosan más gondolatok szunnyadtak, mint a mai csizmadiában. De egy század előtt élt emberek nem sokban
különböznk a maiaktól. Így történik az, hogy bárki lehet önmagának a nagyapja” (Krúdy 1979b: 59.).
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A történelemírásról és a feljegyzett történelemről szintén véleményt mond, ennek
summázatát megtaláljuk Az ágyúgolyó című novellában: „[a] történelem könyvében csupán a
régi királyok cselekedetei vannak feljegyezve. Ám a régi királyok idejében voltak
közemberek, akikről mit se olvasunk az egykori feljegyzésekben” (Krúdy 1977e: 339.).269
Azonban a trilógia írásakor szembesült a problémával, hogy a közemberek feljegyzései – ha
voltak is – nem maradtak fenn, így ő is a régi királyok cselekedeteit kényszerült feldolgozni
munkájában.
A történelmi regényről is sajátos elképzelése volt, ami sokban magyarázatot szolgáltat
a trilógia jellegzetességeire. Ezt olvassuk a Fehér holló a tornyon című novellában: „[a]h,
mikor magas ablakából kipillantott a piac hiábavalóságaira, és a kémények a háztetőn szinte
féloldalra dőltek, mint a történelmi regényekben!” (Krúdy 1979e: 447.) A megfogalmazás
jelzi, mit tart Krúdy történelmi regénynek – nem a klasszikus scotti műfajt. A történelem
számára nem mozgás, hanem kimerevült állóképek sorozata, és az időbeli távolságot csupán a
rárakódott porrétegek jelzik.
A trilógia szereplői több helyen a regényből kiszólva adnak hangot történelemről
alkotott véleményüknek: „a históriában feltétlenül hiszek, mert az nem hazudik” (211.) −
mondja Szapolyai, amikor trónigényét próbálja legitimálni Mária királyné követe, Gerendi
kanonok előtt. Logus Tamás pedig így elmélkedik: „[a] királyok mindig bölcsen cselekednek,
mert Isten és történelem vigyáznak reájuk, hogy dolgukat el ne hibázhassák. Istennel el nem
számolhatunk, de a történelemírókkal igenis van leszámolnivalónk, akik a királyok
cselekedeteit mindig úgy mutogatják nekünk, mintha azok Isten akaratai lettek volna,
amelyeket földi megbízottjaik, a fejedelmek útján tudattak az emberekkel” (150.). Logus
mosolya jelzi, hogy nem teljesen ért egyet az általa felmondott véleménnyel, ám
magánvéleményét titokban tartja Lajos és az olvasó előtt.
Tehát míg a humanista gondolkodó az egyéni felelősséget helyezi előtérbe, addig
Szapolyai a históriát pusztán saját céljainak elérésére rángatja elő: a rákosi végzést úgy
emlegeti, mintha azt az ő kedvéért hozták volna.
A trilógia egyik legszembetűnőbb furcsaságára ad magyarázatot a narrátor egy
megjegyzése: „[c]sak a históriából látjuk a végzetszerűséget az eseményekben, ám amikor
269

Vö. Az utolsó nemesi felkelés című írással: „[k]özönségesen azt tudjuk, amire a történelem tanít [...].
Csakhogy a történelem se jegyez föl mindent. A történelem a legnagyobb arisztokrata, nem szeret mindenféle
kisrendű dolgokkal foglalkozni, csak a nagy eseményeket rója fel. A történelemíró mindennap eltemet egy
királyt, megkoronáz egy másik királyt, a hadvezérek, híres államférfiak már éppen misera plebs számba mennek
a temérdek koronás úr mellett. Hogyan jutna eszébe a történelemnek, hogy például Nagy Lajos király korában a
visegrádi várkastélyon kívül más kastélyok is voltak? Mintha közemberek nem is lettek volna évszázadokon át,
csupán királyok és azoknak barátai” (Krúdy 1977d: 243.).
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azok történnek, akkor javában dolgoznak a minden emberben rejtőző malomkövek, míg a
fejet tán a szélvitorlák hajtják” (219.). A narrátor itt leleplezi saját módszerét, amely nem azon
a meggyőződésen alapul, hogy az apró események mind összekapcsolódva egy eljövendő
nagy történelmi eseményt segítenek előidézni, hanem azon, hogy a történelemben élő, azt
alakító ember általában nincs tudatában szerepének, mert nem a história, hanem saját érdekei
szerint cselekszik. Az egységet az elbeszélésbe pusztán a történetírás viszi bele, saját későbbi
nézőpontjából.
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IV. A Királyregények más szépirodalmi feldolgozások tükrében

1. Jókai Mór: Fráter György

Bevezető és általános megjegyzések

A korábbiakban láthattuk, hogy Krúdy messzemenően támaszkodott munkája során a
korszakot kutató történetírókra. Ugyanakkor elkerülhetetlen volt Jókai és Eötvös hasonló
tárgyú regényeinek az érintése is az elemzésben: két olyan regényé, amelyeknek a
Királyregényekkel való részletes egybevetése sem tanulságok nélkül való. Ezért a következő
részben megvizsgálom, milyen rokoni viszonyban áll Krúdy műve az azt megelőző, regény
formájú ábrázolásokkal. E műveket Krúdy feltehetően ismerte, a regényszövegek összevetése
pedig azt is ki tudja mutatni, milyen hatást gyakoroltak ezek az elődök a trilógiára. Az
összehasonlítást Jókai művével kezdem mint Krúdy nézőpontjából időben is és az affinitás
mértékét tekintve is közelebb eső művel.
Noha bizonyos hasonlóságok felfedezhetők Kemény Zsigmond hasonló korszakot
feldolgozó, Zord idő című munkája és a trilógia között, ezek azonban nem a közös téma
feldolgozásából erednek. Ahogyan arra Szegedy-Maszák Mihály rámutatott, Keményről
szintén elmondható, hogy „még szó szerint is vett át megfogalmazást történetírótól”
(Szegedy-Maszák 1989: 270.). Ám ez a vonás nem vált a Zord idő alapsajátosságává úgy,
ahogyan a Királyregények esetében a történészi szövegek befolyásolták a születendő
regényeket. Megfontolandó Szegedy-Maszák Mihály másik belátása is a kései művek és a
feldolgozott anyag viszonyáról: „a regényíró főként a nézőpont változtatásával alakítja át azt,
amit a történetírónál olvasott. A Zord idő más jelentős művészek kései alkotásaihoz hasonlóan
azt bizonyítja, hogy a teremtés nem annyira új anyag kitalálását, mint inkább átalakítást
jelent” (Szegedy-Maszák 1989: 275.). Krúdy esete, és nem pusztán a Királyregények, de a
kései életműben megjelenő tényregények is, alátámasztják a felvetést, hogy egyes szerzők
esetében az írói fejlődés során az anyaghoz való viszony is átalakul. Sturm László
gondolatmenetéhez ennek értelmében még azt fűzhetjük hozzá, hogy a tény- vagy
dokumentumregények felbukkanása nem pusztán a koráramlat vagy a megfogyatkozott írói
munkakedv terméke, de bizonyos lelki folyamatok eredője is lehet.
Szövegszerű utalások – noha csekély számúak – bizonyítják, hogy Krúdy ismerte,
méghozzá meglehetős alapossággal, a Jókai-féle korszakfeldolgozást. Sőt, számos eset eltérő
bemutatása arra enged következtetni, hogy Krúdy egy ellennarratívát célzott meg a regény
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megírásakor. Még ha nem is ez volt a megírás elsődleges célja, nem hagyhatjuk figyelmen
kívül ezt a szálat sem. Természetesen az egyezés gyakran inkább a közös forrás – Jászay
monográfiája – használatának következménye, semmint a Jókai-hatásé.270
A különbség már a szereplők kiválasztásában szembetűnik. Jókairól inkább állítható,
mint Krúdyról, hogy Szerémi emlékiratait felhasználta munkája során, az ő nézőpontja sokkal
inkább tükrözi a káplán véleményét, világnézetét271, azonkívül több helyen a regény
szövegében hivatkozik is munkájára, igaz, gyakran csak annyira, hogy leszólja annak
konyhalatinságát. Jókai Szerémit eredetiben olvasta és egészében, míg Krúdy valószínűleg
csupán az Ortvay és Jászay által felhasznált részeket ismerte. Krúdynál az egyes szereplők
gyakran figurázzák ki a káplán alakját, vagy tesznek rá elítélő megjegyzéseket (Mária éppúgy,
mint a hozzá követségbe érkező zsidók), a Fráter Györgyben ezzel ellentétben csupán
jelentéktelen udvari figurának van megfestve, akit legfeljebb vulgáris és hiányos nyelvtudása
miatt érhet gúny. Krúdy azonban egy helyen „[k]islelkű” embernek nevezi Szerémit (314.).
Krúdy a regénytrilógiában egyszer sem említette meg Martinuzzi György nevét.
Feltehetően nem csupán azért mellőzte, mert sem Ortvay, sem Jászay nem foglalkoztak az
apát szerepével, hanem ezzel a gesztussal mintegy ki is törölte őt a históriából.272 Krúdy
minden közös szereplőt (Mária, Lajos, Szapolyai, Szerémi, Werbőczy) ellenkező előjelűvé
változtatott. Míg Jókai számos alkalommal szánakozva beszélt Lajos király gyermeki, vézna
termetéről, addig Krúdy a Mohácsban egy erőteljes, fizikai erőnek híjával nem levő, kellemes
fiatalembert állított elénk királyként. Az, hogy Mária őnála megfontolt és elhatározott,
cseppet sem „ideges” és „könnyelmű” (Jókai 1978: I: 212.) fiatal nő, természetesen nem
meglepő. A törvényes nádort határozottan fejlődőképesnek és morális képességei birtokában
levőnek mutatta be, még a pécsi káptalan kifosztását is megpróbálva mentegetni. Szapolyai
vezérei (Kun Gothárd, Bakics Pál) Krúdy trilógiájában Cserni Jovánnal egy szintre süllyedtek
270

A Fráter György kritikai kiadásához csatolt tanulmány ugyan nem említi meg Jókai forrásai közt Jászayt, de a
két szöveg összevetése valószínűsíti, hogy Jókai forgatta a A magyar nemzet napjai a mohácsi vész utánt. Azt,
hogy mindketten Jászayból is dolgoztak, a fiatal Utyessenovics magyarázata mutatja, melyet apja nemességéhez
fűz: „[a]tyám Utyessenovics Gergely horvátországi főispán, amit úgy hínak, hogy ’comes’; s ezt grófnak is
mondják, ahogy kegyelmességedet is ’szepesi grófnak’ híják inkább, mint főispánnak” (Jókai 1972: I. 40.). Ez a
magyarázat feltehetően Jászaynak ugyanabból a lábjegyzetéből ered, amely Máriának a magyarországi grófokról
való kiselőadásához is szolgáltatta az anyagot.
271
Krúdy tudákos narrátora ugyan rokonítható Szerémivel, számos egyező jellemvonásuk van: fontoskodás,
megragadás a jelentéktelen részleteknél. Mégsem értek egyet János Istvánnal, aki szerint a regény narrátorának
nézőpontja a Szerémié (János 2003: 402–403.). A hírre, hogy Szapolyai udvarában tartózkodik, Mária így sóhajt
fel: „orra disznóéhoz hasonlatos, míg szeme kicsiny, mint a ravasz embereké, akik nem merik kinyitni” (269.). A
narrátor és a szereplők egyaránt rossz véleménnyel vannak az udvari káplánról. Azonkívül az elbeszélő
nézőpontja nem egykorú, hanem visszatekintő négyszáz év távolából.
272
A szövegek összevetése alapján megállapítható, hogy Horváth Mihály Martinuzzi életéről szóló munkáját
(Horváth 1872), melyet Jókai forgatott, Krúdy nem használta fel. Ennek fő oka az lehet, hogy Horváth
elbeszélése ott kezdődik, ahol a trilógiáé véget ér.
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le, holott Jókai művében Kun Gothárd maga volt a testet öltött hazaszeretet és önfeláldozás:
„Kun Gothárd feje nem drága, ha a királyáért, a hazájáért kell odaadni” – nyilatkozott
Szapolyai vezére (Jókai 1972: II. 126.), Bakics Pál pedig „jó vitéz” (Jókai 1972: II. 67.) a
Fráter Györgyben. Ellenben Krúdy így ír róluk: „Kun Gotthard, a rablóvezér és Bakics Pál, a
hitehagyott rác” (258.).273
A főszereplő kiválasztása mindkettőjük számára determinálta a lehetséges és
szükséges mellékszereplők körét, valamint a regény által tárgyalandó időszakot is. Míg Jókai
több évtizeden át követte választott főhősét, Krúdy hét-nyolc évet fogott át trilógiájában,
amelynek kétharmada viszont csupán másfél évet ölel fel. Jókainak be kellett számolnia hősei
életének Fráter György haláláig tartó szakaszáról, és ez gyakran szatírába torkollik,
gondoljunk Török Bálintra vagy Nádasdy Tamásra. Krúdyt a feldolgozott időszak rövidsége
megkímélte attól, hogy számot kelljen adnia a magyar urak folyamatos és dicstelen
ingázásáról a két rivális király között.
Történelmi regényei megírását Jókai is alapos adatgyűjtéssel kezdte. E munkáiban
általában fő vonalakban tartotta magát a történelmi munkákban leírtakhoz274, másodlagos
fontosságú részletekben azonban gyakran maga alakította az eseményeket (vö. Rédey 1925:
119.). Ragaszkodott hozzá, hogy az általa előállított narratíva valóban regényszerű legyen, és
olvasói is ilyennek érezzék. Ezért gyakran jobban összeszőtte a szálakat, vagy jóval korábban
előlegezett eseményeket, mint azt Krúdynál találhatjuk. Eötvössel ellentétben Jókai már
többé-kevésbé ugyanazokat a forrásokat használta, mint 30–40 évvel később Krúdy, tehát
ugyanazokkal az adatokkal dolgoztak mindketten. Jókai elsősorban nem a történeti hűséget,
hanem a regény egységét tartva szem előtt csoportosította, alakította ezeket a részleteket.
Például a Tomiczkynak a regény elején eljuttatott cédula felirata így hangzik: „Ulászló király
és a királyné eljegyezték Anna királyleányt Maximilian unokájának, Ferdinánd hercegnek”
(Jókai 1972: I. 65.). Annát eredetileg nem Ferdinánd főhercegnek jegyezték el, jóllehet végül
az ő felesége lett, ám Jókai leegyszerűsítette a kérdést – nem bonyolódott bele a királyi sarjak
eljegyzésének szövevényes meséjébe. Krúdy a részleteket nem kezelte ilyen szuverén módon,
ő fenntartotta az Ortvaynál talált történetet Anna eljegyzéséről Miksa császár valamelyik
273

Szapolyait is, Jókaival ellentétben, Krúdy az ország vezetésére reménytelenül alkalmatlannak mutatja, ám
ebben inkább Eötvösre, Ortvayra, valamint Jászayra támaszkodott.
274
A kritikai kiadás utószava így summázza a Fráter György viszonyát a forrásokhoz: „A fennmaradt noteszek
ui. nem tartalmaznak olyan jegyzeteket, amelyek kifejezetten a Fráter Györggyel függnének össze. […] Jókai
legfontosabb segédeszközei […] azok a […] forrásmunkák voltak, amelyekből […] gyakran igen terjedelmes
részeket emelt át mindenfajta tartalmi változatás nélkül […]. A mű egészében ezáltal a történelmi tényekhez
tapadó, krónikás jelleg kerül túlsúlyba […], kifejezetten fikciós természetű mozzanatok csupán a hős ifjúkorának
szentelt fejezetekben bukkannak fel sűrűbben. A munka megkezdését ezúttal aligha előzte meg valamiféle
pontos és részletes tervrajz kidolgozása” (Oltványi 1972a: 367–368.).
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később kijelölendő fiúunokájával. A madaras történet hasonlóan átalakult Jókai tolla alatt,
nála a királyné szeszélye bírta rá a királyt az esztelen tékozlásra.275 Krúdy ezt is megtartotta
eredeti formájában, Lajos király sólyomért pazarolja a pénzt és saját kedvteléséből.
A Mohács előtti időszak leírásánál – pénzhamisítás, főurak huzakodása – Jókai
visszanyúlt a több évszázados toposzhoz: a jó szándékú király és az őt körülvevő rossz
tanácsadók motívumához, és ennek megfelelően alakította át Mária pénzverési kísérletét (ezt
Szerencsés Imrének tulajdonítja), valamint Lajos távolmaradását a közügyektől. Krúdy Lajos
királya tudatában van mindannak, ami körülötte történik, de túl nagy a rá ható tehetetlenségi
erő, Jókainál ellenben a királyt mesterségesen tartják távol országa valódi problémáitól.276
Jókai feláldozta Lajos emberi oldalait, hogy szabadon alkothasson egy, a hagyománynak
jobban megfelelő alakot. Máriát ez menti meg a teljesen negatív színben való feltüntetéstől –
hogy ti. a tanácsosoknak nála is rosszabbnak kell lenniük –, ezért is ruházza rá a Fuggerekre
és Szerencsés Imrére a pénzverési kísérletet. „[A] Fuggerek, [...] ők veretik a pénzt. Az ezüstöt
mind kiküldik Németországba, nekünk pedig olyan pénzt veretnek, aki csak addig ezüst, amíg
új; ha megkopik, maga elpirul szégyenletében rezes volta miatt” (Jókai 1972: I. 190., a szerző
kiemelése) – panaszkodik Szente uram a Budára fellátogató Fráter Györgynek.277
Jókai is, Krúdy is Ulászló személyiségéből, képességeiből következtették ki a Lajoséit,
természetes tehát, hogy már az apa ábrázolásában sem lehettek azonos állásponton, ha a fiát
tekintve véleményük homlokegyenest ellenkező volt. Jóllehet Jókai együttérzően és
szánakozón írt Ulászlóról, mégis épp annak egyoldalú bemutatásával eltávolította az emberi
közösség szférájából, szinte már csupán a palota egyik hátramaradt szellemeként tűnik fel.
Szapolyai is így emlékezik meg róla Martinuzzinak: „[s]zegény Dobzse László! Annyira
fölösleges ember volt a világon” (Jókai 1972: I. 122.).
Krúdy az együttérzést a narrátorról Lajosra testálta, így alakítva személyesebbé az
emlékezéseken át az elhunyt király alakját. Lajos visszaemlékezései nem érzelgősek, hanem
emberi emberként mutatják a királyt az olvasónak.
Jókai előrelátóan és atyáskodva a könyvtári jelenetben így adta okát Fráter György
királya iránti együttérzésének: „nem vitte rá a lelke, hogy gúnyt űzzön az elmebeteg királlyal”
(Jókai 1972: I. 91.). Ezzel az időben elhelyezett megjegyzéssel előzetesen megkérdőjelezte
275

