
I. ELÔTÉR – HÁTTÉR HELYETT 

Van-é, ki Budapestet, amelyet „nappali” és
„éjszakai” kézzel1 ô egyaránt megírott, jobban
ismerhette-e a Nyírségbôl elszármazott Krúdy
Gyulánál, aki Budapest utcáinak új nevet is
adni volt kész? Van-é valaki, ki oly mélyen fo-
lyott belé abba az Adys, Margitszigetes, Nyu-
gatos borba, mint ô, akibe ez a bor beléfolyott?
A Krúdy Gyula világa egybeesik egy másik, „éj-
szakai kézzel” írott világgal is: és ez a pszichoa-
nalízis világa – a Nyírségtôl Sanghajig, és to-
vább. Szindbád álmaiban végighajózta az uni-
verzumot – eközben, álmaiban, az univerzum
végighajózott a pszichoanalízisen is. Álmaiban –
mert a pszichoanalízis is, és maga Freud is, azó-
ta is csak álmodik. Megálmodta, megálmodja ön-
nön történetét, a múltját, a gyermekkorát és sze-
relmeit. Egymásra találtak az álmok, akárcsak
vétlen, kandi és bicsakló szerelmesek: a pszicho-
analízis belészeretett a világmindenségbe, és on-
nan számtalan viszontszeretôre talált írókban,
mûvészekben, orvosokban, pszichológusokban –
és néha pszichoanalitikusokban is. De a legjobb
és legszebb szeretôk mégiscsak az írók. Mert ôk
könnyelmûek: tudnak csalfának látszani és csal-
ni, csábítani és elcsábulni, elszegôdni és elhagy-
ni. Az igazi író nem lép házasságra a pszichoana-
lízissel (sem). Saját családja van – az irodalom,
Goethe szép szavával a világirodalom, amely fo-
galmon ma már sajnos mást értünk. De az igazi
író mégiscsak onnan kacérkodik-facérkodik ki-
felé, ha újabb kalandra vágy, s oda tér meg, „éj-
szakai kezére” bízva a fölszedetteket, hogy nap-
pala könnyû legyen.

Krúdy Gyula álmos-álmodó arca visszatükrö-
zôdik a fénylô papírlapokon, amelyeken vízjel a

magyar pszichoanalízis. Vízjel – halovány, asz-
szonyarcúan elmosódó kép, akkor fénylik csak
föl, ha a fény felé fordítjuk a lapokat. De ott
van. Krúdy Gyula része lett a pszichoanalízis
magyarországi történetének is.

•

A pszichoanalízis budapesti iskolájának törté-
netét sokan megírták, és senki sem írta meg.2 En-
nek az oka jól érthetô: 1) Sohasem volt olyan is-
kolája a pszichoanalízisnek, amely expressis verbis
így nevezte volna magát, tehát a „budapesti isko-
la” utólagos címkézés.3 2) Nem tisztázott, minek
alapján tekinthetjük iskolának az úgynevezett bu-
dapesti iskolát4: fönnáll-e közös szemléleti, érdek-
lôdésbeli, kutatási, gyakorlatbéli azonosság vagy
legalább hasonlóság? 3) A (magyar) pszichoana-
lízistörténet máig a történetírásnak abban a régi
tévedésében szenved – hiába jöttek-mentek a szá-
zadok, s hiába látjuk a történetírás egyre újabb
megközelítéseit megjelenni –, miszerint a történe-
lem nagy formátumú egyéniségek, hôsök és hábo-
rúk, no meg kultuszok története. S persze, a
mûveltség története is; irányzatoké, iskoláké. 

Egy iskola létrejötte azonban egyszerre elmé-
leti és történeti kérdés: volt-e szándékában az
„alapító(k)nak” iskolát alapítani?; tudott-e arról
az „alapító”, hogy az/egy iskola létrejött?; az/egy
iskola tagjainak tekintették-e magukat azok, aki-
ket odasorolnak? stb. 

Érdekes, hogy a szakirodalom nem igen be-
szél a pszichoanalízis „bécsi iskolájáról”, „berli-
ni iskolájáról”, „londoni iskolájáról”.5 Beszélnek
viszont például a Tavistock Klinikáról, és az ah-
hoz kötôdô szakemberekrôl, de ott a pszichoa-
nalízis olyan különbözô szemléletû nagyformá-
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tumú alakjai dolgoztak, sokszor egyidôben –
Bálint Mihály6, Winnicott7, Bion8 stb. –, akik
nehezen szuszakolhatóak be egyetlen iskolatás-
kába. S akkor is kérdéses, hogy vajon ugyanab-
ba az osztályba jártak-e, ugyanazon tananyag-
gal, vagy különbözô évfolyamokon tanultak – el-
térô vagy egyazon tananyagot.

Valóban annyira specifikus-e a virtuális „buda-
pesti iskola”, hogy kritikátlanul átvegyük az el-
nevezést? 

A budapesti pszichoanalitikus iskola jellegze-
tességét több irányban szokás kijelölni a szakiro-
dalomban. Ezek: 1) az interdiszciplinaritás
(emellett és a következô pontban vázoltak mel-
lett foglal állást például Harmat Pál9); 2) a Fe-
renczinek tulajdonított és tôle származtatott
„anyai attitûd”, illetve az anya figurájának és
problematikájának középpontba állítása, az in-
terperszonális és szocio-potenciális viszonyok
hangsúlyozásával (ezt vallotta például Bálint
Mihály és régebben jómagam is10); 3) a magyar-
országi pszichoanalízis különösen erôs beágya-
zottsága a hazai kultúrába (ezt a nézetet képvi-
selik például a Typus Budapestiensis kötet szer-
kesztôi11); 4) a hermeneutikai pszichoanalízis
(ezen az állásponton volt például Bókay12); és
végül 5) a baloldaliság13. 

Bár külön-külön mindegyik „közös jegy” indo-
koltnak tûnik, gyanús, ha belôlük ennyiféle van.
Emellett ezek mind olyan differentia specifica-k,
amelyek némelyike máshol, másoknál is markán-
san megjelenik. Interdiszciplinaritást többé-ke-
vésbé bármely helyi csoporttal és holdudvarával
kapcsolatban lehet emlegetni, amely nem kizáró-
lag orvosokból és/vagy kiképzett analitikusokból
állott, és/vagy érdeklôdési körükben megjelent.
Az „anyai vagy nôi princípium” például Otto
Ranknál14, de Georg Groddecknél15 is megjele-
nik. (Mondhatnánk erre persze azt, hogy élet-
ének különbözô idôszakaiban mindketten szoros
kapcsolatban állottak Ferenczivel – ez azonban e
téren semmiképpen sem jelenti Ferenczi hatását.)
Az anya és az (akár korai) interperszonális viszo-
nyok szerepe Otto Grossnál16 is fölértékelôdött.
És még folytathatnám ezt a kiragadott példákból
álló fölsorolást. A (hazai) kultúrába való beágya-
zottság egyaránt jellemzi a bécsi és a német cso-
portosulásokat – személyes kapcsolatrendszerük
is ennek megfelelôen kiterjed koruk íróira, költô-
ire, mûvészeire, újságíróira és különbözô (nem
szakmai) folyóirataira. Kényesebb kérdés a her-
meneutikai szemlélet számonkérése. Már a „bu-
dapesti iskolával” kapcsolatban is túlzottan általá-
nosítónak tûnik nekem a jellemzés: vajon kiknek