„[A] harmincadbérlőnek negyvenezer forintot kellett volna befizetni. Volt azonban ennek az uraságnak egy
szép papagáj madara, melynek az a virtusa volt, hogy a legyeket ügyesen el tudta kapkodni. A királynénak
nagyon megtetszett a madár, s a király cserébe a légykapó madárért elengedte a bérlőnek a negyvenezer forintot”
(Jókai 1972: I. 212.).
276
Ezt pl. jól mutatja Török Bálint és Brandenburgi fogadása (Jókai 1972: I. 201−204.).
277
A gonosz tanácsadók hálójába keveredett jó király motívuma felbukkan az Eötvös-regényben is, Vencel
használja ura megnyugtatására – meglehetősen sikertelenül.
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Lajos képességeit és alkalmasságát a trónra. Szapolyai ezzel egyetértően riogatja a rémképpel
Fráter Györgyöt, hogy Lajos és Mária születendő gyermekei idióták lesznek (vö. Jókai 1972:
I. 230.). Jókai beépítette a gyengeelméjűséget a Jagelló-családba, hogy így könnyűszerrel
magyarázatot adhasson apa és fiú katasztrofális uralkodására.
Szintén látványos különbség mutatkozik Jókai és Krúdy között a történet
megalkotásában. Jókai fölényesen kézben tartotta a szálakat, és akkor sem jött zavarba, ha
egymástól több évnyi távolságra levő eseményeket kellett egy sorba illesztenie. A Mohács
előtti királyi udvar állapotát így summázza Szapolyai az ekkor éppen sajóládi főapát Fráter
Györgynek: „elvesztettem a hadjáratot Zsarnó alatt, Bali bég ellen”; „[d]e a fiatal királyt az én
ellenségeim tartják hatalmukban. Tomory budai várparancsnok az országgyűlést ágyúkkal
szóratta szét. Én otthagytam az udvart és az országgyűlést” (Jókai 1972: I. 121–122.). A
zsarnói hadjárat megelőzte a Dózsa-féle parasztlázadást, míg Tomory valóban már Lajos
uralkodása alatt oszlatott tömeget. Jókai Szapolyaija meg sem említi a közben példás
kegyetlenséggel kivégzett Dózsa Györgyöt, sem a lázadást – mélyen hallgat az egészről. Jókai
szinte észrevehetetlenül húzta össze a szálakat, a hiányzó évek fel sem tűnnek.
A két regényben két epizódszereplő hasonlít egymásra – Martinuzzi Vitellus püspök
és Gerván János szerencsi főapát: a püspök „szemei alig látszottak ki az arcából, s a szája
összecsücsörödött miattuk, ahogy csecsemőknél látni; a tokájától nem tudta a fejét fordítani; a
kezei is olyan kövérek voltak, hogy az ujjait nem bírta egymásba dugni imádkozás közben.
Két ember támogatta kétfelül, mikor járásnak indult” (Jókai 1972: I. 174–175.). Krúdy leírása
a főapátról sokkal naturalisztikusabb és visszataszítóbb: „[ü]ltében aztán az volt az első
gondja, hogy a csuha alatt térdig érő hasát valamelyik combján kényelmesen elhelyezze”
(272–273.). Jókai püspöke inkább csupán anekdotikus figura marad, Gerván főapát278
leírásába azonban beleborzong a 21. századi xs-es szépségideálokkal körülvett olvasó.

Lajos király alakja

Lajos figurája Máriáéval ellentétben a Jókai-műben is meglehetősen hangsúlyos, így a
két Lajos összehasonlítása tanulságokat kínálhat a regények egészét tekintve. Jókai a király
alakját úgy formálta meg, hogy az beilleszkedjen az előre megszabott keretbe, melyet
egyrészt az Ulászlónak tulajdonított gyengeelméjűség, másrészt pedig a rossz tanácsadók
alkottak. A király legendásan nehéz csecsemőkora is a kezére játszott, természetesen nem
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Az apát terjedelmességét Jászay is megemlíti: „kövér apátja musinai Gerván János” (Jászay 1846: 111.).
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hagyta megemlítetlenül.279 Azonban a Fráter György Lajos királya valóban csupán annyira
erősödik meg, hogy levegőre lehet vinni, de fizikailag nem veheti fel a versenyt a vele
egyívású fiatalokkal. Jókai ragaszkodott hozzá, hogy az élő királyt az ország vezetésére
teljesen alkalmatlannak mutassa, akinek uralkodása inkább sietteti a hanyatlást: „[a]
bomlásnak, a feloszlásnak a jelenségei mindenütt. A trónon egy gyermekkirály, idétlen
szülött, idő előtt vénült; jót, rosszat tenni egyaránt tehetetlen” (Jókai 1972: I. 184.). Úgy
festette le Lajost, mint egy testi-szellemi fogyatékost, aki ítélőerőnek és intelligenciának
teljesen híján van. Felsorolja ugyan Lajos király gyámjait, ám közben metsző gúnnyal
mindről kijelenti alkalmatlanságát a feladatra; azonban a regényből az világlik ki, hogy
Brandenburgi őrgróf volt az, aki valóban irányította a fiatal királyt. Természetesen egy
Martinuzzi György életét feldolgozó regényben nem kínálkozik sok tér annak részletező
ábrázolására, hogy milyen módon tartotta kézben Lajost Brandenburgi (ez egyébként hasonló
Martinuzzi befolyásához Szapolyai felett), mégis Jókai szinte már szükségtelenül
előtolakodva teszi meg fő bűnbaknak az őrgrófot.
Mindkét műben problémává válik, hogy az elvben szuverén Lajos király korántsem
egyedül dönt. Ám arra a kérdésre, hogy mellette vagy helyette ki van még döntéshozó
pozícióban, más és más választ ad a két regény. Jókai egyértelműen a gyámokra és a
kormányzótanácsra hárítja a felelősséget; Krúdy művében feltűnik ez a magyarázat is, de
emellett Lajos Máriának panaszkodván a régi, általa nem eléggé ismert törvények kényszerítő
erejét nevezi meg akadályként. Ám amíg Jókainál a fiatal király csupán tehetetlen báb a
főurak és a tanácsadók kezében, addig Krúdynál inkább arról van szó, hogy Lajost szándékai
kivitelezésében akadályozzák a hatalmaskodó urak. A király házasságának ábrázolásakor
előtűnik a különbség. Jókai így kommentálja az eseményt: „[m]ár tizenhat éves korában
elkezdett a haja őszülni. Erre aztán a gyámok, a kormányzótanács azt mondták ki, hogy a
király nagykorú már, mert a haja is őszül; itt az ideje, hogy maga uralkodjék és
megházasodjék” (Jókai 1972 I. 188., a szerző kiemelése). Lajost Jókai gyengének és
alulfejlettnek állította be, és még együttérzése sem gátolta meg abban, hogy mindenben
gyámjai játékszerének mutassa. Krúdy Lajosa ellenben így panaszkodik Máriának, amikor
házassági terveit a magyar urak megpróbálták megakadályozni: „[a]z egyik még azt is
merészelte mondani, hogy minek a királynak feleség, mikor még a szakálla sem nőtt ki” (88.).
Azonkívül Lajos visszatérő panasza, hogy nem ő uralkodik, nincs valódi hatalma, befolyása.
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„Azt a parányi kis életet, amit magával hozott, úgy tudták fenntartani, hogy időrül időre egy-egy sertést
vágtak kétfelé, annak az életmeleg belsejébe dugták bele az újszülöttet, míg végre annyira megerősödött, hogy
levegőre lehetett hozni” (Jókai 1972: I. 85.).
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(Érdekes, hogy az érvelés alapja mindkét esetben szőrzet – haj, illetve szakáll; Krúdyt az
Ortvay-monográfiában található kép mellett Jókai fenti mondata is inspirálhatta.)
A különbség a két királyi figura között hatalmas: az egyik bárgyún tehetetlen, a másik
folyamatosan akadályokba ütköző, nyitott szemmel járó, jószándékú. Ám a mohácsi csatához
közeledve Jókai Lajosa is határozottan más színekben kezd mutatkozni. Török Bálint és
Brandenburgi fogadása meglepő erélyességet csihol ki belőle280, Szente uram pedig a jó
szándékát és altruizmusát hangsúlyozza: „[n]agyon is jószívű. Nem azon agg a lelke, hogy ő
maga éhezik, hanem hogy a végvárak őrségei koplalnak” (Jókai 1972: I. 191.). Az
emblematikus páncélpróbálási jelenetben pedig Jókai durván bekiabálva, rikítóan patetikus
hangnemben magasztalja fel a királyt: „[d]e kicsiny, de vézna volt a termeted ahhoz a nagy,
hős lélekhez, akit magában rejtett” (Jókai 1972: I. 244.). A királyt ezután hamarosan eléri a
végzete a Csele-patakban, de addigra Jókai eléggé kikalapálta a figurát ahhoz, hogy ezt
írhassa: „a királyné szemei akkor villannak fel, ha hős férjére gondol” (Jókai 1972: I. 268.).

Báthory

Báthory nádor a másik alak, aki szintén elég hangsúlyt kapott a Jókai-műben ahhoz,
hogy érdemes legyen összehasonlítani a Krúdy-féle változattal. Az adatok szintjén Krúdy és
Jókai láthatóan ugyanonnan indultak ki: a nádor iszákos természetéből, köszvényéből és a
mazóviai hercegnővel kötött házasságából. Werbőczy a Jókai-regényben egy helyen
„tehetetlen, vén, iszákos” (Jókai 1972: I. 219.) borszivacsnak titulálja Báthoryt, Szente uram
pedig így írja le Fráter Györgynek őt: „[a] „sánta” Báthory! No az is, a vén bolond, azt
gondolta, hogy azzal, hogy új hivatalt kapott, maga is megújult; most házasodott meg” (Jókai
1972: I. 191., a szerző kiemelése).
Jókai nem bontotta ki ennél bővebben a nádor alakját, mivel Fráter György
szemszögéből ennyi elégséges volt Báthory jellemzéséhez, és nem is adott neki lehetőséget a
fejlődésre. Még egyszer, a hatvani ős-országgyűlés alkalmával, porba tiporta figuráját:
„beszédében keverve volt az alázatosság a dölyffel [...]. A zokogásig elérzékenyült, majd meg
a harag hangján követelte, hogy állítsák törvényszék elé, s ha bűnös, vágják le a fejét” (Jókai
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A mohácsi csatát és Lajos király életét feldolgozó irodalmi művek visszatérő motívuma maradt a 20. század
elejéig a király fel-fellángoló, hatástalan erélyessége (vö. Voinovich 1922: 11.).
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1972: I. 233.). Ez a rövid részlet valóban a Krúdyéhoz hasonló személyiséget állít elénk281, de
amíg az együttérzéssel és elnézéssel van megalkotva, addig a Jókaié karikatúrába hajlik.
Eötvös Báthoryja láthatóan más forrásokból táplálkozott, mint a későbbi regények
alakja, és valószínű, hogy Krúdy nem vette figyelembe a trilógia papírra vetésekor ezt a
lehetséges elődöt. Jókai könyörtelenül és megfellebbezhetetlenül harácsolónak, pénzéhesnek,
lustának és tenni nem akarónak tüntette fel Báthoryt; Krúdy ettől az értelmezéstől szemmel
láthatóan eltért, legalábbis a trilógia második két részében. Ezenkívül a nádor
megmagyarázhatatlan felépülése a harmadik részben vitába szállni látszik Szente uram
korábban idézett lekicsinylő megjegyzésével. Krúdy itt már ezt írja róla: „nádorispán uram
megtanult járni” (426.). A narrátor szerint váratlanul visszanyerte régi egészségét Ferdinánd
megválasztása után.

Közös motívumok

Krúdy és Jókai gyakran ugyanazt a szakirodalomban talált tényt dolgozták fel, és ilyen
esetekben az eltérésekkel együtt is a motívum tárgyi magja felismerhető marad. Krúdy,
jóllehet a Mohács előtti időszak országgyűléseit nem nevezte meg és nem számolt be róluk,
mégis beépítette a regénybe az „Unus rex, unus princeps” epizódot, ráadásul kevéssé
hitelesen. A miértre talán könnyebben választ kapunk, ha továbbra is feltételezzük, hogy
Krúdy szándékosan különbözőnek kívánta megalkotni a maga művét. A Fráter Györgyben
így zajlik le az esemény: „[m]ikor pedig arra került a sor, hogy a király és a királyné pénztára
fölött egy választmány ellenőrködjék, akkor haragra kelve kapta ki a káplán kezéből az iratot
a királyné [...] saját kezével törlé ki azt a passzust az írásból, odaírva mellé a margóra: »Unus
rex: Unus princeps!«” (Jókai 1972: I. 221.). Jókai úgy használta fel a regényben az adalékot,
ahogyan az általa forgatott szakmunkákban találta. Krúdy viszont törekedett arra, hogy
másképp oldja meg a jelenetet. A visegrádi erdőben négyszemközt elhangzó kijelentésnek
azonban nem sok hatása lehet a törvények szentesítésére.
A nevezetes farsangi tornát Jókai és Krúdy is beleszövik a regényükbe, ezúttal Jókai
az, aki – ügyetlenül – megváltoztatja az eseményeket azáltal, hogy kihozza azokat a
nyilvánosság elé, ráadásul „a király trónfoglalásának ünnepélyére” időzítve (Jókai 1972: I.
122.). Jókai a szakirodalom álláspontját Szapolyai megszólalásához használta fel, így az eset
regénybe iktatása nem igényelt túl nagy írói erőfeszítést, csupán meg kellett találnia a
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Gondoljunk itt a narrátor megjegyzésére a nádor kitöréseiről, melyekért másnap térden állva szokott Máriától
bocsánatot kérni (362.).

172
megfelelő szereplőt, akinek a szájából hitelesen hangzik a rosszallással körített történet.282 A
vajda azonban különös, ritkán mutatott ékesszólását veszi elő az udvari szokások
ócsárlásakor, mondatai elvesztik szűkszavú darabosságukat, ami a regény nagy részében
jellemző rájuk. Krúdynál ellenben maga Lajos és Brandenburgi elevenítik fel a lovagjátékot.
Krúdy módszere kifordítja a készen kapott elbeszélést, mint egy kesztyűt, és a külsődleges
(elítélő) nézőpont helyébe belső, átélő-élvező nézőpontot helyez, így szinte cinkossá téve meg
az olvasót.
Mindkét regényben megtaláljuk a hivatalos és a nem hivatalos változatát is Lajos
király halálának. Jókai és Krúdy egyaránt a csata leírásába illesztették bele a király Cselepatakba való belefulladását, ám később előkerült a másik verzió is, miszerint a csatában
kimerült királyt Szapolyai György ölte volna meg. Jókai a mendemondát Szapolyai
ellenségeinek tulajdonítja, és így zárja le annak elmesélését: „Zápolya Jánosnak ez a
híresztelés többet ártott minden vesztett ütközetnél” (Jókai 1972: I. 289.).
A trilógiában maga Mária vonja kétségbe Czettricz történetét a patakban elmerült
királyról, szembesítve őt a másik változattal. A királyné fenyegetése („Vigyázz szavaidra,
mert börtön jár a hazugságért!” [181.]), azonban ismét megfelel Jókai történetének Czettricz
Ulrik további sorsáról: „láncra verette [ti. Mária] a hír hozóját, s a németek csúnya halállal
végezték ki” (Jókai 1972: I. 289.).
Jókai a regényeibe számtalan helyen beleszőtt enciklopédikus érdekességeket, kultúravagy civilizációtörténeti adalékokat. A Fráter Györgyben is több helyen találunk effélét; a
barátcsuha rejtekzsebeinek és azok neveinek felsorolása (Jókai 1972: I. 95.)283, a pálos rend
története (Jókai 1972: I. 87.). Ezek közé tartozik Szapolyai nevezetes, disznóhúsos ebédjének
menüje is mind a hét fogás előszámlálásával284, kezdve a vadkanfejen és végezve a rác pitén.
Majd az ebéd végeztével a szerző előtolakszik, és kioktatja az olvasót, miért volt helytelen
Szapolyai eljárása. Krúdy ellenben lecsupaszította és Gerendi kanonok látogatásába illesztette
bele az adalékot, az olvasóra tett hatást gondosan előkészítve pár oldallal korábban Borbála
főzőasszony megjegyzésével a sertéspestises húsról. A vajda a kanonokot kínálgatja a hideg
disznósülttel, és csupán Gerendi válaszából vehetjük észre, hogy a Jókainál is feldolgozott
esetről van szó: „[k]öszönöm kegyes gráciáját, én nem élek disznóhússal, mint a szlávok”
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Majd Gulácsy Irén is ezt a módszert követi a Fekete vőlegényekben, amikor Lajos hanyatlásáról beszámol
(vö. Gulácsy 1985: 414–416.).
283
„[A] szerzetesi ruha zsebeinek a regény szövegébe illesztett felsorolása […] az író 24. (VI.) sz.
zsebkönyvében is megtalálható” [ismeretlen francia forrásnak tulajdonítják az eredetét] (Oltványi 1972b: 557.).
284
„Várday Pál esztergomi érsek megtréfálásának történetét csattanós formában adja elő a királyi káplán műve
123–25. lapján. Az eset már Szerémi tollán szabályos anekdotává kerekedett, amelyet Jókai voltaképpen csak
további ételféleségek felsorolásával bővített ki” (Oltványi 1972a: 415.).
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(216.).285 Krúdy leegyszerűsítette az esetet, csupán a három fő elemet tartva meg: Szapolyai,
disznóhús, érzékeny gyomrú pap. A vajdára máskülönben jellemző bárdolatlan tréfát
elhagyta.286
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hogy

művelődéstörténeti adalékokat nem épített bele Krúdy, csupán a diplomáciai, hadi és közjogi
apróságokra fókuszált.
A közösen felhasznált és a Jókaitól átvett regényalkotó összetevők elegye az alább
részletezett mozzanat, amely rávilágít Krúdy munkamódszerére. Egyrészt Jászay alapján
felhasználta a Katalin király gúnynevet287, másrészt Jókai ugyancsak Jászay elbeszéléséből
kiinduló asszociációit is, melyek Szapolyai túlzott higiénés szokásaira vonatkoznak:
„[e]lnevezték őt egymás között ’Katalin királynak’. Azt jelezték vele, hogy egészen elpuhult,
elasszonyosodott; cifra öltözetekben hiú, apróságokkal bíbelődő; szürkülő haját ólomfésűvel
feketíti, s a fogait kefével mossa, hogy fehérek legyenek, a körmeit tisztogatja, s evés után
kiöblíti a száját” (Jókai 1972: I. 286., a szerző kiemelése). Szapolyai tisztálkodásának leírása a
Krúdy-regényben valószínűleg a Jókaiéra tekint vissza. A Festett királyban Brandenburgi
mesél ezekről az intim részletekről Máriának: „[e]ste, mikor a katonáitól hazatér, mindenféle
szerekkel, tömjénekkel füstölteti magát, nehogy ráragadjon valami a katonai táborokban
szokásos betegségek közül. Leborított üstökön ülve gőzölteti magát szagos vizek párájában,
hogy gyomra és belei rendbe jöjjenek. Szagos vizekkel, olajakkal, fürdőkkel tisztítja bajszát
és szakállát” az „apró férgektől” (242.). Ezúttal ismét tanúi lehetünk Krúdy naturalizmusának
a Jókai-regény fényében. Jókai csupán a hajfestésre és a fogmosásra gondolt, Krúdy ellenben
Szapolyai beleinek állapotát és az arcszőrzetében lakozó férgeket taglalta.
Fehérvárra való indulásuk előtt Mária máglyával fenyegeti Crudyt, mire az
enigmatikusan ezt a választ adja: „[a] székben való megfojtás, éppen rokonaim és barátaim
hurokvetésével, nem kellemetes, mert összeborzolja a szakállt” (308.). Honnan jutott vajon
erre a sajátságos gondolatra a püspök? Feltehetően a Fráter Györgyben olvasott kivégzési
mód ihlette meg: „s elébb Dóczyt, azután Grittit lenyakaztatá, székeikben ülve” (Jókai 1972:
II. 93.). De hogy lett a nyakazásból hurokvetés? A zárójelben hozzáfűzött Szerémimegjegyzés: „[s]icut unum canem” már közelebb visz a hurokvetéshez. A püspök által V.
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Ez Jókai előadásában: „[é]n pedig azt látom, hogy te csakugyan tót vagy; mert az szereti úgy a malacot!”
(Jókai 1972: I. 280., a szerző kiemelése.)
286
Alig pár oldallal később ellenben hosszan beszélteti vingárti Horvátot a Pozsonyba menekült Mária
konyhájáról (ennek magyarázata talán abban rejlik, hogy vingárti Horvát a főétekfogó mester rangját birtokolta,
ezért illőnek gondolhatta Krúdy, hogy részletesen beszéljen a pozsonyi halebédekről).
287
Holott a gúnynév eredete nem a nőies szokásokban, hanem Szapolyai gyávaságában rejlik: „[h]elyesen
nevezé őt […] Dózsa György »katalin vajdá«-nak, midőn Zsarnó alól, öcscsével együtt, Nándorfejérvárra futott,
most igazi katalin király; azt hittük jó mezőőr lesz s megóvja a vadtól a nyájat, de bizony lágy pásztor alatt a
farkas gyapjat rúg” (Jászay 1846: 227., a szerző kiemelése).
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Károlynak tulajdonított kivégzési módot Krúdy innen vette át. Nem először láthatjuk a regény
folyamán, hogy egy tetszőlegesen átemelt elemet V. Károlynak tulajdonít: Zsigmond
megrovó levele is erre a sorsra jutott.
A két regényben előforduló, hasonló építőelemek másik típusa nem közösen használt
szakirodalmi tényből ered, hanem Jókai művében találjuk az első előfordulását.
Jókai is, Krúdy is kitért a régi országgyűlés, a ’Rákos’ leírására. A Fráter Györgyben a
narrátor mondandójába ékelte be az információt: „[a] régi jó országgyűléseken a követ urak
nem kaptak se diurnumot, se szálláspénzt; hanem a tarisznyából éltek, sátor alatt háltak; mikor
aztán kifogyott a tarisznyából az eleség, s nagy ideje volt, hogy az ember tisztát váltson, akkor
vége volt az országgyűlésnek; hazamentek” (Jókai 1972: I. 223., a szerző kiemelése).
Krúdynál ezzel szemben a régi országgyűlések lefolyásának ritmusát a kijózanodás, nem
pedig az élelem elfogyása határozta meg. A trilógiában Lajos király így emlegeti az
országgyűlést: „[t]öbbnyire már részegen érkeznek meg az országgyűlésbe [ti. a magyar
urak], és itt két hétig részegeskednek, majd elszélednek anélkül, hogy valamit határoztak
volna” (152.). A vajda még dölyfösebben beszél az országgyűlés résztvevőiről: „éhes ember
[...] van elegendő a rákosi országgyűléseken is” (212.). Krúdy ábrázolása felvillantja a négy
évszázaddal korábbi, csöppet sem idillikus állapotokat, az elharapózó részegeskedést és
szegénységet. Jókai verziója ezzel szemben prűd és comme il faut, amit a regény nézőpontja
és a Jókai korabeli állapot problémái is érthetővé tesznek, hiszen a regény meggyőződése,
hogy a korrupt és önző arisztokráciát az erkölcsében meg nem romlott köznemesség képes
ellensúlyozni.
Crudy püspök büszkén beszél Máriának a Nagy Lajos által nagyapjának adományozott
címerről: „a kis pelikánfiókák”-ról, „amelyeket anyjuk önvérével táplál” (293.). Ám mielőtt
feltételeznénk, hogy Krúdy a trilógia írásakor elmerült a heraldika rejtelmeiben is, lapozzuk
fel ismét a Fráter Györgyöt, amelyben szintén megjelenik a pelikános címer: „[a] király
mindjárt ráismert a címerről, mert azon egy pelikán volt, aki a fiait saját vérével táplálja”
(Jókai 1972: II. 105.). Míg Jókainál a leírás középpontjában a fiókát tápláló szülő áll, addig
Krúdynál ugyanezt a helyet a jövőt (esetünkben Crudy püspököt) jelentő fiókák foglalják el.
Krúdy átstilizálta Jókai szövegét, amint ezt teszi más esetekben is.
A történetszövésben Krúdy igyekezett a lehetőségekhez képest a legjobban különbözőt
alkotni a Fráter Györgytől, éppen ezért éri váratlanul az olvasót, hogy az eredeti
gondolkodású Logus Tamás ugyanazzal a fordulattal hívja föl Mária figyelmét a lutheránusok
megégetésének a veszélyére, amit Fráter György is használ Rüm György tárgyalásán: „[a]
máglya füstjét és tüzét szét szokta fújni a szél” – mondja a humanista (122.). Fráter György

175
pedig így érvel: „[a] megégetett vértanú hamvait széthordja a szél, mint a ragályt” (Jókai
1972: I. 198.).
Jókai a magyar koronáról írva ezt a metaforát használta: „[m]ost aztán csak egy kis
türelem kell, amíg a fonnyadt, féreg fúrta gyümölcs lehull a fáról” (Jókai 1972: I. 228.).
Ennek ismeretében már nem is olyan meglepő, hogy a Máriával tárgyaló zsidók így jósolnak
Magyarország sorsáról: „[é]rett alma volt, amely annak az ölébe esett, aki éppen leült a fa
alá!” (268.) Ami először homályos modorosságnak tűnt a zsidó kereskedő beszédében, az a
Jókai-idézettel összevetve megvilágosodik, és helyére kerül.
Ahogy Krúdy örömmel kapott Sacher-Masoch leleményein, és építette be azokat
regényébe, úgy Jókai művével sem tett kivételt. Nemcsak a szóképek, hanem a cselekmény
szintjén is szívesen felhasználta a Fráter Györgyben található apróságokat. Mária és
Szapolyai első találkozása alkalmával a narrátor hosszasan leírja, hogy Szapolyai hogyan
fürkészte Máriát: „egy percre sem kapcsolta ki szemét Mária királyné szeméből” (53.). Az
olvasó nem érti egész pontosan, hogy ennek az apró részletnek miért tulajdonít ekkora
fontosságot az elbeszélő. A magyarázatot – úgy tűnik – ismét a Jókai-regényben találjuk meg:
„Zápolya János úgy járt-kelt már a fényes királyi várban, mint aki otthon van. [...] s még a
királyné szemébe is nézegetett” (Jókai 1972: I. 243.). A pozsonyi hajóhídon történtekhez a
Jókai-regény adhatta az ötletet.
Mária az uralkodást leginkább pénzügyi oldaláról közelíti meg. Erre vonatkozó
megszólalásai gyakran nem illenek a királyné jelleméhez, vagy az adott szituációhoz. Az
összetevő szervetlenségére magyarázattal szolgálhat a tény, hogy Máriának a visegrádi
vadászat alkalmával elmondott arrogáns és cinikus mondatai288 Fráter György Szapolyainak
mondott szavait visszhangozzák: „[m]inden ember megvehető; csak el kell találni az árát”
(Jókai 1972: II. 24.).
Az első Habsburgban Oláh Miklós főesperes megvetően említi, hogy Szapolyai a
koronázás után nem merte elhagyni Székesfehérvárt289, Jókai pedig humoros jelenetben írja
le, hogyan utasította ki a városból a frissen házasodott Szapolyait Celesztin atya a harmadik
nap után (vö. Jókai 1972: II. 196–199.). Krúdy feltehetően ezt az epizódot forgatta ki
gyávaságnak saját regényében.

288

„Az én véleményem szerint minden embert meg lehet pénzzel venni. [...] A különbség csak annyi, hogy
egyiknek-másiknak nagyobb az ára” (102.).
289
„[L]elki kínjaiban hetekig nem merészelt Székesfejérvárról a prépostság házából elmozdulni, [...] hiába
noszogatták vala hívei, hogy a koronázás után a régi királyaink szokása szerint hagyná el az ünnepekben és
árulásban fáradt várost” (367.).
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Jókai egy helyen így írt Szapolyairól: „Nádasdy a leggyöngébb oldaláról kerülte meg
János királyt: az ellenkirályra panaszkodott” (Jókai 1972: I. 331.). Ennek a jellemvonásnak a
bővebb kifejtését pedig a Festett király nyitófejezetében látjuk Zember és Szapolyai
beszélgetésében, ahol a diák azzal szórakoztatja a lassan fövő ebédre váró urát, hogy pőrére
vetkőzteti előtte Mária pozsonyi udvarának tagjait, rongyosságukat és emberi hibáikat
ecsetelve a vajda előtt. A narrátor meg is jegyzi: „[a] vajda szerette az emberszólást” (199.).

Amerika felfedezése

Mind Jókai, mind pedig Krúdy szükségét érezte, hogy (Eötvössel ellentétben) szót
ejtsen a nemrég felfedezett új földrészről, és annak haszonnövényeiről, kincseiről. Ezek a
jelenetek természetesen abban az időben, amikor a regények játszódnak, nem történhettek
meg a leírt formában. Ám nem a bennük rejlő anakronizmus miatt érdekesek elsősorban,
hanem azért, mert arról számolnak be, hogy mely terményekről volt köztudott Jókai, illetve
Krúdy korában, hogy újvilági eredetűek. Krúdy egyedül a paprikát nevezi meg; a
paradicsomot Mária egy helyütt úgy emlegeti, mintha évszázadok óta ismert kultúrnövény
lenne Európában, és az íródeák megjegyzése a szárazbabról hasonló véleményről tanúskodik,
holott mindkét növény az amerikai kontinensről származik, és még több évszázad kellett,
hogy elteljen, míg Magyarországon is meghonosodtak.
Jókai egy jellegzetes részletben mutatta be a három legforradalmibb terményét
Amerikának: a nádcukrot, a kukoricát és a dohányt (vö. Jókai 1972: II. 85–86.), a többiről
nem ejtve szót, felismerve, hogy az új kontinens felfedezése óta eltelt idő rövidsége nem
tehette lehetővé az Amerikából származó növények széles körben való elterjedését. Krúdy
kevésbé volt óvatos, az ő Szapolyaija kis ezüst dobozkában tart magánál paprikát, és minden
ételbe bőven szór belőle – ezzel rokonságot mutatva a kortárs gyomor-novellák hőseivel290,
azonban tisztában lehetett ennek a valószínűtlenségével, hiszen hozzáfűzte a megjegyzést:
„[a] paprika nevű növény még nem régen válott ismeretessé, mert hiszen Amerikát nem régen
fedezték fel. De a vajdának mindig volt paprikája” (202.). A dohányzás esetében nem
magyarázkodott. A Máriát körülvevő főurak között megjelenik a dohány, melyet Krúdy török
átvételnek tüntet fel, ezenkívül romboló szándékot lát benne: „[h]adifogságából azzal küldé
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Gondolhatunk itt a vendégre az Isten veletek, ti boldog Vendelinek! című novellából (Krúdy 1982g: 30.) vagy
Friedmann úrra A fogadósné, vagy az elvarázsolt vendégek (Krúdy 1982n) vagy akár a Fridolin álmában
megjelenő tökéletes étvágyú vendégre A pincér álma című novellából (Krúdy 1982l: 220.).

177
haza a török [ti. András deákot], hogy dohánylevelekkel mérgezze meg Magyarországot, hogy
annak többé ellenálló ereje ne legyen” (379.).291

Jókai és Krúdy a történelmi regényről

Krúdy is, Jókai is néhány mondatban beleszőtték a műbe a történelmi regény ars
poeticáját. Első látásra nagyon hasonlóan vélekedtek. „A történelemben megtaláljuk a puszta
tényeket, de a többit a fantáziára bízzák a tudósok, mindenkinek: költőnek vagy
vándorlegénynek a fantáziájára” (288.) – írta Krúdy, mielőtt Mária királynét elutaztatta
Fehérvárra, azaz a trilógia egyetlen, hangsúlyosan fiktív epizódja előtt. Jókai is a történetírók
által le nem fedett foltok kitöltésének tartotta a történelmi regényt: „[a]mit eddig a költői
képzelet e regénynek nevezett életíráshoz toldott, az nem volt egyéb, mint kitöltése azon nagy
hézagoknak, amiket a történetírók üresen hagytak. […] Hogyan lett a vajdahunyadi
közkatonából a Zápolya család kályhafűtője? [...] Erről a történetírók mind nem adnak
számot. Röviden azt írják: »Tíz, tizenöt esztendőről nem tudunk semmit«” (Jókai 1972: I.
186.). Krúdy narrátora és Jókai azonban más-más helyzetben vannak, amikor hasonló
véleményüknek adnak hangot. Jókai éppen befejezte hősének felépítését292, éppen megpróbált
hitelesen és regényesen kitölteni másfél évtizedet Martinuzzi életének feltáratlan szakaszából,
Krúdy pedig készült kimenőt adni főhősének a Jászay és Ortvay által megszabott
mozgástérből. Jókai főhőse életének arról az idejéről is számot kívánt adni, amelynek
feltárására nem terjedt ki a történészek kapacitása. Krúdyval ellentétben ő nem csupán a jól
dokumentált időszakot dolgozta fel regénynek, az ő reflexiója önigazolás is, indoklás, hogy
miért illesztett egy jóformán önálló regényt egy feltörekvő ifjú szerzetesről a másik – a
nagyhatalmú Martinuzzi működése – elé. Krúdy megjegyzése inkább csak arra vonatkozik,
hogy a regényírónak hatalmában áll a puszta tények mögötti hogyanokra és miértekre választ
adni fantáziája alapján. Csakhogy amíg Jókai az életút fehér foltjait úgy töltötte ki, hogy hősét
alkalmassá növessze a később rá váró feladatok ellátására293, és ezekben a részletekben,
melyek éveket-évtizedeket ölelnek fel, hosszú távra alapozta meg a szereplők, különösen a
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Jókai egy morálisan hasonlóan gyanús szokást tulajdonít a „másik” oldalnak, a németeknek, a kártya
elterjedését: „a brandenburgi ismertette meg a magyarokkal ezt a nemes élvezetet. Áldott legyen az emlékezete!”
(Jókai 1972: I. 282.)
292
Ahogyan az utószó fogalmaz: „egy helyütt nyíltan (I. k. 186.) is megvallja – tulajdonképpen csak a maga elé
szabott munka egyetlen fázisát érezte szorosabb értelemben vett regényírói feladatnak” (Oltványi 1972a: 376.).
293
„[S]zó szerinti értelemben fogadja el, sőt jócskán meg is tetézi mindazt a dícséretet, amivel Bechet – a
korabeli udvari, ill. egyházi jellegű irodalom megszokott frazeológiájával élve – hősének hatalmas műveltségét,
rendkívüli hitbuzgalmát stb. illeti. Az ilyenfajta, eszményítő beállítás jobban szolgálta Jókai írói céljait”
(Oltványi 1972a: 372.).
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főszereplő jellemét, azok mozgatórugóit; miközben a szálakat sokasította, bogozta a minél
fordulatosabb történetszövést segítve elő, addig Krúdy – akinek, ne felejtsük, legfeljebb
napok állnak a rendelkezésére – éppen hogy ezekben a részekben is azon igyekezett, hogy
szereplői két lábbal, szilárdan álljanak a földön. Sem Szapolyai a tokaji jelenetben, sem Mária
a fehérváriban nem emelkednek hősiességben, intelligenciában vagy előrelátásban a
szakirodalom által is megörökített alakjuk fölé. Fráter György ellenben rekordsebességgel
tanul meg latinul, hagyja maga mögött kortársait, hogy Szapolyai királyválasztásának idejére
teljes fegyverzetben állhasson János király mögé, sőt mellé.
Mária utazása kapcsán Mary Lascelle-hez hasonlóan feltehetjük a kérdést: „[w]hat was
to be gained by such a flight of imagination?” (Lascelle 1980: 116.) A kérdést két szinten
lehet vizsgálni: az egyik a regényben aktuálisan elfoglalt szerepe ennek a jelenetnek, a másik
pedig az egész regényre vonatkoztatott tanulság. Az epizód alkalmas arra, hogy Mária
akaraterejét, kitartását, valamint férje iránti, halálig tartó szerelmét példázza. Lascelle szerint
a kitalált történelem és a történelmi fikció megférnek egymás mellett egy regényen belül.294 A
kitalált történelem, jóllehet a tamáskodás felfüggesztését követeli meg, eközben nem változtat
a kerettörténet menetén, erkölcsi dinamikáján.
E kitalált jelenetben nem arról közvetít látomásosan a szerző, mi lett volna, ha a
dolgok másképpen alakulnak (ha esetleg Lajos király nem esik el a csatában), hanem csupán
egy jelentéktelen részlettel játszik el. A regény szintjén nem ad többletet ezzel a beékelt fiktív
jelenettel, csupán a benne részt vevő Máriának nyújthat megnyugvást. Krúdy itt él a
regényszerző jogával, aki „olyan eseményekről is írhat, amelyek nem jelennek meg a
történészi érdeklődés szemhatárán” (Hites 2004a 320.). E felhatalmazását nem a történész
által megörökítésre méltónak ítélt események körének felülbírálatára, hanem képzelt
események betoldására való jogként értelmezi.
Krúdy, Jókaival ellentétben, nem a szálak és szereplők egyenesen tartására,
felismerhetőségére ügyelt, hanem másolta a történelemkönyveket. Ezért is lett a trilógia
túlzsúfolva számlálhatatlan idegen, egyszer megjelenő szereplővel, míg ezzel szemben Jókai
munkája a regényi kompozíciót és az olvasók befogadóképességét egyszerre szem előtt tartva
limitálja a mellék- és epizódszereplők felbukkanásait.295 A trilógia, Krúdy technikájából
eredően, jobban mutatja az élet esetlegességét, ám éppen ezért kevéssé kielégítő a történelmi
regényben is feszes kompozíciót előnyben részesítő olvasóknak.
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„Fictitious history gives more, and asks more, than historical fiction: it gives visionary insight into what
might have been, what very nearly was. It asks unconditional suspension of disbelief” (Lascelle 1980: 114.).
295
Jókai például teljesen elhagyja Oláh Miklós alakját a Fráter Györgyből, és így Lajos csupán Várday Pált
küldi vissza Máriához Mohácsra menet (vö. Jókai 1972: I. 254.).
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Ám míg Jókai nem sajnálta a tintát, papírt, hogy fejezetekkel későbbi történéseket
megalapozzon296, addig Krúdy inkább csupán jeleneten belül tudott gondolkodni, hősei
valójában képtelenek a hosszú tervezésre – legfeljebb utólag vallják be valamiről, hogy régi
álmuk valósult meg.297 A fokozatos átalakulásra is képtelenek. Mária is, Szapolyai is minden
jelenetben kicsit másmilyenek, mint az előzőben, de sem az okot, sem a folyamatot nem látja
az olvasó, nem érti.
Jóllehet más regényeiben sokkal hangsúlyosabban, ám a Fráter Györgyben is
megjelenik a hős egyéni bosszúja mint a regény egészén átívelő motívum. Jókainak sikerült
felfűzni a történetet a Martinuzzit kályhafűtő korában kigúnyoló urak egymás utáni halálára,
kegyvesztésére; nem hangsúlyozza túl ezt a szálat, de utalásszerűen a regény végéig
megtartja, hiszen Fráter György úgy emelkedik egyre magasabbra, ahogy Czibak Imre,
Drugeth Ferenc, Kun Gothárd és a többiek meghalnak. Jókainak ehhez nem kellett
meghamisítania a történelem tényeit, mégis jellegzetes, hogy azokat éppen egy ilyen
történetbe illesztette bele. Krúdy ehhez hasonló eszközt nem használt, őnála még a koronás
fők is csupán csetlenek-botlanak az új meg új helyzetek között.
Több helyen lehetünk annak tanúi, hogy a Jókai-regényben közvetlenül leírt
eseményeket Krúdy áttételesen emelte be művébe. Jókai kellő terjedelemben mesélte el
Werbőczy nádorrá való kinevezését az ős-országgyűlés alkalmával vagy Szerencsés Imre
megbüntetését, míg Krúdy ezeket Lajos és Mária párbeszédébe illesztette bele, tőlük értesült
az olvasó. A technikát a trilógia második és harmadik részében is gyakran alkalmazta, ezt
főleg az özvegy királyné és a nádor beszélgetései mutatják, de hasonló szerepet tölt be a
látogatásra érkező Brandenburgi is – az ő megjelenése is alkalmat kínál a Szapolyairól érkező
hírek megbeszélésére. A párbeszéd annál is inkább dominánssá válik a regényben, hiszen a
cselekmény helyét is nem ritkán performatív kijelentések veszik át, tekintve, hogy a főhősnő
két kivételes esettől eltekintve egy szobában tölti összes idejét – itt tárgyal a nádorral, a
soproni zsidókkal, Brandenburgival, itt adományozza Révay Ferencnek az elkobzott
birtokokat, itt utasítja el Szapolyai házasságkérő követeit, itt faggatja Crudy püspököt és
Podvinyait, innen engeszteli ki Bornemisszát...
Mindenképpen különbség a két módszer és szemlélet között, hogy amíg Krúdy
mindent elkövetett, hogy hitelesnek látszódjék műve, és ezért telezsúfolta szakkönyvekből
kiemelt részletekkel, addig Jókainak szemlátomást meg sem fordult a fejében írás közben,
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Gondoljunk itt arra, amikor a fiatal Martinuzzi megpillantja Borbálát – ez számos későbbi cselekvésének
indítéka lesz: beáll szerzetesnek, kieszközli számára a bűnbocsánatot stb.
297
Amint Mária gondol, kissé szerencsétlenül, Ferdinánd királlyá választására (vö. 405.) vagy Báthory bécsi
útjára (vö. 427.).
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hogy műve vagy annak egyes részletei történelmi hitelességét az olvasók kétségbe vonhatnák
vagy számon kérhetnék rajta.
Krúdy feltehetően jól látta a Fráter György alapvető hibáját – elanekdotázgatni a
történelmet, nem szembenézve a problémákkal –: így amellett, hogy sok mindent felhasznált,
kitért (ahol csak lehetett) a Jókai által elhallgatott részletekre is.