a mûködésében jelent meg a hermeneutika, még-
ha el is fogadjuk, hogy Ferenczire nézve ez az ál-
lítás igaz (bár, ha Freudra nézvést is elfogadjuk,
miként ez lassan megszokottá válik, akkor el-
mondható csaknem az egész pszichoanalízisrôl);
tekinthetô-e és ha igen, mennyiben tekinthetô
hermeneutikai jellegûnek például  Radó17 mun-
kássága, és miért nem tekinthetô annak például
Winnicotté? A baloldaliság – és ezzel összefüg-
gésben esetleg a társadalmi problémák boncolga-
tása – pedig erôsen áthatotta, mondjuk, a Frank-
furti Iskolához18 tartozó, illetve közel álló analiti-
kusok világlátását és gondolkodásmódját, de akár
emlegethetnénk a berlini csoportot is. A legmar-
kánsabb példa talán Wilhelm Reich.19

Úgy tûnik nekem, a „budapesti iskola” jelleg-
zetességének vagy jellegzetességeinek fölmutatá-
sa egyfajta genealógia: különbözô leszármaztatá-
sok igazolása aszerint, hogy az önmagát e virtu-
ális családfa aktuálisan legutólsó ágán
manifeszten vagy latensen elhelyezô „történész”
a hermeneutika, a klinikum, a szociálpszicholó-
gia stb. szférájából érkezik-e.

Ugyanakkor tény, hogy a pszichoanalízis tör-
ténetében Budapest egykoron valóban kiemelke-
dô szerepet töltött be.20 1914-ben Freud még azt
írja, hogy „Az Ausztriához földrajzilag oly köze-
li, de a tudomány tekintetében tôle annyira el-
idegenedett Magyarország a pszichoanalízist
csak egy munkatárssal – Ferenczi Sándorral –
ajándékozta meg, ám olyannal, aki felér egy
egész egyesülettel.” (Freud: 1993b, 88.) 1913-
ban azonban már megalakult a Magyarországi
Pszichoanalitikai Egyesület. Megjegyzendô,
hogy egy 1914. március 16-án Freudhoz írott le-
velében Ferenczi a „budapestiség” jellemzôjét
meglehetôsen ironikusan – és önironikusan – fo-
galmazza meg: „Budapest, mint mindig: lelkese-
dik minden érdekességért, de nincs kitartása az
alapos munkához. Kezdem azt hinni, hogy én
magam is a Typus Budapestiensis-hez tarto-
zom.” (Ferenczi – Jones: 2008, 88.)

Budapest 1918-ban került központi helyzetbe
a pszichoanalitikus mozgalmon belül. Az év au-
gusztusában Freud így ír Abrahamnak21: „Elôre-
láthatóan Budapest most mozgalmunk központ-
jává fog válni”. (Freud – Abraham: 2002, 382.)
Ferenczi pedig novemberben a következô „taná-
csot” adja Freudnak: „A φ α Hazája Budapest és
nem Bécs; ide kellene költöznie!” (Freud – Fe-
renczi: 2003, 195.) Freud válasza – noha nem is-
merjük pontosan Jellinek22 hivatkozott meg-
jegyzését – józanul ambivalens: „Budapest dön-
tôen kedvezôbb a φ α számára, anélkül, hogy
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ezért az átköltözésre gondolnék. Miniszteri titká-
runk értelmes ember lehet, megjegyzése a φ α el-
jövendô helyzetérôl bizonyosan igaz Magyaror-
szágra nézve.” (Freud – Ferenczi: 2003, 196.)

1918-19-ben Magyarországon valóban pszi-
choanalízistörténeti események (is) zajlottak.
És ekkor jelent meg Krúdy Álmoskönyve is.23

Mik voltak a pszichoanalízist is érintô történé-
sek? Emlékeztetôleg és vázlatszerûen: legalább
három-négy esemény kapcsolódik ehhez az idô-
szakhoz: az 1918. szeptemberi, Budapesten meg-
tartott V. nemzetközi pszichoanalitikus kong-
resszus24, Freund Antal25 tervei, a Freud-díj és
Ferenczi egyetemi kinevezése26.

A kongresszusról és Ferenczi kinevezésérôl
nem hiszem, hogy újat tudnék (itt27) mondani.
Freund Antalról és a Freud-díjról sem, csupán
kiemelek más kontextusban talán elsikkadó ada-
tokat.28 Ezekrôl az évekrôl írta le önéletrajzai
egyikében Freud, hogy „Egyik legkiválóbb ta-
gunk, dr. Freund Antal nagyszabású tervei, aki
Budapesten központot akart teremteni az anali-
tikus tanítás és gyógyítás céljaira, hajótörést
szenvedtek a röviddel ezután bekövetkezett poli-
tikai átalakulásokon és a pótolhatatlan férfi korai
halálán. […] Magyarországon, bár rövid ideig,
Ferenczi mint a pszichoanalízis hivatalos képvi-
selôje [1919-ben] sikeres tanítómunkát fejthetett
ki az egyetemen. 29” (Freud: 1993a, 48.) Fiának
levele megerôsíti a hivatkozott törekvést. Ebbôl
megtudjuk, hogy Freund Antal „pszichoanaliti-

kus ambulanciát kívánt létesíteni, ingyen-beteg-
rendelést; analitikusok kiképzését; az analízis
egyetemi tanítását; és az ott alkalmazott analiti-
kusok fizetését. Erre a célra óriási összeget ado-
mányozott saját vagyonából, és Bárczy István
polgármesterrel együtt gyûjtést indított.”30

Bár soha senki nem vállalta a játszadozást Freud
és Freund neveivel, kockáztassuk meg mégis ezt
az olcsó, vásártéri bemutatót – akár Rabelais
szellemében –, hiszen az öröm és a köröm (bará-
ti köröm) nem állanak egymástól oly távol, és
Freud, akinek volt füle az efféle áthangzásokra,
lehetetlen, hogy ne hallotta volna ki belôle a hí-
vást. A késôbb hiányzó „n” (magyarul „k”) betû
anyagi és mozgalmi fájdalmakat is okoz.31 Még-
is, majdnem lett Budapest-díj. Freud ugyan he-
zitált, Ferenczi viszont tisztában volt Budapest
vágyott vagy valós jelentôségével. „Bizonytalan
vagyok abban, hogy a díjat Budapest városáról
vagy a formálisan adományozó Dr. Bárczy Ist-
vánról nevezzem-e el. […] Budapest fôpolgár-
mesterének személye úgy került a pszichoanalí-
zisbe, mint Pilátus a krédóba.”32 – írja Freud
egy 1918. november 17-i körlevélben. (Freud –
Ferenczi: 2003, 192.) Ferenczi válasza pedig:
„A ’Budapest díj’ a helyes elnevezés.” (Freud –
Ferenczi: 2003, 195.)