2. Eötvös József: Magyarország 1514-ben

Bevezető és általános megjegyzések

Írótársaival ellentétben báró Eötvös József munkája megkezdésekor határozott
véleménnyel volt arról, mi kell legyen a történelmi regény irodalmon kívüli, praktikus célja,
hogyan kell azt megalkotni, és ezeknek az elveknek számos helyen hangot is adott
regényében, legelőször mindjárt az előszóban. Eötvössel ellentétben sem Jókai, sem Krúdy
nem írtak előszót, sem nem utaltak arra, hogy a történelmi regénynek bármiféle önmagán túli,
külsődleges feladatot vagy hivatást kellene betöltenie. Elődjükkel szemben elsősorban nem az
aktuális történelmi helyzetre vonatkoztatták a regényt, amelyben éltek. Míg Eötvöst az élet és
a regény kölcsönviszonya foglalkoztatta, addig őket inkább a művészet által a történetíráshoz
képest nyújtott másféle szabadság. Eötvös narrációjából kiviláglik, hogy a regény írása
közben folyamatosan szeme előtt tartotta az előszóban megfogalmazott, regényen kívüli
didaktikus célt. Kezdetben feltehetően Krúdynak is volt hasonlóan külsődleges célja, ám ő a
munka hevében erről elfelejtkezett.298 Eötvös számos helyen hangsúlyozta a múlt előítélet
nélküli vizsgálatát, miszerint szükséges, hogy olyan szerző forduljon feléje, „ki a
történetekben nem önkívánatainak igazolását, hanem a valót keresi” (Eötvös 1974: 55.). Ő
tehát céljának és módszerének is a múlt lehetőség szerint szenvtelen leírását tette meg,
mintegy igazságot kívánva szolgáltatni az arra érdemeseknek, de nem dicsőítéssel, mint Jókai,
hanem a „való” józan feltárásával. Krúdy és Jókai inkább érzelmileg azonosulnak hőseikkel.
Eötvös az előszóban a történeti hűséget tette meg a történelmi regény első számú
feladatának (vö. Hites 2004a: 324.). Szemben Krúdyval és Jókaival azt a véleményt osztotta,
hogy a történelem valóban megismerhető a szakmunkákból, és a róla való ismereteinket
elsősorban onnan kell merítenünk. Jókai és Krúdy ezt nyíltan nem tagadták, de módszerükön
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Erre mutatnak a regény egészétől teljesen elütő, Magyarországot dicsőítő patetikus hangvételű bekezdések,
melyek szerencsére csupán a Mohácsban kaptak helyet. Hasonlóan szervetlen dicshimnuszokra bukkanhatunk
ugyanebben a témában az 1921-es A költő és a leányzóban (vö. Szatmáry-Horváth 2006: 141–142.).
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látszik, hogy inkább azon az állásponton voltak, miszerint a fantázia, a költői hozzáadás –
ahogyan Eötvös fogalmazott: „közévegyített idegen” anyagok – inkább megvilágítják,
mintsem elhomályosítják a megértést299; az író, szemben a történetíróval, rendelkezik a
képességgel, hogy egységes narrációba foglalja a máskülönben szétfutó szálakat, így segítve
hozzá az olvasót a mélyebb megértéshez. Jókai és Krúdy mindketten arra helyezték a
hangsúlyt nyilatkozataikban, hogy a történelemben feljegyzett tények megvilágításához,
összerendezéséhez és az indokok feltárásához sokkal inkább szükség van a regényírók emberi
sorsokat felmérő pillantására. Ők – emberismeretüknél fogva – inkább megértik a történelem
szereplőinek lelkületét, a történetírók által meg nem ismerhető és fel nem térképezett szálakat
jobban tudják vizionálni, illetve belelátni az események menetébe. Velük ellentétben Eötvös a
történetírók tényeit találta megfelelő vezérfonalnak a múlt megértéséhez. A történelmi regényt
nem a regény felől – mint Jókai és Krúdy – közelítette meg, hanem a társadalomelméletek,
politikai ideológiák felől.300 Számára a regény afféle kísérleti laboratórium volt, ahol
ellenőrizhette teóriái helyességét.
Eötvös be is vallotta, hogy nem a történelem főszereplőiről írt regényt, és nem azok
működése esett munkája célkeresztjébe: „[é]n egyesek történeteit rajzolom; s Bakács,
Zápolya, a király s mindazon büszke zászlósok, kik nagyravágyó aljasság s aljas
nagyravágyás által e hazát megronták, itt csak annyiban foghatnak helyet, mennyiben
személyeim sorsára befolyással voltak” (Eötvös 1974: 112.). Ugyan Bakács, Szapolyai és a
király is csupán „egyesek”, de ő inkább az átlagemberre gondolt itt, aki véletlenül
belekeveredik a történelembe. Regényében tehát nem azok történetét írta meg, akik születésük
révén lettek részesei történelmi játszmáknak, tetteknek, eseményeknek.
Eötvösnél a regény nem emberek története elsődlegesen, hanem testet öltött politikai
filozófia. Szereplői államelméleti teóriáit jelenítik meg, és úgy mozognak a regényben, mint
szabadjára engedett sakkfigurák. Cselekedeteiket születésük, származásuk, tanultságuk, a
társadalomban betöltött szerepük determinálja elsősorban, nem személyes adottságaik.
Szereplőik kiválasztásában és ábrázolásában is jelentős különbséget látunk. Eötvös hitet tett
egy helyen amellett, hogy a történelem protagonistáit nem szükséges átlagon felülinek festeni:
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Ez ellen Eötvös előszavában felszólal: „az író ne képzelőtehetségét, hanem azon ismereteket kövesse,
melyeket magának, ha lehet, egykorú kútfőkből lelkiismeretes vizsgálódások által szerezhetett”; „nem lehet a
költőnek feladata eltakarni a világot, melyet az jelen viszonyainkra terjeszthetne, vagy közévegyített idegen
anyagokkal meghamisítani a forrást, melyből talán keserű, de mindég üdvös tanulságokat meríthetünk” (Eötvös
1974: 5.).
300
„Számára a történelem működésének eredendőbb elvei bizonyultak érdekesnek: nem az, hogyan határozhatja
meg egyetlen személyiség is a történelem menetét, hanem inkább az, hogy a történelem működésének és
értelmének egészében játszanak-e bármi szerepet az egyes emberek – erkölcsi határhelyzetekben megmutatkozó
– saját döntései, illetve jellemének szerkezete” (Szilágyi 2004: 435.).
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„a történetírás [...] általános tévedése, hogy azt, ki nagy küzdelmekben az első helyen állott,
közönséges embernek nem tudja festeni” (Eötvös 1974: 391.).301 A regény folyamán –
Szapolyai jellemzése után – kifejezte véleményét a történelmi események főhőseinek helyes
ábrázolásáról, és jól látható módon – a maga akkurátus és aprólékos módján – ehhez tartotta is
magát a regény írása közben. Jókai módszere homlokegyenest ellenkezett Eötvös elveivel és
módszerével is. Mindketten köznemesi származású fiatal férfit választottak ugyan történetük
főhőséül, ám Jókai minden másban magasan a többiek fölé emelte őt a regény folyamán,
Eötvös pedig esendőnek és vétkesnek rajzolta Ártándit. Jókaival ellentétben Krúdy
Eötvöséhez hasonló, nem idealizáló elvek alapján ábrázolta szereplőit. Ám a végeredmény
ismét eltér az Eötvösétől: ha Jókai fölébecsülte főhősét, és Eötvös nagyjából pontosan mérte
fel őket302, akkor Krúdy alábecsülte őket. Ez eredhetett Eötvös esetében családi
körülményeiből: pontosan leírni csak a hozzá hasonló származásúak viselkedését tudta. Krúdy
alapvetése az volt, hogy minden ember – legyen az királyné vagy fogadósné – egyformán
viselkedik vagy viselkedne, ha lenne rá módja, de Krúdyt élettapasztalata inkább a
fogadósnék viselkedésének előrejelzésére tette képessé. Eötvös nehézkességével és Jókai
modorosságával összevetve tűnik csupán fel, hogy Krúdy milyen rátermetten és
szakavatottan, nehézkesség nélkül jellemzi hőseit. Jókai általában elengedte az olvasónak a
karakter felvázolását, csupán a külsőt írta le elsőre, a fő jellemvonásokat pedig egy-egy
jelenetben domborította ki. A Krúdy-regényben a szerző nem tolakszik az előtérbe, a
szereplők teljes, groteszk életnagyságban állnak az olvasó előtt, aki maga ítélhet felettük. Ha
az Eötvös-regényben feltűnik egy új figura, a szerző-narrátor megszakítja az elbeszélés
menetét, kívül-belül leírja a szereplőt, és csupán azután engedi cselekedni. Ezért a regény
egyik hibája a jellemzés darabossága: mindenkiről elmondja, miféle indítékok mozgatják,
ahelyett hogy a szereplők jellemét a regénybeli működésük során bontaná ki. Meglátásai
ugyan pontosak és emberismereten alapulnak, de módszere mégis sokat ront a regény élvezeti
értékén.
Az Eötvös- és a Krúdy-regény között ugyan nem találunk szövegszerűen igazolható
egybeeséseket, azonban a jellemábrázolás terén igen. Az egyes szereplők hasonló árnyalatban
vannak megfestve, jellemük, habitusuk hasonlónak mutatkozik a két regényben. Például
Ulászló alakját Eötvös is gyengéd együttérzéssel ábrázolta gondosan kidolgozott
jelenetekben, Vencel komornyik és Ulászló kettőse vagy az „Ulászló gyermekeivel”-kép
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Lukács későbbi gondolata ugyanez: „[n]em kell talapzat, hogy hősünk nagy alaknak hasson, mert maguk az
események emelik fel” (Lukács 1977: 444.).
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Eötvös látásmódjának gyengéi a köznemesi-polgári réteg alatti osztályokhoz tartozó szereplők ábrázolásával
kerülnek elő.
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hangulatukban, tónusukban megalapozták Lajos király szerető visszaemlékezéseit apjára a
Mohácsban. Ulászló lassú, de nem hiányzó értelme, tétovázása, elhunyt feleségéhez fűződő,
nem halványuló érzelmei összesűrűsödve megjelennek Lajos király szavaiban, melyek
sejtetik, hogy apja királyi szerepét elhagyva kellő ítélőerővel rendelkezett. Tisztában volt saját
kilátástalan helyzetével csakúgy, mint Eötvös Ulászlója, aki Vencelnek feltárja legbensőbb
bánatait is, melyet az országnagyokkal nem oszthat meg (vö. Eötvös 1974: 38–41.).

Bornemissza János

Mivel Bornemisszának az udvarban betöltött szerepére, jellemére nem tér ki bővebben
egyetlen Krúdy által forgatott szakmunka sem, ezért feltételezhető, hogy a két regény
valamelyike az, amely a mintát szolgáltatta az öreg kincstárnok alakjához. Eötvös kiadósan
jellemezte Bornemisszát, melynek elemei majd a Krúdy-regényben is felbukkannak.
„[H]azájának nemcsak leghívebben, de bizonyosan legolcsóbban is szolgált” – jegyzi meg
jellemzése közben dicsérően (Eötvös 1974: 167.). A trilógiában, de főleg a Mohácsban
Bornemissza neve nem kerülhet elő anélkül, hogy valaki rosszallóan meg ne említeni
fukarságát303; magától is, mástól is sajnálja az élet – pénzen vehető – javait, „minden kiadásra
azt mondja, hogy felesleges” – panaszkodik Lajos Máriának (80.). Bornemissza ragaszkodása
a törvényes királyhoz a trilógia második két részében ugyan jóformán tragikomédiába
torkollik, de valószínűleg ez az érzület is Eötvös regényének hatása. „Mátyás halála után [...]
Bornemisza Miksa császár mellett nyilatkozott [...], de mihelyt Ulászló megkoronáztatott [...],
Bornemiszánál hívebben senki sem ragaszkodott királyához [ti. Ulászlóhoz]” (Eötvös 1974:
167.) – írta Eötvös, és ez az adalék jól magyarázza Bornemissza első pillantásra kevéssé
érthető viselkedését Krúdynál, aki Pozsonyból visszatérve megfeddi Lajost a palotában
uralkodó állapotok miatt. Mikor azonban a király tömlöcre ítéli a nándorfehérvári követeket,
már nem bírálja felül neveltje döntését. Bornemissza jellemzésében Eötvös külön kitért arra
is, hogy nem volt sok barátja, legfeljebb talán Telegdi – Krúdy pedig röviden vén borznak
titulálta egy helyen (vö. 302.) a magának való öreget.
Másutt Krúdy nem állta meg, hogy ne mondjon ellent Eötvösnek, aki szerint
Bornemissza fő meggyőződése volt, hogy „hazánk csak a némettel való szövetség által
menekedhetik meg” (Eötvös 1974: 167.). Ellenben a Krúdy-regény Bornemisszája Tomorival
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Fraknói így ír róla: „[z]ord és szívtelen, fukar és fondor embernek jellemzi őt egyik kortársa” (Fraknói 1916:

269.).
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vitázva így nyilatkozik a befalazva tartott pénzről, amelyet nem hajlandó a végvárak
védelmére fordítani: „[k]ell az a pénz arra az időre, amikor a nyugat felől majd a német is
kedvet kap hazánkba belopakodni a török után...” (131.) Ez a Bornemissza tehát nem hisz a
németekkel való szövetség üdvös voltában.
A Mohácsban látható, hogy Lajos tiszteli Bornemisszát, de nem tárulkozik fel előtte,
mint Brandenburgi előtt, nem tekinti barátjának. E viszony egybevág az Eötvös alkotta
képpel: „tiszteletét nem tagadta meg tőle senki” (Eötvös 1974: 167.); azonban, teszi hozzá,
„személyessége nem vala olyas, mely [...] közkedvességre számolhatna” (Eötvös 1974: 167.).
Eötvös így adott magyarázatot Bornemissza alacsony népszerűségére a királyi udvarnál: „a
szigorú elveket, miket éltében maga követett, mások tetteinek megítélésénél is szokta
alkalmazni: ez őt Ulászló udvaránál kellemetlen erkölcsbíró színében tünteté fel” (Eötvös
1974: 167.). Ezt mutatja a jelenet Ártándi Pállal, amelynek során Bornemissza időt tud
szakítani a fiatalember megfeddésére, mielőtt a nádorhoz indulnak a fontos hírrel. Lajos
királyt is hezitálás nélkül megrója csavargásaiért vagy a pénz kölcsönkéréséért. A Mohács
utáni korszak Bornemisszája alkotmányhű különállásával elüt a többi, saját hasznát kereső
főúrtól, ám Krúdy itt is talál alkalmat arra, hogy jelezze: a közromlást látva Bornemissza is
alább adta morális elvárásait önmagával szemben.
A Dózsa-felkelés idején ugyan Lajos még gyerek volt, ám Eötvös egy emlékezetes
részben felléptette, hogy Bornemissza leckét adjon neki a helyes uralkodás alapelveiről: „a
király csak akkor érdemli valóban hatalmát, ha azt alattvalóinak javára használja” (Eötvös
1974: 175.). Uralkodóként a Mohácsban e szellemben igazítja helyre Mária véleményét: „[a]
király van az országért, Mária – szólt Lajos király elkomorodva” (104.). Mintha Eötvös
Lajosa valóban előzménye, gyermek-kiadása lenne a Mohácsénak: „[n]emde, János bácsi, én
tudom, mi szükséges a kormányzásra, s jó király leszek?” – kérdezi elbizakodottan nevelőjét a
fiúcska (Eötvös 1974: 175.). A későbbi király Krúdy regényében már szembesül gyermekkori
elképzeléseinek a nehézségeivel, a megtanult elmélet és a jó szándék nem segíti át a pénzügyi
nehézségeken, valamit a főurakkal vívott hatalmi harcokon. Ez a jelenet kulcsfontosságú,
amennyiben teret enged a kérdésnek, vajon milyen lett volna a soha el nem készült Mohácsregény. Eötvös hangsúlyosan megalapozza Lajos király jellemét, melyre ebben a regényben
nem is lenne egyáltalán szükség. Anna megjegyzése – „[m]ióta Lajos két ország királya,
semmi helyet nem talál eléggé magasnak” – valamint a narrátor közbeszúrásai – „szólt itt a
kis Lajos kevélyen” (Eötvös 1974: 174., 175.) – előre vetítik Lajos felnőttkori hibáit is, míg
saját szavai elárulják jóra való szándékát és tisztánlátását morális kérdésekben.
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Szapolyai János

A három szerző közül Eötvös az, aki Szapolyait már a kezdetektől nemcsak
negatívnak, de az ambícióihoz mért szerep ellátására alkalmatlannak is tüntette fel. Jókai sem
volt elragadtatva a férfi Szapolyai jellemétől, ám ő a fiatal főurat határozottan uralkodásra
képesnek mutatta, azzal próbálva menteni, hogy társai sem jobbak nála. Krúdy Szapolyairól
önmagában nemigen gondolt semmit, csupán Mária önelégült kérőjét, Lajos király ellenfelét,
a feltolakodott „tótot” látta benne.
„Zápolya nagy sátorában királyt játszik” – mondja keserűen Perényi Ferenc (Eötvös
1974: 384.); „a főurak között nincs, ki méltóságos társait Zápolyánál inkább gyűlölné” –
válaszol morcosan az öreg Ártándi a fiának (Eötvös 1974: 384.), míg máshol így emlékezteti
a vajda hibáira: „s végre János maga egész életén át csak a korona után epedett; előbb
megfosztá méltóságától, sárba taposta, hogy más ne vágyódjék utána, s ő ragadhassa meg, ha
nem is tiszta kezekkel” (Eötvös 1974: 385.). Pár oldallal később Eötvös a narrátori reflexió
súlyával mondja ki, hogy Szapolyai alkalmatlan az uralkodásra: „[s]enki sem ragaszkodik a
hatalom külsőségeihez annyira, mint oly emberek, kik annak lényegét gyakorolni képtelenek.
Példája ennek Zápolya János is. […] [H]ázában csak a korona hiányzik, hogy az egészen
királyivá váljék – nem is gyanítva, miszerint e hiánynál nagyobb az, hogy házában nincs
senki, ki a korona elviselésére képes volna” (Eötvös 1974: 389.). Krúdy ezzel ellentétesen
ábrázolta a vajdát – a külsőségekre semmit sem adónak, miután hadban, katonái között
töltötte egész életét. Eötvös Szapolyait tábori környezetben mutatta be először, ám ez a
környezet csak nevében tábor, a vajda sátora akár „vándorló palotának” is nevezhető, a
beltérről pedig ezt írja: „[e]lkényeztetett hölgy hálószobájában gondolhatnók magunkat”
(Eötvös 1974: 390.).304
Ez a Szapolyai tehát nem az az ösztön-ember, napégette, medvéhez hasonló, erősebb
fizikummal mint intelligenciával rendelkező férfi, akinek Krúdy leírta. A vajda környezetének
elgondolásában Krúdy nem támaszkodott az Eötvös-regényre, ám a vajda jelleme és trón utáni
áhítozása már több hasonlóságot mutat a megformálásban. Eötvös így írt róla: „jóbanrosszban egyaránt egész életén át félszeg jellemű ember maradt” (Eötvös 1974: 392.). Ez a
félszegség a trilógiabeli alaknak is fő tulajdonsága, ám Krúdy Szapolyaija sokkal többet
köszönhetett Ortvaynak, Jászaynak, mint Eötvösnek. Krúdy azonban Jókaival ellentétben – és
ez talán Eötvös hatása – nem felejtette el emlékeztetni az olvasót a trónra aspiráló vajda
304

Ilyen felszereltséggel rendelkező táborban valószínűleg Borbálának sem lenne oka panaszra, aki a Festett
király nyitójelenetében így kesereg: „[u]gyan ki tudna főzni ebben az örökös táborozásban?” (195.)
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múltjára, a horrorisztikus kegyetlenségű megtorlásra a Dózsa-féle parasztfelkelés elfojtásakor.
Eötvös továbbá jogszerűnek mondja az ausztriai ház magyar koronára vonatkozó követelését
(Eötvös 1974: 391.), Krúdy viszont egyszer sem merészkedik odáig, hogy véleményt
nyilvánítson ilyen fontos kérdésben.

Ártándi Pál

Krúdy hangot adott érdeklődésének Eötvös soha el nem készült Mohács-regénye iránt.
Az Ál-Petőfiben a postamester és Juliska beszélgetésében megemlítik a regény elégett
kéziratát: „Pesten a véletlen folytán elégett Eötvös József kéziratban lévő történelmi regénye,
amelynek az volt a címe: A királynő és a remete [...]. Azóta már egy másik kéziratban lévő
történelmi regény is a tűz martaléka lett. Ezt Kemény Zsigmond írta, és Mohács volt a címe”
(Krúdy 1978f: 202.). A postamester itt ugyan felcseréli a regényeket, ezzel együtt az utalás
bizonyítja, hogy Krúdynak tudomása volt Eötvös regénytervéről. Az, hogy Ártándi Pál neve a
Mohács vagy a trilógia második két részének a lapjain egyáltalán nem tűnik fel305, úgy vélem,
inkább alátámasztja a feltételezést, hogy Krúdy felhasználta Eötvös regényét, sőt
valamiképpen a Mohácsban emléket is állított a soha el nem készült folytatásnak. Erre mutat
már maga a címválasztás is. Több mint valószínű, hogy Eötvös tervezett Mohácsa
főszereplőjének nem Ártándi Pált tette volna meg, miután már így lecsupaszította az olvasó
előtt. Jókai a Fráter Györgyben nem ilyen visszafogott: ahol alkalmat talált, örömmel
mondott Ártándira bármi rosszat vagy lekicsinylőt, mint például ’Az ős-országgyűlés’ című
fejezetben: „[e]z is hol itt, hol ott volt” (Jókai 1972: I. 231.). Ezenkívül nem felejtette el
felemlegetni Ártándi opportunizmusát, valamint időben értesítette az olvasót árulásáért
elszenvedett haláláról. Jókai rosszallani látszik Eötvös főszereplő-választását, és ezért is
szurkálta a bárótól sorsára hagyott Ártándit regényében.

3. Regénypoétikai módszerek

A három férfi-regény (a Fráter György, a Mohács-trilógia és a Magyarország 1514ben) nem szentelt nagy teret Szapolyai anyjának. A Jókai-regényben röviden megjelenik, de
nem látjuk hatalmát, mellyel fia sorsát alakítaná, míg a másik két műben csupán Szapolyai
említi anyját, igaz, ezek az említések egymással többé-kevésbé ellentétben állnak. Eötvösnél a

305
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Temesvár megmentésére nem siető vajda anyja egyetértő levelére hivatkozik a többiek előtt,
míg Krúdy Szapolyaija azt panaszolja Gerendi kanonoknak szőlőtaposás közben, hogy
anyjának soha nem váltak vérévé a magyar szokások, mindig idegen maradt. Tescheni Hedvig
hercegasszonynak majd a korszakot női szempontból feldolgozó Gulácsy Irén ad nagyobb
szerepet saját regényében, démonian hataloméhessé növesztve alakját.
Krúdy azt az időszakot dolgozta ki a legrészletesebben, amelyet Jókai csupán futólag
érintett306 – a mohácsi csata és Ferdinánd megkoronázása közti nagyjából másfél évet.
Jókainál másfél oldal, Krúdynál két regény született belőle. A Fráter György ’Mohácsnál’ és
a ’Két király egy országban’ című fejezeteiben látványosan szembeötlik a két regény haladási
sebessége közti különbség. Jókai látószöge több évtizedet ölel fel, míg Krúdyé csupán pár
évet; a többszöri leánykérést Szapolyai részéről Jókai egy mondatban elrendezi307, Krúdy
viszont újra meg újra visszatér hozzá. A kettős királyválasztást pedig alig két oldalon
tárgyalja Jókai.
Jóllehet a Jókaiéhoz képest Krúdy jóformán a végletekig lelassította narratíváját,
mégsem ez az, ami az olvasóra különös hatást gyakorol. A Magyarország 1514-ben sem ölel
át nagyobb időtávlatot, mint a trilógia második és harmadik része, de amíg Eötvös nem
ignorálta sem a megelőző, sem a rákövetkező időket, addig Krúdy hőseinek nincs valóságos
viszonyuk tegnapjaikkal, nem abból sarjadnak ki, hanem szinte minden nap megszületnek.
Eötvössel ellentétben Krúdy nem illesztette bele saját elbeszélését a magyar történelemről
szóló nagyelbeszélés menetébe, hanem inkább kiemelte onnan, elszakítva így a szálakat,
melyek a múlthoz vagy a jövőhöz fűzhetnék hőseit. Krúdy művében nem találunk olyan
megjegyzéseket, amelyek hősei sorsának további alakulásáról árulnának el bármit is, a
regényen belül sem előlegez meg eseményeket, és arra sem tér ki a befejezésben, miképpen
alakult a továbbiakban a történet.
Amíg Jókainál a regény magva az anekdota, Eötvösnél a filozófiai értekezés, addig
Krúdynál a novella. A regénytrilógián is látszik a megformálás novellaszerűsége. Az egyes
fejezetek gyakran önmagukban alkotnak egészet, laza szálakkal kapcsolódva csupán az előző
vagy következő fejezethez. A főszereplők: Mária, Lajos vagy Szapolyai átalakulása nem
szerves folyamat, hanem csupán minden megjelenésük alkalmával kicsit másmilyenek. Mária
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És amelyről így ír: „[m]indezen súlyos, válságos események alatt neszét sem lehetett venni Fráter
Györgynek” (Jókai 1972: I. 274.).
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„El merte hozzá küldeni először a diákját, azután újból a kincstárnokát, a királyné kezét megkérni, nagy
magabíztában” (Jókai 1972: I. 267.).
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hiába számol be Szapolyainak tanulási folyamatáról férje ravatala mellett, ennek nyomát sem
találni a regényben saját felszólalásán kívül.308
Krúdy novellisztikájának, sőt valójában egész életművének egyik sajátossága a
következmények elkerülésében áll; mintha novellát is azért írna, hogy a tettek ártó vagy éppen
(ritkán) javító következményeivel már a műfaj rövidségéből adódóan se kelljen
szembenéznie. Novellaciklusai is ezt mutatják, hiszen Szindbád, jóllehet gyakorta visszatér
csábításai színhelyére, soha nem szembesül tettei következményeivel, vagy mert már túl sok
idő telt el azóta, vagy esetleg nincs is már az élők sorában az, akinek hajdan ártott. Az
emlékezés sem szolgál másra, mint hogy összecsiszolt és kidolgozott narratívával
helyettesítse a megértést, a tanulási folyamatot, vagy éppen a szenvedést. Krúdy írásaiból
ilyenformán amaz összetevő hiányzik, amely több más mellett a klasszikus regény egyik fő
adaléka: annak széleskörű ábrázolása és megértése, hogyan sarjadnak tetteinkből új, előre
nem látható következmények. Mivel pedig a történelem az okok és következmények feltárása
nélkül érthetetlen marad, ezért Krúdy hatványozott nehézségekkel kellett hogy szembenézzen
trilógiájának írása közben.
Krúdy módszere Eötvöséhez és Jókaiéhoz képest mindenképp, de Móriczéhoz és
Gulácsyéhoz képest is impresszionisztikusabb. Ahogyan Lukács Mérimée művészetét
jellemzi, illik Krúdy regényeire is: „jobban tapad a részletekhez, de a történelmi tényekből
ugyanakkor közvetlenebbül von le általános következtetéseket” (Lukács 1977: 103.). Krúdy,
Lukács elvárásaival szemben, nem „az életben található törvényszerűségek”-et (Lukács 1977:
102.) vagy a társadalmi struktúrát illetően általánosít, hanem csupán szereplői jellemére,
magaviseletére nézve konzekvens.
Hármójuk közül Eötvös az, aki a legsikeresebben küzdött meg a régebbi korok
embereinek ábrázolásával. Ennek fő nehézsége, amint azt Cockshut megfogalmazta, abban
rejlik, hogy milyen arányban keveri a szerző az ismerős és ismeretlen elemeket munkájában.
Ha a regényszereplők az író kortársai régies jelmezekben, az nem történelmi regény, hanem
kosztümös történet. Ellenben ha a múlt emberei teljesen felismerhetetlenek, akkor − zárja le a
gondolatmenetet − gótikus regénnyel van dolgunk (Cockshut 1969: 91.). Ez a műfaj a magyar
irodalomban kevéssé elterjedt, a különbségtétel azonban arra vonatkoztatva sem tanulságok
nélküli.
Mire kell ügyelnie a szerzőnek, ha hiteles történeti szereplőket kíván felléptetni?
Lascelle, Lukácshoz hasonlóan, abban látja a régen élt emberek megjelenítésének kulcsát,
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Hasonlóképpen azt a folyamatot sem látjuk a regényben, amely annyira megkeményíti Mária szívét, hogy
végül megbünteti a hűtlenségen kapott Somogyi Ferencet.

189
hogy azoknak saját múltjukból kell organikusan kinőniük, és ennek valamilyen mértékben
tudatában is kell lenniük (Lascelle 1980: 33.). Ehhez hozzátehetjük, hogy mindezt oly módon
kell végrehajtaniuk, hogy a regény olvasója előtt megvilágosodjanak a korabeli viszonyok.
Krúdy és Jókai e követelménynek csak úgy tudtak eleget tenni, hogy a regényből kiszólva
maguk tudatták az olvasóval azokat az általános információkat, melyeket a korszak
megértéséhez elengedhetetlennek tartottak.
Míg Jókai nem vette tekintetbe az időközben eltelt három évszázadot, Krúdy szemmel
láthatóan

küzdött

azért,

hogy

hősei

mások

legyenek,

máshogy

beszéljenek

és

gondolkozzanak. Eötvös jól választotta ki azokat a tulajdonságokat, amelyek változatlanul
tartásával nem követett el történelmi anakronizmust (Bebek Katalin női hiúsága, Ollósi
fontoskodása, Ulászló apai szeretete), és amelyek inkább elősegítik a másság megértését pl.
Dózsa Györgyben, Lőrincben. Eötvös Krúdyval ellentétben jól válogatta meg az anyagot, nem
zsúfolta tele szakirodalmi adalékokkal, mégis sikerültebben közvetíti az elkészült mű a szerző
koncepcióját a választott korról.
Hasonlóképpen Eötvös az, aki olvasóielőtt nem leplezte, hogy nem a múltat
rekonstruálta, hanem a saját, igaznak vélelmezett felfogását tárta elő a történelem egy
részletéről. Ahogyan Kerr Scottról szóló munkájában fogalmaz: „Scott knew that his novels
were not copies of historical reality, but stories about an imagined past” (Kerr 1987: 17., vö.
4.). Jókai és Krúdy, amint narrátori megszólalásaikból kiderül, a történetek elbeszélőjét
idegenvezetői minőségben alkalmazták. Ahogyan az előszó és a regényhez fűzött jegyzetek309
mutatják, Eötvös nem palástolta el a tényt, hogy műve a fennmaradt dokumentumok
értelmezésének eredménye.
A Sir Walter Scott-i, klasszikusnak is nevezett történelmi regény sémájától Eötvös tért
el a legkevésbé azáltal, hogy nem Dózsát vagy Szapolyait tette meg a regény főszereplőjének,
hanem a tőlük sokkal jelentéktelenebb Ártándit, aki éppen ezen tulajdonságánál fogva
könnyebben felbukkanhat egymástól távol eső helyeken is, összekapcsolhat személyében
látszatra egymástól távol eső történéseket is. Jókai és Krúdy nem követték ezt a mintát, hanem
a feljegyzett történelem főszereplőiről írták regényeiket. Jókai azért, mert valami
kiemelkedőről akart írni csakúgy, mint nem-történelmi regényeiben, Krúdy pedig azért, hogy
megmutassa, Mária is csak olyan, mint a többi ember. Amíg Jókai romantikusan
felmagasztalta főhősét, addig Krúdy – éppen azáltal, hogy megtette főhősnek – lehúzta, és
nem is az átlagemberek közé, hanem – a Krúdy-regényhősök közé. Amíg fő Jókai alakjait az
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jellemzi, hogy egymaguk visznek végbe olyan tetteket, melyekhez rendesen széles tömegek
több évtizednyi munkája kellenék, addig Krúdy szereplői nem csinálnak semmit, ami
túlmenne az átlagember és átlag Krúdy-hős szükségletkielégítésénél (evés-ivás, utazás,
pénzhamisítás...)
Sem Jókai, sem Krúdy nem alkalmaztak egyénített epizodistákat művükben. Eötvös
azonban Scott nyomdokain haladva több emlékezetes mellékszereplőt léptetett fel a
regényben: Farkast, Ártándi Pál szolgáját, Bebek Katalint, Ollósit, Polgár Tamást. Ezek a
figurák elevenebbek, élettelibbek, mint a főszereplők némelyike, egyetlen visszatérő, közös
hibájuk csupán az óhatatlanul előtörő nemes lelkületük. Eötvös alakjainak alapvető gyengéje
a

retorikában,

modorban

és

érzelemben

megnyilvánuló

egyen-emelkedettség.