Ez volna tehát az az elméleti elôtér és történeti
háttér, amin a „budapesti iskola” virtuális, mégis
hiányos mozaikképében, ami sérült körvonalú,
csorbult szélû – gyakorta a történetírás önkénye
által megsértett és megcsorbított – darabkákból
áll, vagy esik szét azokra, s amelyen jelen írás,
egyelôre, egy apró, halvány – talán periferiális-
nak tûnô – újabb töredéket kíván elhelyezni.33

II. BEL- VAGY BELÜL GYÓGYÁSZAT?

Álmodunk. Én például legutóbb – ezen írás
idejében – azt álmodtam, hogy fiam született.
Egyébként van már egy fiam. Egyébként terhes a
feleségem – ki tudja, talán fiú lesz. Lehetne ezek
alapján is értelmezni az álmomat. Mégis: úgy
szeretném hinni, hogy ez az álom egészen rólam
szól, arról, hogy fölnövök. Lesz egy fiam, aki én
vagyok, akit nevelgethetek, megpofozhatok, meg
is simogathatok. Ez a fiú én vagyok – lennék. Ez a
fiú most jó vagy rossz kedvében éppen a pszi-
choanalízis magyarországi történetével foglalkozik.

A magyarországi pszichoanalízis és az iroda-
lom kapcsolódási pontjainak emlegetése köz-
helyszámba megy.34 Üdítô élményt jelentenek
ebben a sivatagos világban Kelemen Zoltán
Krúdyval kapcsolatos írásai.35
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Ha visszatekintünk – és mi mást is tennénk –
azt látjuk, hogy a Magyarországi Pszichoanalitikai
Egyesület 1913-ban alakult meg. Az alapítók: Fe-
renczi Sándor (elnök), Hollós István (helyettes
elnök), Ignotus, Lévy Lajos (pénztáros), Radó
Sándor (jegyzôkönyvvezetô). 

Krúdy több ponton kapcsolódott e tudós társa-
sághoz: Lévy Lajos és Ferenczi Sándor, no meg
Ignotus révén. Behajózott Szindbád e kikötôk-
be, bár lehet, hogy révbe sohasem ért. Szindbád,
a rejtezkedô, ügyesen Bródy Sándor szájába ad
talán soha nem hallott (vagy éppen néki, a
Krúdynak szóló és/de Krúdy által is kimondott)
szavakat: 

„Én nem halok meg addig, amíg mindenkirôl
meg nem írom az igazat – mond Bródy úr egy
délben orvosainak, L. doktornak és F. S. dok-
tornak, akikkel együtt szeretett ebédelni, és ebéd
közben elhelyezgetett mindenféle ravasz kérdé-
seket, amelyek látszólag egy távollévô személy
állapotára vonatkoznak, amely távollévô szemé-
lyiség voltaképpen maga a regényíró volt.

Néha ifjabb Ábrányi Kornélnak nevezte ezt a
beteg személyiséget, néha más neveket talált ki a
számára, de az orvosok csendesen tudták ma-
gukban, hogy Bródy úr voltaképpen a maga be-
tegségeit adja elô.

– Az oroszlánképû Ábrányi Kornéllal találkoz-
tam a Podmaniczky utcában, a Pesti Napló szer-
kesztôsége elôtt, tegnap vagy tegnapelôtt este.
Ment vezércikkírónak ajánlkozni Surányihoz, a
szakállashoz, és szerfelett megsajnáltam. Hát
ilyenek leszünk mi, írók, ha egyszer kikoptunk?
Idáig azt hittem, hogy csak a színházi doktorok
nem merik megmondani az igazat a pácienseik-
nek, hogy el ne vegyék kedvét a színésznek, szí-
nésznônek a játéktól. De úgy látszik, hogy most
már a hírlapíróknak se mondják meg az igazat a
doktorok, hogy tovább is higgyék, hogy az ô apró
betûik nélkül nem egzisztálhat tovább a világ.

– Hát mi baja van Ábrányi Kornélnak a maga
véleménye szerint? – kérdezte az egyik doktor.

– Az a baja van, hogy szívbajos. De nem gon-
dolja komolyan, mert még humorizálni tud e do-
log felett. […] Minden szívbajos ilyen megaláz-
kodó hajóroncs lesz a végén? – vetette fel Bródy
úr a kérdést orvos barátainak.

L. doktor nevetett:
– Nem mindegyik törik össze. Van olyan is, aki

kézi tusakodásban hal meg, mint nemrégiben a
hadügyi elôadó, Münich Aurél az Erzsébet kör-
úton egy idegen nôi lakáson.

– Tehát Ábrányi Kornélnak már nem szabad-

na amúgy parasztlegényesen udvarolni a nôk-
nek? – kérdezte hirtelen B. S.

Most a másik doktor szólalt meg:
– Freudnak van egy teóriája, amely szerint a szívba-

josok amúgy is álmukban élik ki magukat, nem kerül
nekik különösebb izommunkájukba az utazás, a lép-
csôn való járás-kelés, sôt még egyéb testi munka sem,
amelytôl bizonyára félnének. Nôket akármilyen messzi
utakra elkísérnek álmukban, holott ettôl ébrenlétükben
óvakodnának…

– Igen, hallottam már errôl, hogy a szívbajosok ál-
mukban rendszerint utaznak, szeretkeznek, vonaton
vagy hajón ölelkeznek, szegények, persze csak álom-
ban…[Kiemelés: HGyP] […] 

A doktorok egymásra tekingettek B. S. úr sza-
vai alatt, ami nem kerülte el a regényíró figyel-
mét, mert az ebédeknél voltaképpen B. S. úr
mindig vádlottnak érezte magát, akinek minden
ravaszságára szüksége van, hogy bizonyos dol-
gokat eltitkolhasson bírái elôtt. (Habár talán
csak a B. S. úr egyik képzelôdése volt az is, hogy
a tudós doktorok azért járnak naponta a Royal-
beli asztalához ebédezni, hogy megfigyeljék a re-
gényíró betegségeit, hogy alkalmas idôben majd
könnyebben menjen az író meggyógyítása. B. S.
úr nyilván sokat képzelôdött, és a doktor urak
csupán mulatságos társalkodása végett látogat-
ták, nem pedig ’leskelôdés’, ’megfigyelés’ és ha-
sonló okokból.) Tehát akkor, midôn a regényíró
azt vélte észrevenni, hogy L. L. és F. S. doktor
urak hirtelenében egymásra pillantanak, mintha
rajtacsípték volna a beteget, Bródy úr hirtelen
változtatott szavain.

– Én nemcsak álmomban utazok, hanem a va-
lóságban is útra kelek, mert itt kezd nem tetsze-
ni a dolog.

– Hová utazik, Sándor? – kérdezte dr. L. L.
– Még magam sem tudom. De innen el kellett

volna már régebben menni, hogy ’furcsa életem-
nek harmonikus vége legyen’.