Körülményeiket, társadalmi körüket ugyan jól egyénítette, ám képtelen volt szabadulni a
vágytól, hogy Polgár Tamást éppúgy, mint Fruzsinát, Dózsa Györgyöt éppúgy, mint Farkast
nemeslelkűnek ábrázolja. Kivételt csupán a regénycselekmény perifériáján álló szereplők
képeznek (Márton pap, Zápolya), de ők is inkább csak történelmi szükségszerűségből, vagy
azért, hogy kegyetlenségükkel lehetőséget adjanak másoknak az altruizmusra. (Ha Márton
nem lenne olyan megátalkodottan vérszomjas, Dózsa ígérete öccsének vagy Orbán
önfeláldozása nem érne semmit.)

4. Gulácsy Irén: Fekete vőlegények

Gulácsy Irén regénye nem az egyetlen Mohácsot feldolgozó irodalmi mű, amely
Krúdyéhoz hasonlóan a két világháború közti időszakban született. Olyan alkotások sorába
tartozik, mint Baloghné Hajós Terézia Mohács angyala című regénye, Voinovich Géza
Mohács, illetve Bartók Lajos Mohács után című drámái. Ám a Fekete vőlegények szolgál a
legtöbb tanulsággal arra nézve, hogy Krúdynak milyen közegben kellett volna elfogadtatnia
saját művét, és hogy milyen elvárásokkal szembesült a korban a történelmi regények írója.
Ezenkívül a kortárs kritikák azon része, amely foglakozott Krúdy regényével, nemritkán
együtt tárgyalta az egy időben megjelent Mohácsot és Gulácsy művét.
A két regény közül a Krúdyé utal a közel négy évszázados Habsburg-uralomra, amely
a mohácsi csatavesztést követte, és amely a regény megírása előtt ért véget. Gulácsy regénye
nem foglalkozik ezzel a problémával, hanem egyedi esetként mutatja be az ábrázolt időszak
politikai-hatalmi harcait. Krúdy munkája a főszereplő kiválasztásával, a regényhármas utolsó
darabjának címével (Az első Habsburg) jelzi, hogy a szerző tudatában van: lehetséges volna a
számvetés négyszáz év történelmével az eredet feldolgozásán keresztül. A Királyregények,
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szemben Gulácsy munkájával, felvillantja az akkori lehetőségek horizontján formálódó
Habsburg-birodalmat, melyhez Magyarország a későbbiekben tartozott. Míg a Fekete
vőlegények a nemzeti partikularizmus szempontjait érvényesíti, addig a Királyregényekben
megfigyelhető az elmozdulás egy magasabb szintű politikai egység, nevezetesen a birodalom
irányába (vö. Bowen 1998: 672.).
Gulácsy műve, ahogyan arra a kortárs recenzensek (Németh László, Benedek Marcell)
rámutattak, a közös témaválasztáson kívül minden egyébben különbözik Krúdyétól. A Fekete
vőlegények a Fráter Györgyhöz hasonlóan nagyobb időszakot ível át, hiszen mindkettő
vezérlő szála a főhős élete, és csak annak halálával zárul le a regény. A főszereplő
kiválasztása és regényfigurává való alakítása is emlékeztet Jókai módszerére, ahogyan
Martinuzzi alakját kezeli. Hiszen Czibak Imre és Martinuzzi György mindketten kisnemesi
származásúak, otthonról tudatlanul kerülnek el, Szapolyai János udvarában töltik fogékony
fiatalságuk egy részét, mindkettejüket megbabonázza Szapolyai Borbála, és életük egész
későbbi iránya ebből az egyenlőtlen szerelemből indul ki. Martinuzzi szerzetesnek áll, Czibak
pedig Borbála kezére aspirálva próbálja magát kitüntetni a katonai életben, egyre magasabb
tisztségeket viselve.
Jókai főhősével ellentétben Czibak nem áll egyedül kimagasló teljesítményével,
hanem Tomory Pállal ketten alkotnak egy tehetséges csapatot. Hiszen Czibak elsősorban
fizikai erővel bír, és Tomory pótolja a „bihari bölény” (Gulácsy 1985: 504.) hiányzó szellemi
adottságait. Czibak Imre főszereplőnek való kiválasztása tág teret nyitott Gulácsy
képzeletének, mert személyében a Mohács körüli történelem egy kevéssé dokumentált alakját
kellett életre keltenie. Martinuzzi Györggyel vagy Mária királynéval ellentétben róla nem
állnak rendelkezésre feljegyzett életrajzok, néhány adatból lehet csupán következtetni pályája
ívére. Személyes tulajdonságai, a fizikaiak és a mentálisak egyaránt, a szerző munkájának
termékei. A megalkotott figura külső és belső vonásai tekintetében egyaránt tükrözi a
korszakot, amelynek gyermeke. Intellektuálisan későn érőnek ábrázolja őt Gulácsy, nemi
ösztönei Szapolyai Borbála hatására sokkal korábban ébrednek, mint a tisztánlátás képessége.
Imre természeti lényként jelenik meg (illemet, udvariasságot nem ismer), ezt ereje (a nyitó
jelenet harcában), étvágya mutatják. Pallérozatlanságát hűsége és szeretetre való képessége
ellensúlyozza. A regény folyamán a hatalmi pozícióban levő figurák (Anna királyné, Szalkai
érsek, Bornemissza) észreveszik jó tulajdonságait és értékelik, valamit jutalmazzák azokat.
Ellenben a Szapolyai-udvarban szinte kivétel nélkül lekicsinyléssel és el nem ismeréssel
találja szembe magát. A Szapolyai-háztól való eltávolodása egybeesik erkölcsi érzékének
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felébredésével, míg Mohács után honszeretete, jobb jelölt híján, visszavezérli Szapolyai
Jánoshoz.
Mivel Czibak értelmi képességei nem kiemelkedőek, ezért Gulácsy olyan helyzeteket
teremt számára, amelyekben jó szíve és egyenessége segítségével haladhat előre (gondoljunk
próbálkozására, hogy megmentse Anna királyné életét, vagy arra, hogy ő hozza tető alá a
király és Tomory megbeszélését Mohács előtt néhány hónappal). Éppen ezen tulajdonságai
teszik képessé arra, hogy egy klasszikus Sir Walter Scott-i történelmi regény összekötő főhőse
legyen. A különbség abban mutatkozik, hogy amíg a scotti regény főhősét az események
sodorják magukkal, addig Czibak minden alkalommal lelkesülten veti bele magát azok
alakításába saját értékrendjét követve.
Czibak Imre emberi kapcsolatai is elütnek a Krúdy által főhősnek választott Máriáéitól
és a Jókai által alkotott Martinuzziéitól, de még Ártándy Páléitól is. Életének jelentős fordulói
gyakran nem saját döntésének következményei. A Szapolyai-udvarba maga János hívja,
ahonnan Bornemissza menekíti el Tescheni Hedvig haragja elől Fogarasra Tomory alá
beosztottnak, aki később felterjeszti Fogaras kapitányi címére. Ezekben az esetekben Imre
nem vesz részt aktívan az előmenetelben, hanem szorgalmával, bátorságával vagy jó
kiállásával felhívja magára a figyelmet. Saját pozíciójára nem gondol, nem igyekszik
előrejutni, sem önérdekből, ahogyan Ártándy cselekszik, sem pedig a hazája javára, mint teszi
azt Martinuzzi.
A két regény által tartalmazott világok értékrendjének nincsenek közös elemei. A
Fekete vőlegényekben ábrázolt életszféra értékei között említhetjük a családot, a nemzetet, a
fizikai erőt és a jövőt. A Királyregények alakjait az egyéni boldogság, jólét vezérli, és nem a
jövőbeli boldogságot célozzák, hanem a jelenben keresnek gyógyírt panaszaikra. Nemzeti
érdekek nem, hanem inkább dinasztikusak vagy egyéniek sarkallják őket tettekre.
Az értékrenden kívül abban is eltérnek a regények, hogy milyennek mutatják a
Mohács előtti Magyarország nemzetiségi összetételét. A Királyregényekben kirajzolódó kép
egy nemzetiség szempontjából megosztott országot mutat. Sárkány Ambrus megjegyzése
Pozsony lakosságáról (51.), a zsidó szereplők megjelentetése (66., 123−129., 263−278.),
valamint a horvát nemesek többszöri említése (237., 408.) arról tanúskodnak, hogy a szerző
történelmi előtanulmányaiból egy többnemzetiségű állam képét rajzolta meg magának. Ezzel
szemben Gulácsy Irén regényében a szereplők egy homogén, egynemzetiségű államban
mozognak. Czibak Imre még végvári katona korában sem szembesül szomszédos vagy idegen
kultúrákkal, csupán az ellenséges török hadakkal.
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Hayden White megállapítja, hogy a történelmi regény, akárcsak a kosztümös film,
bizonyos történelmi jelenségek megelevenítésre alkalmasabb, mint a történetírás. Ezek közé
sorolja a tájat, a jelenetet, a tömeget és érzelmeket, valamint a hangulatokat, illetve komplex
eseményeket mint a háborúk és csaták (vö. White 1988: 1193.). Ez a meglátás segít
megérteni, hogy miért ért el nagyobb közönségsikert a Fekete vőlegények, mint a
Királyregények. Azért, mert Gulácsy törekedett ezen jelenségek ábrázolására annak
érdekében, hogy a regény érzelmi reakciót is kiváltson olvasóiból, akik így a regény hatása
alá

kerülve

könnyebben

elfogadják
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rekonstruált

történelemképét,

valamint

magyarázatait. Krúdy ezzel ellentétben a történetírás által feljegyzett tényekre összpontosított,
így az olvasóktól várható érzelmi válasz lehetőségét korlátozta.
A két regény által kiváltott kritikai visszhang gyökeresen különbözött. Számos lap,
amely hosszan méltatta Gulácsy művét, Krúdyéról meg sem emlékezett: ezek között volt az
Új Idők, Az Est, a Katholikus Szemle és az Irodalomtörténet. A Fekete vőlegények fogadtatása
Bohuniczki Szefinek a Nyugatban megjelent kritikájától eltekintve egyöntetűen pozitív volt.
Kritikusai dicsérték a szerző fantáziáját, amely Rákosi Jenő szerint „feltaláló képességben
gazdag és csapongó” (Rákosi 1927: 365.), Radványi Kálmán úgy látja, „mindent
megelevenít” (Radványi 1927: 635.), míg Kárpáti Aurél ítélete értelmében a mű ”fordulatos
meséje, mozaikszerű képeinek színessége” (Kárpáti 1927: 12.) dicsérendő. A regény
kompozícióját hasonlították Homéroszéhoz és a fordulatosságát Shakespeare-éhoz (Benedek
1927: 173.), Rákosi Jenő „nagyszabású eposz, hősköltemény” névvel illette (Rákosi 1927:
365.). Csupán néhány kritikai megjegyzés született a műről. Kárpáti Aurél az időkezelés
sutaságát és ezzel összefüggésben a szereplők kimerevült lélektani ábrázolását emelte ki
(Kárpáti 1927: 12.). Németh László Bohunicky Szefihez hasonlóan a regény nyelvezetét
kifogásolta, hiányolva annak egységes jellegét (vö. Németh 1927: 263., Bohuniczky 1927:
281.).
A kritikák egy része irodalmon kívüli szempontokat is figyelembe vett a regény
vizsgálatakor. Ezek főleg ideológiaiak és politikaiak voltak. Czibak Imre jelmondatát
(„Magyar egység! Nemzeti királyság!” [Gulácsy 1985: 534.]) visszhangozva a nemzetet
állítják az egyén elé, és a haza megoltalmazását tekintik elsődleges feladatnak. Radványi
Kálmán így dicséri a Fekete vőlegényeket: „örömmel állapíthatjuk meg, hogy ebben a
nagyszabású történelmi regényben tiszta katholikus életfelfogás érvényesül” (Radványi 1927:
635.)
E bírálatokkal egy időben Alszeghy Zsolt Gyallay Domonkos Vaskenyéren című
történelmi regénye kapcsán írott recenziójában megfogalmazza az elvárást, amelyre a válasz a
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történelmi regények fokozott termelése volt a két világháború közti Magyarországon. Ebben a
cikkben a magyar regény sajátosságaira kérdez rá Alszeghy. A feleletet a történelmi
regényben találja meg: „a specifikus magyar regényt csak történelmi regénynek tudom
elképzelni […]. Egyéni érdekűnek kell lennie, mert a magyar mese genre-e is a hős egyéni
sorsát domborítja ki: csak az egyén foghatja meg a magyar ember érdeklődését. De az olvasó
egyéni és nemzeti problémájának kell benne tükröződnie: mert a magyar ember a nemzeti
politika embere” (Alszeghy 1927a: 36−37.). A magyar regény sajátosságát a témában és a
megjelenített hős típusában találja meg, nem pedig az előadás módjában és a világhoz való
odafordulásában. A műfaj tizenkilencedik század végi és huszadik század eleji európai
fejlődéséről tudomást alig véve írja elő a szabályokat. A narráció problémái, a főszereplő
mentális folyamatainak megjelenítése, a szöveg és ábrázolt világ viszonya, ezek mind olyan
kérdések, amelyek nem kerülnek a recenzens látóterébe. Alszeghy számára akkor kielégítő a
megszületett mű, ha annak magyar főhőse nemzeti és politikai harcok közegében kellő
„józansággal”, „nagyvonalúsággal”, „kedves” humorral és „nemes emberszeretettel”
(Alszeghy 1927a: 36.) lép fel és cselekszik, lehetőleg olyan módon, hogy „lelki problémája”
az
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követelményrendszernek Gulácsy Irén regénye jobban meg tudott felelni, mint Krúdyé, aki
már az idegen Mária királyné főhősnek való megtételekor eltért az egyik legfontosabb
szabálytól.
Alszeghy kritikája a Fekete vőlegényekről korábbi írása szempontjait érvényesítve
vizsgálja és dicséri a regényt. A szerző újfent hangsúlyozza, hogy a történelmi regénynek „az
egyén sorsával kell az olvasóra hatnia” (Alszeghy 1927b: 223.). Ennek az elvárásnak a
címben többes számban megjelenő ’vőlegények’ szó ellenére Gulácsy műve eleget tesz,
hiszen „voltaképpen egy hős sorsa köré sűríti az eseményeket” (Alszeghy 1927b: 223.). A
téma és a feldolgozott korszak kiválasztását minden szempontból megfelelőnek ítéli: „a kor
mozgalmai annyira jelentősek a magyar sorsra, hogy a magyar lélek ebben a korban a nemzet
sorsától elkülönözött egyéni sorsot sem elképzelni, sem megérteni nem tud” (Alszeghy
1927b: 223.). Mivel Alszeghy nem veti fel azt a kérdést, hogy Gulácsy közelítése a tárgy – a
mohácsi katasztrófa − felé alkalmas volt-e annak értő ábrázolására, ezért arra
következtethetünk, hogy egyetért az események Gulácsy-féle feldolgozásával. Mohácsról
szóló regény nem képzelhető el a felelősség kérdésének felvetése nélkül: mivel a kritika erről
a témáról nem emlékezik meg, e tény ismét arra mutat, hogy Alszeghy Gulácsy Irén
rekonstrukcióját kielégítőnek, a felelősség kérdésére megfogalmazott válaszait helyénvalónak
találja.

195

5. Lukács György történelmi regényről való gondolatainak néhány tanulsága

Jóllehet Lukács György munkájának számos tézise mára kérdésessé vált, mégis
alkalmas fogódzót nyújt a három regény – az Eötvösé, a Jókaié és a Krúdyé −
módszertanának, technikájának az összehasonlítására. A Lukács alkalmazta kategóriák
pontosan megmutatják, mely erővonalak mentén különböznek egymástól alapjaikban ezek a
regények, és éppen műve, A történelmi regény előszavában is elismert irodalmon kívüli
nézőpont az, ami alkalmassá teszi perspektíváját egymástól távol eső művek összevetésére.
Lukács ugyan szinte kérkedik azzal az előszóban, hogy könyvében „még célzás sincs a
magyar irodalomra” (Lukács 1977: 10.), ám ez nem zárja ki belátásainak alkalmazását
magyar regényekre. A történelmi regényben lefektetett – a klasszikus, Walter Scott-i
történelmi regényből elvont – regényszerkesztési elvek jelölik ki az ideális, elvont prototípust,
amely – nem meglepő módon – Eötvös művéhez hasonlít a legjobban.
Lukács a drámai sűrítésben310 látja az új típusú, Walter Scott utáni regény lényegét, és
ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a veszélyre, amely a nem eléggé lényegretörő
narratívát veszélyezteti: „éppen a történelmi regény esetében rendkívül nagy a kísértés, hogy
az extenzív teljességet tökéletesen megragadják” (Lukács 1977: 49–50.). Krúdy, mint láttuk,
beleesett ebbe a hibába, és az eredmény igazolta Lukács félelmeit: sok-sok apró, pontos és
történelmileg is hiteles részletből egy történelmietlen regény állt elő. Jókai másképp, de
szintén eltért a klasszikus történelmi regény történelemábrázolásától. Megalkotott egy mesét
kortól függetlenül – a tudatlan fattyú kiképzi magát, és az ország megmentője lesz –, majd ezt
belehelyezte a választott korba, feldíszítette civilizáció- és kultúrtörténeti érdekességekkel, és
már elő is állt a Fráter György. Jókait semmiképp nem a választott kor, hanem a választott
hős érdekelte, Krúdyt valószínűleg mindkettő, Eötvöst azonban a kor érdekelte jobban, nem
pedig a szereplői.
Ha Lukács gondolatmenetét követjük, Krúdy akkor írhatott volna klasszikus scotti
történelmi regényt, ha Mária helyett311 Podvinyai naszádost, Crudy püspököt, Magyar
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A dialógusok Lukács álláspontja szerint nagyszerű alkalmat kínálnak a szerzőnek elevenen ábrázolni az
„egymásnak ütköző ellentétek közvetlen vitájá”-t (Lukács 1977: 48.). Krúdy azonban a dialógusokat pusztán
információátadásra használta fel, Mária és Szapolyai közös jelenetei pedig inkább mint nőt és férfit helyezik őket
új fénybe.
311
Lukács Mérimée regényéről tett megállapítása („[m]ikor a történelem vezéralakjait [...] megfosztja hősi
mivoltuktól, a történelmi folyamatot egyszersmind magánjellegűvé teszi. Regényében középszerű emberek
merőben magánsorsát ábrázolja, és e magánsorsok ábrázolásával realisztikusan akarja bemutatni a kor
erkölcseit” [Lukács 1977: 104.]) jól világítja meg Krúdy hozzáállását is, és ez némi magyarázattal szolgál a
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Benignát vagy éppen az üldözött zsidókat teszi meg főhősének (vö. Lukács 1977: 50.).312
Azonban egész életműve nyilvánvalóvá teszi, hogy ilyesmi nem lehetett szándékában.
Nemcsak a történelemről, hanem a regényről alkotott képe is radikálisan eltér a klasszikus 19.
századi regényekétől. Krúdy egy átlagember életét sem egységes történetben láttatta,
nemhogy a nagy történelmi sorsfordulókat. Ennek világnézeti, nem pedig regénypoétikai okai
vannak. Míg az életmű elején találhatunk jóformán klasszikus vonalvezetésű novellákat,
addig az életmű nagyobb részére sokkal inkább a széttartás ábrázolására irányuló erőfeszítés
jellemző.
Krúdy munkája már magán viseli a korban oly divatos történelmi életrajzok hatását is.
Ezeket

Lukács

nem

tartotta

megfelelő

formának

a

történelem

mozgásának

kibontakoztatásához: „[a] drámai kollíziók az életben nem mindig a jelentőségüknek
megfelelő módon bonyolódnak le [...]. Az emberek, akikhez az életrajz leendő hősének köze
van, véletlenül jönnek-mennek; az emberi viszonyok külső története sohasem felel meg
igazán belső drámai vagy epikai jelentőségüknek” (Lukács 1977: 428.). Ezt az állítást a
trilógia igazolja. Krúdy művében az emberek valóban „véletlenül jönnek-mennek”, és
találkozásaik ritkán mutatják fel a Lukács által oly nagyra tartott drámai kollíziót.
A Fráter György is példázza a Lukács által rosszallt kilengést a történelmi életrajz
irányába.313 Jókai főhőse ábrázolásakor elkövette azt a kifogásolható lépést, melyet Lukács
így fogalmazott meg: „a történelmi elhivatottság túlzott aláhúzása” (Lukács 1977: 445.). Jókai
Lukácshoz képest fordítva gondolkodott a történelemről: azért állt elő a katasztrófa, hogy
előléphessen a hős, nem pedig az események termelték ki a megfelelő embereket. Krúdy
éppen akkor tévedett alakjainak megformálásánál – szerencsére nem teljesen –, amikor
Lukács elvárásaival szemben314 elsődlegesen nem a kort formálta meg, hanem az alakokat, és
azokból próbálta a kort is felmutatni. Feltehetően ezért is kerülnek elő időről időre olyan
fogalmak, mint a Reneszánsz, középkor, humanizmus. Krúdy nem közel hozza315, hanem
inkább határozottan másnak mutatja a középkort. Írásaiban számos helyen kitér arra, hogy a
középkor kívül esik azon az időhatáron, hogy még megérthető legyen a 20. század elejéről
nézve. És mi sem állt távolabb tőle, mint hogy a múltat úgy keltse életre, mint a jelen

regény gyengéire. A „nagy történelmi esemény”, a mohácsi csata, nem nő ki szervesen az azt megelőzőből, sem
nem magyarázza vagy indokolja elég mélyen az utána következőket.
312
Lukács Scott-olvasatáról a történelmi regény értelmezéstörténetében vö. Haggis 1973, Trumpener 1993.
313
„[A]z ábrázolt ember személyiségéből akarja levezetni elhivatottságát” (Lukács 1977: 444.).
314
„[H]őseinek nagy emberi tulajdonságait [...] a világosan megformált történelmi lét talajából sarjasztja ki”
(Lukács 1977: 62.).
315
Lukács: „a múltat a maga igazságában és valóságában átélhetően közelhozza” (Lukács 1977: 67.).
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előtörténetét.316 Krúdynál a múlt tegnapelőtt kezdődik, és nagyjából Mária Terézia koránál ér
véget. Minden, ami előtte volt, az csupán érdekesség, kuriózum, de nincs valóságos
viszonyban sem a múlttal, sem a jelennel (amely viszont nagyon erős szálakkal kötődik a
múlthoz, félmúlthoz). A középkor ábrázolása visszatérő problémát jelentett számára. Ez
novelláiból jól kiviláglik, amint az is, hogy a középkori, főleg szepességi tárgyú, írásai
valójában nem középkoriak, hanem a történelem egy meghatározatlan pontján játszódnak, ami
nagyanyái kora előtt volt. Számára a középkor nem a történelem egy jól behatárolható szelete,
hanem motívumok és helyek: Felvidék, kísértetek (A Hartwig) és zsoldos katonák.
Míg Scottról azt írhatta Lukács: „alakjainak pszichológiáját sohasem modernizálja”
(Lukács 1977: 77.), addig Jókainál valójában nemigen van különbség a jelen alakjainak
lélektana és a múltbeli személyiségek pszichológiája között, jóllehet gyakran a jelen alakjai
sem valószínűbbek egy jottányival sem, mint a múltbeliek. Krúdy ugyan megpróbálta másnak
mutatni történeti figuráit, e kísérlet azonban gyakran torkollik érthetetlenségbe vagy
modorosságba.
A három szerző közül egyedül Eötvös volt az, aki – leszűrve magának Walter Scott
művei alapján a történelmi regény szerkesztési elveit – valóban nem csupán parabolaként írta
munkáját, hanem arra is választ keresett művében, miképpen vezetett évszázadok magyar
történelme kortársi állapotaihoz. Krúdy a Hegelre hivatkozó Lukács elvárásaival317 szemben
nem belülről kezdte alakjai megértését, nem a lényegét próbálta elsajátítani a kornak vagy a
szereplőknek, hanem a külsődleges kuriózumoktól indult a lényeg felé. Ám eljutnia oda nem
sikerült: Krúdy a középkort nem a jelen előfutáraként értelmezte, számára a jelennek nem volt
kapcsolata az ábrázolt korral. Sőt, nem mozgást jelenített meg, hanem állóképet rajzolt, ami
semmiképp sem csúcsosodhat ki a jelenben (bár a jelene is hasonlóan állókép).

316

Lukács Hegelre hivatkozva a történelmi regény egyik fő vonásának azt tartja, hogy az „ábrázolt múltat
világosan a jelen szükségszerű előtörténeteként fogják fel és élik át” (Lukács 1977: 79., a szerző kiemelése).
317
„Az ábrázolt belső szubsztanciája ugyanaz marad, ámde a kifejtett megformálás a szubsztanciális
ábrázolásban és kibontásban a kifejezés és az alak számára átváltozást tesz szükségessé”. (Lukács 1977: 79.).
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V. Rekonstrukció, reflexió, fikció: a történelmi regény és a történelmi tényregény
hitelességének kérdéséhez (Konklúzió)
Jóllehet a szövegek elemzése számos kérdésre választ adott a trilógiával kapcsolatban,
ám nyitva hagyta annak a megválaszolását, hogy Krúdy műve hol helyezkedik el a fikció,
dokumentum jellegű történeti feldolgozás, történelmi regény háromszögében. Konklúziómban
erre a kérdésre kívánok válaszolni. Az értekezés tézise az volt, hogy a Mohács-trilógia a
történelmi tényregény műfajába tartozik, amely a történelmi regénynek egy jól elhatárolható
alfaja. Ebből a szempontból folytattam le a szöveg vizsgálatát, amelyből azonban világossá
vált, hogy a szerző nem azzal a szándékkal fogott hozzá műve megírásához, hogy megújítsa a
történelmi regény műfaját, vagy dokumentumregényt írjon. A műből kiolvasható, hogy Krúdy
történelmi regényként gondolkodott róla.
A történelmi regény, a maga klasszikus formájában, három fő pilléren nyugszik, így
írójának hármas feladatot kell ellátnia. Az első a történeti keret rekonstrukciója a hozzáférhető
adatok alapján, a második a reflexió szintje, azaz a történeti események értelmezése,
jelentéssel felruházása a szerző jelene szempontjából, míg a harmadik az író számára a
források által szabadon hagyott idő- és térbeli tartományok olyan fiktív elemekkel való
kitöltése, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a történeti tények puszta igazságát egy
komplexebb, általánosabb érvényű hitelesség váltsa fel.
Az értekezésben okadatolt eredmények alapján nem lehet kétséges, hogy a puszta
tényfeltárásra összpontosító, történelmi tényregényt alkotó szerző művében aránytalanság
mutatkozik a reflexiós és a fikciós elemek rovására. Krúdy egyáltalán nem él a regényíró ama
lehetőségével, amelyet Kerr „the power of the imagination”-nak nevez (Kerr 1989: 16.).
Történelmi realitás és fikció olyan egymás ellen való kijátszásának, amely Scott művei egyik
fő művészi erejét adja318, nyoma sincs Krúdynál. Ezért ellentmondás mutatkozik Krúdynak a
regényében megfogalmazott, történelmi regényről vallott nézetei és a megvalósult
regényhármas mint történelmi tényregény között. Ez arra mutat, hogy a szerző ezen
alkalommal (ellentétben például A tiszaeszlári Solymosi Eszterrel) nem tudatosan választotta a
dokumentumregény formát, hanem a készen kapott anyag alakítása közben lelt rá. Ezt a
rendelkezésére álló feldolgozások jellege is támogatta, hiszen terjedelmesebb forrásmunkák
álltak rendelkezésére, nem rövidebb tanulmányokból kellett kihámoznia a szükséges
információkat.

318

„[H]e deliberatedly played fiction and history off against one another, not only as ’artifice’ against ’reality’,
but as codified forms of written discourse” (Kerr 1989: 1.).
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A tényregénynek azonban más szerepe van, mint a történelmi regénynek: a történelem
elhallgatott oldalairól, annak feljegyzett fősodrából kimaradó történésekről ad képet. Vannak
események, ilyen többek között a mohácsi csata története is, amelyek nem dokumentáló,
hanem elsősorban értelmező feldolgozást igényelnek. A dokumentatív műfaj megfelelő az
elnyomás, a kisebbségei lét bemutatására (vö. Foley 1986: 233.), mint a történelmi regény, ám
cserében a történelem fő áramának bemutatására kevéssé alkalmas.
A klasszikus történelmi regény és a történelmi tényregény közti különbség két szinten
ragadható meg. A legszembetűnőbb eltérés, amely egyben a többi kútforrása is: a főhős
személyének kiválasztása. A kitalált (Edward Waverly), vagy a részben készen kapott és
továbbfejlesztett főhős (pl. Jeanie Deans, Ártándi Pál és Czibak Imre), nem alakítója az
eseményeknek, jelenik meg a Sir Walter Scott által kifejlesztett változatban. Ezek a szereplők
általában magánéleti problémával összefüggésben kerülnek kapcsolatba a korszakot formáló
történelmi eseményekkel, gondoljunk itt a Deans-család felett lebegő tragédiára, melynek
hátterét és kulcsát a Porteous-affér és az azt követő, megtorló intézkedések szolgáltatják.
Ezekkel a többé-kevésbé fiktív alakokkal áll szemben Mária, akinek életét történelmi
tanulmányok sora és monográfia dolgozza fel. Ő ugyanabban az alakban tűnik fel a
regényben, mint a szakmunkákban, és mozgatórugói sem mások, mint amelyeket a
történészek feltártak.
A másik fő eltérés, amely az elsőből ered, a történelmi események regénybeli
elhelyezkedése és ábrázolásuk módja. Ezek meghúzódhatnak a cselekmény hátterében, mint
például a Magyarország 1514-ben esetében, ahol a keresztes had gyors átváltozása lázadó
sereggé nyitja meg Ártándi előtt a magasba vivő karrier lehetőségét. Más esetben ezek
alkothatják a regény cselekményét is, ilyen módon háttérbe szorítva vagy helyettesítve a
privát szféra történéseit, illetve ahogyan a Királyregények esetében láttuk, ezek válnak családi
problémákká (az üres kincstár, a királyválasztási harcok).
Az elkészült mű hatásának tekintetében éppen úgy különbözik a klasszikus történelmi
regénytől, mint szerkezetét illetően. A tényregény Krúdy esetében nem vállalkozik másra,
mint a történelem közforgalomban lévő változatának újra elmesélésére. Nem él a
lehetőséggel, amely a történelmi regény előtt nyitva áll, nevezetesen, hogy új értelmet vihet a
feljegyzett történésekbe azoknak a megszokottól eltérő fénybe helyezésével. Az életrajzi
regény, amint azt a Fráter György is példázza, félúton helyezkedik el a klasszikus történelmi
és a tényregény között, a kötöttségek nem alkotnak benne olyan mindenre kiterjedő hálózatot,
mint a Krúdy-féle változatban. A történelmi regény a kezdetektől magában hordozta az
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elmozdulás lehetőségét az életrajzi séma irányába éppúgy, mint a dokumentumok regényes
feldolgozása felé.
A klasszikus történelmi regény a közönségnek szánt üzenet tekintetében is különbözik
a tényregénytől, hiszen az előbbi – az utóbbival ellentétben – stratégiát, magatartásmintát
kínál az olvasóknak azokra az időszakokra, amikor életüket, akárcsak a regények
főszereplőjének sorsát, rajtuk kívül álló erők veszik hirtelen kézbe. Eltérő lojalitásigények,
családi érzés és erkölcsi elvek összeütközése: ezek a közönség számára ismerős problémák
lehetnek, nem így Mária nehézségei családjának egy újabb országhoz való hozzájuttatásában.
A történelmi regény írója, elvben, az írásos és a tárgyi források egész tárházából
válogathat (Lascelle 1980: 1.). Krúdy a történeti rekonstrukció során ezeknek csupán egy
szegmensére, írott elbeszélő forrásokra és képi ábrázolásokra támaszkodott. Láthattuk, hogy a
Jászay Pál és Ortvay Tivadar műveiből merített idézetek, adatok, események alkotják a
Királyregények vázát, ezekre építve dolgozta ki Krúdy a trilógia szerkezetét. Ez a regények
első szintje, erre épült a következő, az utalásoké és keresztutalásoké, amelyek esetében Krúdy
hasonlóképpen messzemenően támaszkodott a szakirodalomra. Ugyanakkor e források
igazságához nem elegendő azon az elemi, reflektálatlan szinten ragaszkodni, amelyről Frank
R. Ankersmit ír, hanem, ahogy ugyanő fogalmaz, a történelmi regény „may give a quite
reliable representation of those generalized types of actuality of a certain given period”
(Ankersmit 1983: 21., vö. Pihlainen 2002). Azonban az elemek átvétele javarészt ilyen
egyszerű formában történt, vagyis nem közvetve járulnak hozzá egy tőlük lényegében más,
önálló

cselekmény

kibontakozásához.