– Hová?
A regényíró e percben azt hitte magáról, hogy

ôszintén beszél:
’Mennyi mindent nem tudtam volna meg, amit

most tudok, és nincs öt percem, hogy a fejem be
ne túrjam a szívembe. Nem is önboncolás, ha-
nem valóságos önmarcangolás ez.’.” (Krúdy:
1925-27, 356-358.) 

Akárhogyan is volt, hihetô a szituáció. Együtt
üldögél egy/az író és a budapesti pszichoanaliti-
kus iskola két jeles képviselôje. Azonban több
okom is van rá, hogy úgy véljem, az az író (vagy
aki az író szájába a saját szavait adja) maga
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Krúdy. Ugyanis „F. S. doktor” és „Bródy” szív-
bajosokról folytatott dialógusának tartalma – kis
változtatásokkal – számos más Krúdy-szövegben
visszatér. Önmagáról írja például Krúdy: „Éjsza-
kánként mindig utazott, vonaton, kocsin, vagy
biciklin, ami Freud szerint a halálos álmokat és
érzéseket jelenti. (De persze ezek az érdekes ma-
gyarázatok nem számoltak a vörös bikával, Lévy
Herkules úrral, aki a nyakuknál fogva rángatja
vissza a haldoklókat.)” (in: Krúdy Zs.: 1975,
205.) Bár itt nem Ferenczivel mondatja el Freud
állítólagos tételét36, racionális és praktikus ellent-
pontként megintcsak odahelyezi Lévy Lajost.
Vagy egy másik, a Bródyról szólóval egykorú,
1927-es írásában: „Jobb csak álomban utazni,
ahogyan utazik is minden szegény szívbajos,
amint ezt az álomfejtôk nagyon régi idô óta mon-
dogatják.” (Krúdy: 1927, 161.) A másik ok, ami
miatt föltételezem, hogy Krúdy önmagáról be-
szélt Bródy kapcsán, és Bródy szavai tulajdon-
képpen Krúdy saját szavai, az az, hogy „Bródy”
viselkedése az orvosokkal szemben („mindig
vádlottnak érezte magát, akinek minden ravasz-
ságára szüksége van, hogy bizonyos dolgokat el-
titkolhasson bírái elôtt”, „azt vélte észrevenni,
hogy […] mintha rajtacsípték volna a beteget”)
ugyanaz a viselkedés, mint ami Krúdy Gyulát is
jellemezte. Szintén az 1927-es évben, A Reggel ja-
nuár 3-i számában ez olvasható: „van egy éles-
szemû fôorvos a városban, aki észrevette, hogy
az utcán elbújok elôle. Régi ismerôsöm, Lévy fô-
orvos egy napon meglátogatott: ’Maga azért buj-
kál elôlem, mert beteg. Nézzük csak!’ Természe-
tesen, próbáltam félrevezetni a doktort, mint az
olyan ember, aki ad valamit a szabadságára. De
hiába volt minden hazudozás. A fôorvos megcsípett
és – most itt vagyok.” (in: Krúdy Zs.: 1975, 190.)

Kell még egy megjegyzést fûznöm ehhez a hosz-
szabban idézett szövegrészhez. Bán Zoltán And-
rás, amikor az Álmoskönyvrôl szólva idézi „F. S.
doktor” szavait, így kommentál: „És ehhez a mini-
mum bolondságnak minôsíthetô, és aligha a való-
ságos, inkább a megálmodott Ferenczi szájából el-
hangzott ’tanításhoz’ állítólag Bródy ezt a kom-
mentárt fûzte: ’Azt hiszem, Freud tanár úr, akinek
álommagyarázatait legalábbis annyira értékelem
manapság, mint akár Tóthnéét a híres egri javas-
asszonyét: nem sok jót jósolna álmaimból’.” (Bán:
2008) Nos, azt hiszem, amikor „minimum bolond-
ságnak” minôsíti ezt a – különben kiragadott és
megcsonkított – szövegrészt, nem veszi észre sem
Krúdy humorát, sem iróniáját és öniróniáját.

III. AZ ÖNMARCANG KÖRÜL

Tudjuk: Krúdy és Ferenczi sokszor ültek
együtt. „A gyakran pontatlan Dénes Zsófia szerint
Ferenczi legénykori vacsoraasztalának gyakran
vendége volt a Royal-étteremben Krúdy Gyula
[…]. […] Hermann Imre a Dénes Zsófia által em-
legetettek közül csak néhány névre – például
Krúdyra […] – tudott visszaemlékezni […].”
(Harmat: 1994, 71.) S a magyar pszichoanalízis-
történet is igen kedveli, ha Ferenczi nevét
Krúdyval kapcsolatban fölemlegetheti. A kedvelt
idézetek Kosztolányira építgetnek. „Krúdy Gyula
[…] Ferenczi Sándor egyik legkedvesebb írója
volt.” – írja a szintén „gyakran pontatlan” Har-
mat Pál (Harmat: 1994, 249.). A hivatkozott
szövegrész: „Nem azokat az írókat kedvelte,
akik a lélekelemzést népszerûsítik vagy alkal-
mazzák, hanem azokat, akik ösztönükkel, a ter-
mészettel cimborálnak. Krúdy Gyulát bámulta.”
(Kosztolányi: 1977, 128.) És jól esik Dénes Zsó-
fiát is idézni, persze: „Emlékszem, Krúdy Gyu-
lához például milyen bensôséges kapcsolatban
volt. Az írásaival éppen úgy, mint vele magával,
mert elragadta, milyen mélyrôl, ôsi talajból fakad
a költészete. […] És éppen Ignotus mondta el
[…], hogy az a mulatozó ember szintén milyen
híve Ferenczinek; hajnalig elüldögél vele a Royal
étteremben könnyû, kevés bor mellett, és orvos-fi-
lozófiai beszélgetést folytat vele – nagy elmerülés-
sel – az emberek lelkületérôl.” (Dénes: 1970, 49.)