Krúdy

nem

végzett

alapos

és

elmélyült

előtanulmányokat a trilógiához, ám mindent elkövetett annak érdekében, hogy a lehető
legalaposabban feldolgozza és beépítse azokat az adatokat, melyeket őelőtte Jászay és Ortvay
feltártak. Igyekezett minden korhűséget hitelesítő adatot beilleszteni a regénybe, a
lábjegyzeteket sem hagyva figyelmen kívül. Ám a történeti pontosság szerencsés esetben,
ahogyan arra Cusac figyelmeztet, nem az egyes tényeket illeti, hanem a teljes történeti
kontextust („total historical context”) (Cusac 1969: 88.).
Harry E. Shaw megállapítása értelmében azok a történelmi regények, melyek
elsősorban magára a történelem mibenlétére kérdeznek rá, nem érik be egy adott időszak
panoráma jellegű látképének megfestésével, hanem átfogó értelmet kívánnak vinni az
eseményekbe. Ezt a szándékukat általában, teszi hozzá Shaw, hosszabb vagy rövidebb,
esszéisztikus részletek közbeiktatásával próbálják megvalósítani (vö. Shaw 1983: 95.). Krúdy,
ugyan nem e módszerrel, de tesz megállapításokat a történelem mibenlétére és mozgására,
valamint szabályaira vonatkozóan; anélkül azonban, hogy magukhoz az ábrázolt
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eseményekhez megpróbálna értelmező módon közelíteni. Az általa megfogalmazott elvek
általánosak, de annyi kiderül belőlük, hogy a történelemben Krúdy nem látott semmiféle
átfogó rendező szándékot vagy elképzelést. Pusztán emberi cselekedetek előre nem látható
eredőjének fogta fel. Ez a hozzáállás magyarázatot szolgáltat az aktuális regény
megvalósításának sajátosságaira is. A Shaw által említett lépés, „alakot adni a
történelemnek”, csak tökéletlenül valósul meg a műben, melyet inkább a formátlanság
jellemez. A „jelentést adni a történelemnek” fázisa viszont teljesen elmarad. A rendelkezésére
álló történelmi távolság biztosította lehetőséget, hogy perspektívába helyezze az eseményeket,
Krúdy nem használta ki, hanem inkább igyekezett eltüntetni e távolság nyomait.
A történeti reflexióra azonban felhasznált forrásai sem ösztönözhették. Hayden White
felhívja a figyelmet arra, hogy csupán a 19. század második felétől vált a történettudomány
bevett módszerévé a tényfeltárás, valamint gyakorlattá a történelmi rekonstrukció és az azt
követő értelmezés kettőssége. Jászay műve egy megelőző korszak terméke: számára a
rekonstrukció képezte a fő feladatot. Krúdy olyanformán írta meg a trilógia első részét, hogy
nem tért ki azokra a részletekre, amelyek rávilágíthattak volna a mohácsi katasztrófa okaira. A
főhős személye sem volt alkalmas rá, hogy az ő nézőpontján keresztül megértesse az
olvasókkal az ország állapotát. Ahogy egyik kritikusa meg is jegyzi, a királynak és a
királynénak az a fontos, hogy élhessék saját életüket, és jóllakhassanak (vö. Németh 1931).
Mindazonáltal választása, hogy Mária királyné szűkre szabott szemszögéből írja le az
eseményeket, éppen a korlátozott nézőpont miatt hatásosabban állítja az olvasó elé a tragédiát,
mint Gulácsy Irén hazafiasan deklamáló hősei.
A megíráshoz felhasznált szakmunkák egyike sem adott átfogó képet sem az ország
állapotáról, sem a hatalmi harcok hosszú távú hatásáról. Mindkettő részletkérdéseket próbál
jobb megvilágításba helyezni. Ezek tehát nem voltak Krúdy segítségére abban, hogy egy
átfogó, de empatikus nézőpontot nyújtva jusson el egy kevésbé szűkkeblű elbeszéléshez. A
részletek, főleg a saját emberi megfigyelésére alapozottak, pontosak, de a magyar
történelemről nincs kidolgozott mondanivalója.
Krúdy műve nem csupán tényregényi jellegzetességei miatt, hanem azért sem
illeszkedik a klasszikus történelmi regény sémájába, mert a szerzők és a polgári olvasók
között a 19. században létesített szerződést, amelyre Hayden White utal, alig-alig teljesítette.
E szerződés értelmében amennyiben az olvasók megfelelő módon olvassák a művet
(felismerve a történelmi tényeket és leválasztva azokról a fiktív eseményeket), akkor a
közösségi (nemzeti) önmegértés terén érvényes és kommunikálható belátásokhoz juthatnak
(vö. még Parrinder 2006: 9. skk.). Krúdy azonban, szinte teljesen ráhagyatkozva a történeti
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munkákra, nem végezte el a történeti váz fiktív részletekkel való kitöltésének feladatát,
csupán egymás mellé sorakoztatta a készen kapott elemeket. Regényének, amely e vonásában
is eltér a scotti mintától, ezért sincsen társadalmi mélysége.319
Ezzel összefüggésben a trilógia egyik fő problémáját képezi, hogy Krúdy olyan szférát
választott a regény tárgyául, amely nem az ő megszokott privát szférája, hanem jóformán
teljes egészében publikus. Nála, a klasszikus történelmi regénnyel ellentétben nem a magánés a társadalmi szféra éri el a nyilvánosságot, hanem az utóbbi egyes történései válnak priváttá
annak érdekében, hogy hősei egész emberek maradhassanak. Mária fehérvári utazásának
epizódjában látjuk csupán, hogy Krúdy intuitíve próbált a történeti események értelméhez
közelíteni. Mary Lascelle megállapításának értelmében, „the intuitive apprehension is not
inseparable from the wish to believe to be assumed, for example, of the merit of the chosen
subject. Hence the hero of play or novel, though known to history, may be credited with deeds
which, though unknown to history, are within the scope attributed to him” (Lascelle 1980:
32.).
A Mohács-trilógia a történelmi regények más leírásainak sem felel meg mindenben.
Fleishman szerint például két generációnál távolabbi (40–60 évvel a megírás előtti) múltban
játszódik, cselekménye pedig a „történelmi” eseményeket, lehetőleg a publikus szféráét
(háborúk, politika, gazdasági változások) foglalja magába, amely események a szereplőknek a
privát szféra szintjén lévő életét és sorsát befolyásolják. Ezenkívül ugyanő szükségesnek ítéli
„valós” személyek szerepeltetését a történelmi regény lapjain. Fejtegetéseit így zárja: „[w]hen
life is seen in the context of history, we have a novel; when the novel’s characters live in the
same world with historical persons, we have a historical novel” (Fleishman 1971: 4.). E
világosan meghúzott határok olyan területet fednek le az irodalmi produkciók halmazában,
melyben a Királyregények jelenléte nem okoz problémát. Hiszen a távoli múlt ábrázolása
kritériumának teljesen megfelelnek a regények, történelmi eseményeket tárgyalnak, valós
történelmi személyek pedig szép számmal feltűnnek a műben. Ez azonban nem a Krúdy-műre
nézve jó hír, hanem a fleishmani leírásra nézve problematikus. A további szigorítások
azonban már segítenek kiszűrni a zavaró elemeket a műből: „only the novelist with a coherent
conception of his own world can look back to a past age and see it as a coherent system. The
historical novel, like all historical writing, is engaged with − if it is not necessarily
compromised by − the present” (Fleishman 1971: 14.). E kritériumok közül több is hiányzik a
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„Scott’s stories do not hinge on psychological conflict, but on the contrast between different ’degrees of
civilization’ and ’states of society’, especially between Highland and Lowland, barbarism and civilisation”
(Forbes 1996: 92.). Vö. Van Auken 1948: 158.
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vizsgált művekből, elsőként a koherens világfelfogás, másrészt a jelennel való elköteleződés.
Krúdy, Fleishman felfogásával ellentétben, nem a múlt eseményeinek modellezéséhez vagy
jobb megértéséhez, hanem szereplői pszichéjének magyarázatához keres kulcsot jelenében.
A trilógiában a megjelenített múlt ezért nem szolgál a jelen bírájául, ahogyan azt
Chapman megfogalmazta a viktoriánus történelmi regények esetében. Mivel Krúdy
elégségesnek tartotta a tényszerű történelmi rekonstrukciót, ezért a Collingwood által
bevezetett „constructive imagination”-t már csupán az emberi élet kevéssé jelentős tényeinek
megvilágítására alkalmazta (idézi: White 1978c 60.).
Ha a történelmi regény meghatározásának nem is tesz mindenben eleget, a regény
jelleget túzás volna elvitatni a trilógiától. Genette felhívja a figyelmet arra, hogy nem a
kitaláltság az, ami regényszerűvé tesz egy szöveget, hanem az elbeszélés módján nyomot
hagyó fiktív jelleg („the fictiveness of the narrating”, Genette 1990: 765.). Nem maga a
történet – ahogyan a Királyregények esetében láttuk –, hanem az elbeszélés mikéntje hordozza
a regényszerűség biztosítékait. Genette tanulmányában két tulajdonságot mutat be úgy, mint
amelyek megléte nagy valószínűséggel jelzi a szöveg fiktív voltát. Az egyik a fokalizáció
mértéke és módja (vö. Genette 1990: 762−763.), azaz, hogy mekkora biztonsággal állíthatja
egy szöveg szerzője vagy narrátora, hogy hozzáférése van egyes szereplők gondolataihoz.
Ennek egyik extrém változata a Genette által külsődleges fokalizációnak („external
focalization”, Genette 1990: 762.) nevezett eset, amikor a szerző elkerül minden lehetséges
betekintést a szereplők gondolataiba vagy érzéseibe. A Krúdy-szöveg ugyan nem éri el ezt a
szintet, de amint arról az értekezés második részében szó van, több alkalommal megkísérli a
teljes kívülmaradást egyes szereplőinek mentális szféráján. A másik jele, Genette szerint, a
szöveg fiktív voltának a másodlagos elbeszélések jelenléte (vö. Genette 1990: 764.). Ezekben
a részletekben a Királyregények bővelkedik, gondoljunk itt a mészáros vagy a zsidók
elbeszélésére, Brandenburgi útibeszámolójára stb. Ezen belátások értelmében megállapítható,
hogy Krúdy a mű megírásakor a regényírás eszközeivel élt, nem törekedett arra, hogy a
végeredmény ne regénynek, hanem esetleg hiteles rekonstrukciónak tűnhessen. Egy regény
formájú elbeszélés megalkotását tűzte ki maga elé, amelyet a történészek által hitelesített
adatokból épített föl.
Krúdy figurái emberi megfigyelések sokaságából állnak össze, nem pedig egy adott
belső magból növeszti ki őket a szerző. Azáltal, hogy pontosan leírja viselkedésüket, arra
kényszeríti olvasóját, hogy a gesztusokat és a testbeszédet tanulmányozva vonjon le
következtetéseket aktuális szellemi és érzelmi állapotukra vonatkozóan. A regény inkább
„pictures of life” (Garrett 1969: 32.) sorozata. Krúdy módszere nem Scotthoz, hanem más
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szerzőkéhez áll e tekintetben közel. Például Dickenséhez, amelyet Garrett így jellemez:
„creation of character in speech and action and thus through the externalization of
psychology”; „outward behaviour is made to represent inner qualities” (Garrett 1969: 49.).
Ezek a vonások megjelennek más tizenkilencedik századi regényekben is, jóllehet, ott nem
kizárólag erre a technikai fogásra hagyatkozik a szerző, mint George Eliot munkáiban, akinek
írásművészete kapcsán W. J. Harvey ugyanerre a sajátosságra hívja fel a figyelmet: „the way
in which emotions are expressed by physical postures or gestures” (Harvey 1963: 59.).
Mindennek eredménye egyfajta formális realizmus („formal realism”), amely, ahogy Ian Watt
fogalmaz, kifejlett formájában nem egyéb, mint „a full and authentic report of human
experience”, melynek célja az olvasó információigényének kielégítése.320
Krúdy írásművészetének egyik legtöbbet emlegetett jellegzetessége az álló idő.
Számtalan novellában és regényben talál az olvasó leírást városokról, házakról, ahol az idő
látszólag áll, minden mozdulatlanságba dermedve fogadja az utazót (pl. A hídon című novella
Az álombeli lovag című kötetből). Krúdynak nem volt sem gyakorlata az idő múlásának
megjelentítésében, sem pedig szüksége erre az elemre általában írásaiban. A történetiség
ábrázolását tovább nehezítette a saját kora és a tárgyalt kor közötti négy évszázados távolság.
A középkor bizonyosan kívül esik Krúdy történetszemléletének „vízválasztóján” (vö. Lascelle
1980: 34.).
Megfontolva Cockshut tézisét a történelmi regény alapvető függéséről az elbeszélt idő
és a megírási idő közti kölcsönhatástól321 szemünkbe tűnhet, hogy a történeti rekonstrukció
bizonytalansága Krúdynál nem választható el a Trianon utáni szellemi bizonytalanságtól.
Ugyanakkor, bármennyire is kézenfekvő lenne, hogy az egyik összeomlás rímeljen a másikra,
Krúdy ezt a párhuzamot nem tudja kibontani. Elszigetelt kísérleteket találunk csak arra nézve,
hogy a regény egy nemzeti tudat „társadalmi gyakorlatának” részét képezze, amelyet Lynch
és Warner így fogalmaznak meg: „the novel is more than a reflection of the social history
happening outside its confines. Participating in the social practice of novel reading can give
readers the sense of participating in a nation that they imagine to be the product of consensus”
(Lynch − Warner 1996: 4.).
Bizonyos jelek pedig arra utalnak, hogy Krúdynak szándékában állt a 16. és a 20.
század Magyarországának katasztrófája közti párhuzam kidolgozása, vagy legalábbis jelzése.
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„Formal realism […] is therefore under an obligation to satisfy its reader with such details of the story as the
individuality of the actors concerned, the particulars of time and places of theit actions, details which are
presented through a more largely referential use of language than is common in other literary forms” (Watt 1987:
31−32.).
321
„The historical novel depends on a synthesis of likeness and unlikeness between the time of writing and the
time portrayed” (Cockshut 1969: 91.).
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Mindenekelőtt az alábbi sorok szólnak ki a regényidőből a korabeli olvasóhoz: „[n]emcsak az
érinti őket [ti. a magyarokat] fájdalmasan, hogy ha egy várukat elveszítik, de egy tenyérnyi
föld, amely elsikkad országukból, úgy kihozza őket a sodrukból, hogy a falnak mennek a
fejükkel. Nem akarják elhinni, hogy azon a helyen, ahol a földjük feküdt: nem támad azért
lyuk, mert ott más király uralkodik. A vár is vár marad, akár török, akár magyar ver tanyát
benne, csak denevérek ne költözködjenek oda” (48.). Krúdy az első rész írásakor még
láthatóan szem előtt tartotta az akkori közvéleményt érdeklő, szívbe markoló kérdést:
Magyarország megnyirbált területét. Logus Tamás monológja erre világosan utal. A trianoni
döntés óta már évek teltek el, az első sokkból felocsúdva Krúdy önmagát megerőltetve próbál
biztatást csempészni a humanista szavaiba, az emberit állítva értékként a nemzeti helyett.
Arra, hogy a Mohács megírásakor még foglalkozott ezzel a problémával, több
bizonyítékot is találunk a regény szövegében: „[ó], Magyarország, amelyet valaha földi
Kánaánnak mondanak: számtalan hibádat, gyengeségedet, tévedésedet tudod felejtetni
egyetlen mosolyoddal!” (58.) „És a régi Magyarország dús kamráiba ki nyithatott be
közülünk, amely kamrák mindig úgy voltak felszerelve, mintha ínséges esztendők
következnének? A baromfiudvarok gazdagságáról, a veteményeskertek terjedelmességéről és
változatosságáról (ahol tán még a madárijesztőnek is jó dolga volt), a pince bőségéről és a
vermek kincseiről már csak régi könyvekben olvashatunk” (61.). Ezekhez hasonló, a regény
szövegébe alig illeszkedő áhítatos dicséreteket találunk még a feltehetően a húszas évek
elején írott A költő és a leányzóban is. Krúdy azonban, ha a körülmények vagy a lelkesedés
nem kényszerítette, nem tudott tartósan politikával foglalkozni, még a legégetőbb kérdésekkel
sem, ezt mutatja a második idézet, mely szinte már a groteszkbe hajlik az éléskamra és a
baromfiudvar dicséretével.
Ha összevetjük Krúdy időkezelését Edward Wagenknecht felismerésével a történelmi
regény lezártságának és haladási sebességének összefüggéséről322, akkor világosabban áll
előttünk, miért nincsen a Mohács-trilógiának dinamikája. A regény sebessége nem árul el
semmit az események fontosságáról vagy a végkifejlethez való közeledésről. Kivételnek
tekinthető Báthory megfontolt fellépése, ahogyan megérkezik és bejelenti, hogy Ferdinánd
elfoglalta az országot. Viselkedése határozott ellentétben áll a hírnökök kapkodásával, és
szépen lezárja az addigi eseményeket.
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„We go slowly while we are winning our way into a story; once we hold the material firmly in our grasp,
astonishing speed and vividness can be achieved” (Wagenknecht 1943: 167., idézi Cusac 1969: 28., vö. Miller
1998: 54.).
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Királyregényeket összehasonlító fejezete megmutatta, hogy Krúdy reflektált azokra a
regényekre, amelyek nemcsak a rekonstrukciós, de a reflexív és a fiktív tartományt is
kitöltötték a múlt hiteles ábrázolásának érdekében. Kerr megfogalmazása, amely szerint Scott
„used the logics of literary form as instrument for understanding the past” (Kerr 1989: 1.),
Eötvösre is illik. Ez esetben a vizsgálat negatív eredményekkel járt: ha Krúdy maga nem
dolgozta is ki ezeket az aspektusokat, annyi feltárhatónak bizonyult, hogy milyen stratégiákat,
megoldásokat utasított el, főleg Jókai regényének esetében.
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irodalomtörténész által Krúdynak felrótt művészi erőtlenség oka a forrásokra való túlzott
ráhagyatkozásban rejlik. Mégis, paradox módon, Krúdyt az emberi világ ragadta magával,
nem a történelem. Az a probléma érdekelte, amelyet Hart így fogalmaz meg: „the encounter
of the historic by the ahistoric in human experience” (Hart 1966: 11.).
Ezért a hitelesség problémájára adott válasz a következőképpen hangozhat. A
történelmi regénnyel szemben már születésekor megfogalmazták az ellenvetést, amely
végigkíséri a műfaj létét: nem mindenben felel a történelmi hitelesség követelményének.
Ennek a kételynek Sir Walter Scott műveivel kapcsolatban is hangot adtak (vö. Orel 1984:
63.), valamint az orosz történelmi regénnyel összefüggésben is felbukkant e szempont (vö.
Ungurianu 1998: 387.). A követelmény nem tűnt el a huszadik században sem a műfaj újabb
reprezentánsaival szemben (lásd Current esszéjét Gore Vidal, Alex Haley és William Styron
műveiről [Current 1986: 85. és passim]). A hitelességnek azonban különböző szintjei vannak.
Ahogyan arra John Demos, Margaret Atwoodot idézve emlékezetet, egyszerre kell pontosnak
lennie az emberi élet materiális oldalát és az emberi természetet leíró részleteknek (vö. Demos
1998: 1528−1529.). Krúdy elbeszéléséből azonban annak ellenére, hogy a politikatörténet
apró mozzanatait is beleépítette a regényekbe, nem bontható ki, milyen volt a mindennapi élet
a Mohács körüli időkben a királyi udvarban: művét az elevenség helyett inkább a
díszletszerűség jellemzi. Mint ahogy nem ad átfogó magyarázatot a mohácsi tragédia okaira, a
kettős királyválasztásra sem. Kicsinyes emberi hibákat és gyengeségeket látunk, nem pedig
országot megsemmisülésbe döntő indulatokat. A hitelesség követelményének csupán a
történelemkönyvek szintjén tesz eleget. Mindez mélyen összefügg a trilógia ama
sajátosságával, hogy nem ragadható meg benne az a végül feltáruló értelem, amelyről Hillis
Miller ír (vö. Miller 1974: 460−461.). E fogyatékosság nem független a fikciós elemek
szegényességétől, hiszen éppen ezek feladata volna a történeti világ jelenségeinek
hozzáigazítása a regény belső igazságához (vö. Talon 1962: 154.).
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A történelmi regény a regényen kívüli jelölet (vö. Szegedy-Maszák 1989: 103. és
Heller 2009: 59.) és a belső jelentés összjátékának olyan eredménye, melyet a regény
megcélzott és elképzelt olvasója is ekként fog fölismerni. Ha ebből a két összetevőből az
egyik vagy esetleg maga az együttműködés a két adalék között hiányzik, avagy éppen
túlságosan sok van belőle a másik hátrányára, akkor fennáll annak a veszélye, hogy az olvasó
elvéti a megfelelő olvasási stratégiát, illetve nem történelmi regénynek olvassa a kezében levő
művet, amint a trilógia esetében a kortárs recenziók rámutattak a mű nem igazán történelmi
regény jellegére.
A történeti források felhasználásának egyik legszembetűnőbb sajátossága, hogy Krúdy
nem olyan regényt állított elő, amelyből olvasója – amint teheti azt Sir Walter Scott, Jókai,
vagy akár Gulácsy regényeivel – tájékozódhatott volna. Nem tehette ezt, mert Krúdy az
információkat úgy építette bele a műbe, hogy azok nem alkotják annak testét, és ilyenformán
nehezen megragadhatók. A narrátor mindentudása önmagában nem eredményezi azt, hogy ő
maga kívül állna a történeten. Ugyancsak Krúdy elbeszélőjére is áll a felismerés, hogy maga a
történet folyamán nem megy fejlődésen keresztül: „[t]he narrator’s view of the world,
however, does not change. He is precisely as wise at the beginning as at the conclusion”
(Millgate 1984: 39.). Fő szerepe az, hogy egységes és fel nem bomló elbeszélést tárjon a mű
közönsége elé. Másfelől szorosabb együttműködésre készteti az olvasót azáltal, hogy
jelenetekben állítja elő a regényt, melyek erősen dramatizáltak, és az olvasónak a szereplők
testbeszédéből kell következtetnie azok érzelmi vagy mentális folyamataira. Ahogyan Garrett,
Henry James regényei kapcsán, megjegyzi, „indirect presentation would force a more active
role on the reader int he creation of meaning” (Garrett 1969: 79.). E tény, ahogy azt nemcsak
Scott monográfusa, hanem a trilógia magyar kritikusai is jelezték, nehezen hordozható terhet
ró az olvasóra: „[a]z alapvető baj ott van, hogy Krudy nem egy egyszerű bővített mondat
ismeretét követeli meg olvasójától, hanem mindannak ismeretét, amit éppen a regényből
kellene megtudni” (Benedek 1927: 171.).
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