Ebbôl az alapállásból jutnak el odáig kutatók –
értsük meg: kávéházakról, kocsmákról, étter-
mekrôl van szó –, hogy beazonosítsák Krúdy
analitikus ismereteit. Hová is vezet ez az út? Ide:
„Krúdy ösztönösen jutott olyan felismerésekhez
vagy még inkább olyan világképhez, amely jól
egybecsengett a freudi felismerésekkel. Ferenczi
ezt méltányolta. Krúdy élhetett volna negyven év-
vel korábban is, amikor a pszichoanalízis még
meg sem született, mûvészete lélektani szempont-
ból akkor sem lett volna lényegesen más, mint
így. Igaz, az Álmoskönyv megírásához Krúdy is
felhasználta […] Ferenczi ösztönzéseit, az elké-
szült mû azonban inkább a babonás, népi álom-
fejtés líraivá nemesített illusztrációja, mint a freu-
di tudományos álomelemzésé.” – vélekedik Har-
mat (Harmat: 1994, 253.) Vagy: „Krúdy Gyula
mûveiben is számtalan freudi motívumot lehet
azonosítani […].” – mondja ki, joggal, Valachi
Anna (Valachi: 2008, 230.). És a külföldi szak-
irodalom is megmarad a biztonságot nyújtó köz-
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helyek mellett: „Krúdy mûvei és a pszichoanalízis
hasonlósága nem a közvetlen hatásban mutatha-
tó ki […] irodalmi válaszadás a pszichoanalitikai
elméletek által felvetett problémákra.” (Cavaglià:
1990, 281.) Folytathatjuk: „Míg Csáth, Babits,
Cholnoky és Kosztolányi kívülrôl hoznak a mély-
lélektanra utaló témákat és ötleteket, és a késôi
naturalizmus prózájának nyelvén és stílusában
tárgyalják ôket, addig Krúdynál végbemegy az
irodalmi nyelv belsô érése, amibôl a mélylélektan
által megrajzolt emberkép és érzelemvilágának
megfelelô próza és stílus született.” (Cavaglià:
1990, 281.) Hát, nem tudom. Bizonyára: „Krúdy
irodalmi eszközökkel járul hozzá a mélylélektan-
hoz hasonló én és szubjektum fogalmának kibon-
tásához.” (Cavaglià: 1990, 283.) 

Akkor már inkább Harmat Pál álláspontján
vagyok, aki szerint, mint már idéztem, „Krúdy
élhetett volna negyven évvel korábban is, ami-
kor a pszichoanalízis még meg sem született,
mûvészete lélektani szempontból akkor sem lett
volna lényegesen más, mint így.” (Harmat: 1994,
253.) Az mindenesetre közvélekedésnek számít,
hogy Krúdy a „világháborús években barátja,
Ferenczi Sándor, a freudizmus magyarországi
úttörôje és propagátora révén ismerkedett meg a
lélekelemzés tanával, és ennek hatása […] mûve-
iben is nyomon követhetô. […] Krúdy több cik-
ke, nyilatkozata és néhány irodalmi alkotása két-
ségtelenné teszi, hogy ô is élénken érdeklôdött a
bécsi professzor és magyar barátjának munkája
iránt. De mint minden izmust, mûvészi és szelle-
mi áramlatot, amely tudatosan vagy ösztönösen
egy idôre a hatalmába kerítette: a freudizmust is
átszûrte, átformálta a maga egyéniségén, és csak
annyit hasznosított, érvényesített belôle, ameny-
nyit sajátos céljai éppen megkívántak.” (Barta:
1983, 575-576.) 

Föltûnô ez a „Krúdy és a pszichoanalízis” kö-
rüli óvatos maszatolás, amely mintha a „vitt is
neki ajándékot, nem is” logikáját próbálná követ-
ni, aszerint, hogy a téma kutatója ki akarja-e mu-
tatni Krúdy mûveiben a pszichoanalízis hatását,
vagy éppenséggel „védeni” kívánja Krúdy erede-
tiségét a mélylélektannal szemben. Kelemen Zol-
tán így összegzi a kérdés kapcsán kialakult hely-
zetet: „A Krúdy Gyula mûveit elemzô irodalom
legalább két jól elkülöníthetô részre osztható ab-
ból a szempontból, hogy a Szindbád szerzôjének
volt-e valamilyen közvetlen ismerete a század-
forduló lassacskán divatossá váló tudományáról.
Az életmûben található szó szerinti utalások elle-
nére […] akad olyan szakíró, aki […] úgy véli:
az író nem ismerte korának ’új’ tudományát

[…].[…] A szakirodalom említett, a freudi téte-
lek és Krúdy írásmûvészete közötti viszonyt ta-
gadó vagy attól eltekintô csoportja mellett azon-
ban olyan elemzések is találhatók, amelyek freu-
di hatást mutatnak ki […] regényekben, valamint
[…] novellákban.” (Kelemen: 2000, 39-40.)37 

Krúdy valóban kétségbeejtheti a téma kutató-
it. Mégpedig két szempontból is. Egyrészt nehéz
meghatározni Krúdynak a pszichoanalízissel
kapcsolatos lehetséges – mind írásos, mind pedig
szóbeli – forrásait, másrészt Krúdy viszonya a
pszichoanalízishez idôvel megváltozott – erre a
problémára késôbb visszatérek. Ezért kell ne-
künk is „kritikusan fogadni” azokat a jó szándé-
kú megértési törekvéseket, mint Bartáé is az Ál-
moskönyvhöz írott utószavában: „Kritikával fo-
gadta a freudizmust – nem elsôsorban tudatos,
hanem fôként ösztönös indítékok alapján. […]
Felmerül a kérdés, hogy ha Krúdy ilyen kritiká-
val fogadta a freudizmust, akkor mégis miért
érezzük e tanok hatását 1918-22 között írt mûve-
in, és miért hivatkozik az Álmoskönyv-ben is mint
forrásanyagra Freud és Ferenczi munkáira. En-
nek több oka is van: fôként az, hogy Krúdy min-
den realitásigénye mellett is meglehetôsen követ-
kezetlennek mutatkozik a tekintetben, hogy a
18-19-ben adódó pozitív eszményeket maradék-
talanul magáévá tegye, és végigmenjen a saját
bátor publicisztikai munkássága által is jelölt
úton. Ezért gyakran keres menedéket az ember
belsô világának elemzésében, de ez sem elégíti
ki.” (Barta: 1983, 576-577.) Krúdy a „freudiz-
must” csupán – éppen – 1918-19 után fogadta
kritikusan, Freud és Ferenczi „munkáira” pedig
egyáltalán nem hivatkozik, hacsak a Totem-Tabu
címû írását (1918) nem véljük ilyennek – azon-
ban itt sem utal semmi Freud Totem és tabujá-
nak38 elolvasására.

Mindezektôl eltekintve is, valami ezekben a
Krúdy és a pszichoanalízis viszonyát vizsgáló
írásokban végképp elsikkad. Krúdy nem csupán
Ferenczivel ápolt (pszichoanalitikus) barátságot
– mondhatni, nem csupán Ferenczi ápolta, ha
ápolta ôt, hanem Lévy Lajos és Ignotus is. Per-
sze, mindketten másképpen. Lévy ápolta Krúdy
testét, Ignotus pedig – persze nem egyedül ô – az
írásait.39 Lehet-é, értelmes-é, jogos-é tehát
Krúdy minden analitikusnak tûnô megjegyzését
visszavezetni Ferenczire?

IV. EGY ORVOS-SÁG

Nagyon úgy tûnik, Krúdy életében Lévy Lajos
fontosabb szerepet töltött be, mint Ferenczi Sán-
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dor – bár lehet, hogy ennek a kijelentésnek ép-
pen az Álmoskönyv betûi ellentmondani látsza-
nak. Mit tudunk most fölidézni a Lévy-Krúdy
kapcsolatból?

Lévy Lajos „Jómódú betegeinek borsos szám-
lákat nyújtott be, de például Krúdy Gyulától ho-
noráriumként csupán dedikált könyveket foga-
dott el.” (Harmat: 1994, 155.) Lévy felesége
hosszabban emlékezik: „Dr. Lévy Lajosnak va-
lóban sok kapcsolata volt korának irodalmi és
mûvészeti köreivel. […] Krúdy Gyula […] fan-
tasztikus kisregényében, a Purgatóriumban az or-
vos alakját dr. Lévy Lajosról mintázta, a beteg
nyilván az író maga: ’én csak az ô mosolygó ar-
cát néztem, aki olyan jókedvûnek látszott, mint-
ha nevenapja, Lajos napja volna! Mintha egy ke-
vére való beteg került volna elébe, akit passzió-
val lehet majd gyógyítani.’ Ferenczi Sándort
Lévy Lajoshoz évtizedes barátság szálai fûzték
az orvos-páciens kapcsolatán kívül. Ferenczinek
Krúdyhoz való kapcsolatáról sajnos semmit sem
tudok. […] Nekem Lévy Lajosnak Krúdy Gyu-
lával egy kis epizódja maradt emlékezetemben.
[…] Az történt, hogy Krúdy Gyula befeküdt a
’Zsidó Kórházba’, mert csak Lévy doktorhoz
volt bizalma. Az ô szavára még az italról is le tu-
dott mondani, ideig-óráig. Egy nap benyit Lévy
doktor a beteg különszobájába, és ott látja a bo-
ros palackot az ágy melletti asztalkán, és egy ci-
gány húzza a nótáját a vén duhajnak. Nagy ria-
dalom a kórházi fegyelem ilyetén felborítása mi-
att. Mindenki azt várta, hogy a doktor mint a
Hitközségnek felelôs kórház igazgatója a beteg
azonnali eltávolítását fogja elrendelni, de ô csak
bólogat, és odaszól a cigánynak: csak húzza to-
vább, itt Maga a jobb doktor, mint én. […] az
egyetlen érték, amit az uram Krúdytól elfoga-
dott, a Vörös postakocsi egy dedikált példánya
volt.” (Lévy: 2003, 580-582.)

De emlékezik Lévyre Krúdy is, megintcsak
Bródy nevében: „Már megbeszélték a vörös
Lévy doktorral, az orvosok pápájával, hogy a tü-
dôvész nem komoly betegség. Ha komolyan be-
teg akarsz lenni: a szíveddel legyen bajod –
mond az ifjú költô atyja, Bródy Sándor, amikor
fia betegségének históriáit néha meghallgatta.”
(Krúdy: 1931, 632.) 

Azután a maga nevében is. 
„– Ki az orvosod?
– Doktor Lévy.
Lévy Lajos fôorvos a lipótvárosi milliomo-

soknak és a pesti bohémeknek volt az orvosa.
A bankigazgatók busásan fizették, de a költôktôl
nem fogadott el pénzt, sôt néha még rájuk is fize-

tett – anyagi bajaikban is szívesen rendelkezésük-
re állva.40 Ô hozatta el Krúdyt a Zsidókórházba,
a nagybeteget külön szobában helyeztette el, hogy
gondos ápolással mentsék, ami még menthetô. 

Lévy szellemes ember volt, erôs és konok ko-
ponya; szívesen eltréfálkozott betegeivel, inkább
humorral gyógyítva, mint orvossággal.” (Szeku-
la: 2003, 222.) Talán éppen a humorának, talán
– ez most visszavezethetetlen – a pszichoanaliti-
kus iskolázottságának tudható be, hogy Lévy is,
Krúdy is bizakodott. „Krúdy Gyulát a múlt hét
csütörtökén orvosa, dr. Lévy Lajos fôorvos eré-
lyes fellépésére szállították el a Margitszigetrôl a
betegfuvarozó vállalat emberei. […] Lévy fôor-
vos rendelkezésére a beteg írót a Liget-szanató-
riumba szállították.” (Tóbiás: 2003, 217.) Lánya
azt írja, hogy „Az orvosok, s fôleg Lévy Lajos
gondos és szeretetteljes gyógyítása eredményére
apu lassan erôre kapott.” (Krúdy Zs.: 2003, 44.)
És Krúdy maga is úgy látja ebben a kegyetlen
idôszakában, hogy az álmokon túl is van még re-
mény. „Pedig még komolyabban nem is gondo-
lok a halálra, amíg a Szalay utcában az ’Írók or-
vosa’ értem is birokra megy a halállal és rend-
szerint az orvos gyôzedelmeskedik.”41 (Krúdy:
1963, 173.) 

Gyôzedelmeskedik? „De szerencsére adott az
írónak a Gondviselés egy nagyszerû doktort, a
kitûnô Lévy Lajos fôorvost […].” (Csergô: 2003,
257.) Mi fölött és ki gyôzedelmeskedik? Lévy
sokat tett Krúdyért, nemcsak mint orvos, hanem
barátként is. A Krúdy ellen 1927-ben, „sajtó út-
ján elkövetett rágalmazás vétsége” miatt indított
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perben (Mikecz József nyíregyházi újságírót
Krúdy többször is „pucér Jóskaként” emlegette)
Lévy állított ki orvosi igazolást Krúdy távolma-
radásáról. „Alulírott igazolom, hogy Krúdy Gyu-
la úr súlyos szívbaja miatt áll hónapok óta keze-
lésem alatt. Jelenleg nem utazóképes.” (Krúdy
Zs.: 1975, 200.) A gyôzedelmeskedés persze nem
ilyesmikre, de nem is halálra vonatkozik. Lévy-
nek Krúdy testén és az alkoholon sikerült ideig-
óráig többször is gyôzedelmeskednie. Krúdy
Zsuzsa így emlékszik vissza az 1930-as évre:
„Apa megfogadta dr. Lévynek, hogy nem iszik
többé alkoholt, és ezt egyelôre be is tartotta.
Szemmel láthatóan gyógyult, csontvázzá lefo-
gyott teste lassan visszanyerte régi súlyát. Ét-
vágya is jobb lett, jól aludt, és újból nagy ener-
giával dolgozott.” (Krúdy Zs.: 1975, 269.) Az
elôzmények, még 1929 júliusában egy balatoni
nyaraláshoz kapcsolódnak. Errôl és Lévy jóté-
kony beavatkozásáról Krúdy Zsuzsa édesanyjá-
nak egy följegyzésébôl tudunk. „Szegényen így
látszott, hogy mennyire zavarta ôt a különféle zaj.
Kétségbeesetten szorongatta kezemet és kérte,
hogy meneküljünk. […][Lázár Miklós42] kiküld-
te dr. Décsi idegorvost43, aki megállapította, hogy
azonnal be kell szállítani. […] Végre megjött sza-
badságáról Lévy dr., aki óriási tudásával, barátsá-
gos modorával megszelidítette az akkor már elva-
dult, agyonfélemlített szegény apádat. Ô vette ke-
zébe a gyógyítást, visszadta apád életkedvét,
önbizalmát. Csodát tett. […] Ki-kisétált […],
amikor Lévy doktor megengedte, hogy a Gundel-
nél tízóraizzon.” (Krúdy Zs.: 1975, 248-249.)

Ami fölött Lévy doktor mégsem tudott végle-
gesen gyôzedelmeskedni, az, Lévy minden em-
pátiája és analitikus képzettsége ellenére –
Krúdy lelke volt.

V. EGY ÁLOMMAL KEVESEBB – FERENCZI 

Nem találtam adatokat arról, hogy mikortól
datálható Krúdy Gyula és Ferenczi Sándor sze-
mélyes ismeretsége. De hogy Krúdy már fiatalon
tudott a Ferenczi-családról, az kiderül egy 1930-
as önéletrajzi jellegû írásából, ahol arról is beszá-
mol, hogy a Krúdy-család és vonzásköre sokszor
összegyûlt, hogy „végihallgassák atyám zongora-
játékát, amelyek a Ferenczi-féle könyvkereske-
dés újonnan érkezett kottafüzeteibôl bemuta-
tott.” 44 (Krúdy: 1930, 194.)

Hogy a világháború idején és azt megelôzôen
Krúdy és Ferenczi kapcsolatban – és intenzív
kapcsolatban – voltak, azt igazolják Krúdynak

ebbôl az idôbôl származó írásai, ahol, ha Ferenc-
zi nevét említi, azt mindig a lelkesedés hangján
teszi. Világossá válik az is, hogy Ferencziben ek-
kor már érlelôdhettek azok a gondolatok, és
kristályosodhatott az az attitûd, amelyek miatt a
freudi, apai analízissel szemben ôt az anyai
szemlélet képviselôjeként szokás emlegetnünk.
„A nevezetes tudású Ferenczi Sándor doktor,
akivel régen, még a háború elôtt mélyreható és
izgató megbeszéléseket folytattunk a nôkrôl, nôi
idegekrôl, érzésekrôl, álmokról, félig érthetetlen
eseteket és történeteket megoldottunk, egyszer
azt mondta, hogy a nôk akkor gyôznek majd a
férfiak fölött, ha mindnyájan ismét gyermekek le-
szünk, mint ahogy folyton azok vagyunk. Az ötvené-
ves férfi vagy a húszesztendôs ifjú nôi szerelem-
ben titkon, lappangva mindig az anyai szeretetet
is keresi. Nincsen olyan férfias férfi, olyan ke-
ménykötésû legény a világon, aki nem kívánná,
hogy néha dédelgessék, megsimogassák, gondos-
kodjanak róla, mint ölbeli gyermek korában.
(Talán nem fejeztem ki teljes pontossággal a je-
les pszichiáter szavait, a megbeszélés régen
hangzott, s lehet, hogy azóta magam is hozzá-
gondoltam egyet és mást a fejtegetésekhez. És
csak abban reménykedem, hogy a katonaorvo-
sok mostanában nem érnek rá az újságolvasás-
ra.)”45 (Krúdy: 1915b, 132. – kiemelés: HGyP)
Talán nem véletlen, hogy ez az alapgondolat
ugyanazon évben visszatér Krúdy egy másik írá-
sában is – igaz, itt éppen „édesanyánk” szájába
adva a szavakat: „Mindnyájan gyermekek vagy-
tok.” (Krúdy: 1915a, 131.) Hogy Ferenczinek
(is) köszönhetô-e az, ha Krúdyt végigkíséri a
gyermekséggel kapcsolatos gondolat, vagy egy-
szerûen az írói lét (bizonyos írói lét) szükség-
szerû velejárója-e ez, nehezen eldönthetô. Min-
denesetre még 1932-ben is fontosnak tartja kije-
lenteni: „a legtöbb érdemleges elbeszélés a
gyermekkorban kezdôdik.” (Krúdy: 1932, 382.)

Javarészt azonban akkoriban fogalmazódnak
meg ezek a „ferenczis” szövegek, amikor Ferenc-
zi Pápán katonáskodik. S ekkor már érlelôdik
Ferencziben a Thalassa gondolata is, amit minden
valószínûség szerint nem csak Ignotusszal osztott
meg, hanem – az Álmoskönyv egyes helyeinek ta-
núsága szerint – Krúdyval is. De errôl majd a
maga helyén. Viszont 1915-ben Krúdynak az Egy
ôszi estém Pesten címû írásában látszólag meglepô
környezetben bukkan föl Ferenczi neve. „Az úr-
nôk […] legutolsó olvasmányuk a Ferenczi Sán-
dor doktor által fordított orvosi könyvek voltak,
Freud professzor meglepô megfigyelései az ál-

•  H á r s  G y ö r g y  P é t e r •

Á L M O S V Á R O S  – B U D A P E S T  

• 58 •



mokról, a szexualitásról, a pszichoanalízisrôl, és
az egyik hölgy azt mondja a másiknak:

Én majd külön és magányosan megyek be a
kártyavetôasszonyhoz.” (Krúdy: 1915c, 180.) 

Azt hiszem, ez a szövegrész két szempont mi-
att is fontos. Egyrészt – és itt ellentmondanék
azoknak az értelmezôknek, akik a pszichoanalí-
zis leértékelô megfricskázását olvassák ki annak
a jóslással való együtt emlegetésébôl – csak meg-
erôsíti azt, amit eddig is tudtunk: nem csupán
maguk az analitikusok – így maga Freud és Fe-
renczi is – érdeklôdtek, noha különbözô mérték-
ben az „okkult” iránt, de a közvélekedés is ro-
konságot vélt fölfedezni e tudások között. Más-
részt, úgy vélem, elôrevetül itt az a kontextus,
amelybe majd a pszichoanalitikus tudást az Ál-
moskönyv végül elhelyezi. Akárcsak az itt idézett
szöveghely, a következô, immár 1918-ból szár-
mazó is többet árul el Krúdyról, mint Freudról
vagy Ferenczirôl. „Orvosok tanácskoznak mos-
tanában Pesten. Az akadémia dísztermében po-
rosz, hollandi és magyar ideggyógyászok tartják
ötödik nemzetközi pszichoanalitikai kongresz-
szusukat. A tarka nemzetköziséget, a földgömb
sokszínûségét nemigen látni e kontinensbeli or-
vosok gyülekezetén. De mégis itt van a nagy
hírû Freud Bécsbôl, akinek jeles iskolája van
Magyarországon is a róla elnevezett freudizmus
révén. A pszichoanalízis bécsi vezérének a na-
pokban új könyve hagyta el a sajtót. Totem-Tabu
a könyv címe, és az ausztráliai vad néptörzsek
életével, törvényével, szokásával foglalkozik.
Freud tanár úr az ôsemberen át akar eljutni a
mai ember belsejéhez, az emberiség gyermekko-
rához zarándokol el, messzi, ismeretlen szigete-
ken lakó, az állatvilággal még rokonságot tartó
ôsemberekhez, hogy megfejtést leljen a modern
emberhez. A freudistáknak tulajdonképpen csak
ott érdekes az Ember, amikor a világra jön, és a
gyermekkori palánták kidugják fejecskéjüket a
tudatlan s pallérozatlan lélekben. Ôk e legré-
gibb, szinte a másvilágról hozott sajátságokat és
tulajdonságokat keresik a felnôtt emberben is,
mert ott akarják meglelni a betegségek csíráját,
amelyrôl még maga az ember sem tud.

Élvezetes órákon hallgattam barátomat (dr.
F. S.-t) a Totem-Tabu címû könyv nagyszerûsé-
geirôl, az ausztráliai vadak struccmadárral, emu-
val s medvével való atyafiságos viszonylatáról, a
gorilla szerelmi életérôl, az ôsember keletkezésé-
rôl, a szentségek és borzalmak, a tabuk létrejöt-
térôl. Az egész elmerült messzi világról, amely az
emberiség bölcsôjét körülfogta.

Hallgattam és gondolkoztam. Én úgy szenvedek,
hogy a fogamat csikorgatom. Én oly boldogtalan vagyok,
hogy szemeimet sem szeretem néha kinyitni. Én rabja
vagyok náthának, háborúnak, minden kínszenvedésnek.
Hogyan lehetne engem meggyógyítani a Totem-Tabu-
val, amikor csak egy rokonom van a világon, a fájdalom?

A mai napon kezdôdô kongresszus tán felele-
tet ad majd a szenvedôk kérdéseire.” (Krúdy:
1918, 574-575. – kiemelés: HGyP) Ha valaki is
olvasta a Totem és tabut, tudja, hogy medvékrôl
és gorillákról aligha esik benne szó. Érdekesebb
viszont ennél, amit Krúdy a saját szenvedésérôl
ír, s amit néha Krúdy személyes, sôt, szentimen-
talizmusba hajló megjegyzéseiként szoktak ér-
tékelni. Számomra viszont azzal a problémával
függ ez össze, hogy miként és miért is kopik ki
Ferenczi és a pszichoanalízis a Krúdy-szöve-
gekbôl. Mert tény, hogy Ferenczi és/vagy a
pszichoanalízis emlegetése a húszas évektôl
kezdôdôen egyre inkább kiveszik Krúdy írásai-
ból. És semmiképpen sem tulajdoníthatjuk ezt –
már csak a Ferenczivel és Lévyvel kapcsolatos
szövegrészekre, dokumentumokra való tekin-
tettel sem – a személyes viszonyok megromlásá-
nak. Hiszen Krúdy mindvégig kapcsolatban
marad mindkettejükkel, és mi sem utal arra,
hogy ezek a kapcsolatok – érzelmi színezetük
tekintetében – meginganának. Meginganak vi-
szont valószínûleg a pszichoanalízist érintô tar-
talmuk tekintetében.

Föltételezem, hogy Krúdynak a pszichoanalí-
zishez való viszonya változott meg részben a há-
ború, részben pedig a Tanácsköztársaság buká-
sának hatására. A törés, amely egész életszemlé-
letét érinthette, éppen az 1918-19-20-as évekre
tehetô. A Totem-Tabu zárásában olvasható sorok
éppen a kétkedés elsô írásos jelei. Az „én” ebben
a szövegben – az én olvasatomban legalábbis –
nem (csupán) Krúdy Gyula, hanem egy általá-
nos én, az egyes „ember”, akinek bizonyos baja-
ira és szenvedéseire a pszichoanalízis nem nyújt,
mert nem is nyújthat enyhülést. A Totem és tabu,
s Freud más hasonló, az emberiség egészére,
nem pedig az egyénre vonatkozó mûvei vigaszt,
értelmet és megnyugvást adhatnak az emberiség-
nek az emberiség problémái tekintetében, de – és
szerintem ezt vette észre Krúdy – nem nyújthat-
nak  vigaszt, értelmet és megnyugvást az egyes
embernek arra a saját problémájára, ahogy az em-
beriség problémáit megéli. Másrészt, a történe-
lem, a háború és a politika olyan új, más, mégis
mély és komoly sérüléseket – szellemieket, fizi-
kaiakat és szociálisakat egyaránt – képes okozni
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az egyes embernek is, amelyeknek kezelése túl-
lépi az orvosi kompetenciát.

•
A test szférájában Lévy a lehetô legtöbbet tet-

te meg, amit orvosként eredményesen megtehe-
tett, s bizonyára tisztában volt azzal is, hogyan
hat mindez vissza a lélekre. De a lélek szféráját
gyógyítani hivatott Ferenczi Sándor sem hozha-
tott barátjának enyhülést. Az 1928 körüli idô-
szakról jegyzi meg Krúdy Zsuzsa: „Kínzó álmai
miatt Anyu dr. Ferenczy [sic!] Sándor pszichiá-
tert, régi ismerôsünket hívta el hozzá abban a re-
ményben, hogy ô majd megnyugtatja. Apa szíve-
sen fogadta az orvost, de találkozásukból sok
eredmény nem született.” (Krúdy Zs.: 1975,
216.) Ennek az eredménytelenségnek talán az is
oka volt, hogy Ferenczi, mint már nem elôször,
nem volt hajlandó beleavatkozni a „zsenibe”.
Lévyhez hasonlóan, emlékezzünk a kórházi mu-
latós esetre, úgy tûnik, azt képviselte – csak ép-
pen elsôdlegesen a lélek oldaláról –, hogy az or-
vos néha többet árthat, mint maga a betegség.
„A tudós Ferenci [sic!] ezredorvos úr, aki kato-
naruha nélkül híres orvosi egyéniség városunk-
ban, az íróknak – e képzelgô, betegségekkel ál-
modó és foglalkozó férfiúknak – azt szokta mon-
dani, hogy sohasem tanácsos változtatni a régi
életmódon, mert ez néha halálesetet jelent.”
(Krúdy: 1916, 239.) 

VI. AZ ÁLMOSKÖNYV – 
KRÚDYSTA FORDULAT?

Krúdy 1919-ben írta az Álmoskönyvet, 1920-
ban jelent meg. Sokféle megítélése van. Szokás
kiindulópontnak tekinteni Krúdy és a pszichoa-
nalízis kapcsolatára nézvést, és most én is ezt a
sokaknak bevált irányt követem.

Addig a pontig, ahol Krúdy érdeklôdése beléá-
gyazódik egy – a pszichoanalízis által is – régen
megvetett (megvetett?) nyoszolyába: a valódi ál-
moskönyvekbe és rokontudásokba. Krúdy, aho-
gyan Freud és Ferenczi is, vonzódott az okkult
birodalma iránt, gyökereik, a mélyrôl táplálóak,
a jóslásokba, a hipnotizmusba, a babonaságba és
a néphitbe vezetnek. Krúdy az Álmoskönyv máso-
dik kiadásához írott elôszavában így vezeti föl a
témát: „Megismerkedtem Mesmer46 tudományá-
val, aki tudvalevôleg kézrátevéssel tudott gyó-
gyítani – én talán az apró betûkkel fogom majd
elmulaszthatni azokat a borús gondolatokat,
amelyek az embereket egy-egy rossz álom után
meglepni szokták. Nincsen rossz álom. Mert

amikor álmodunk: azt jelenti, hogy még élünk.
[…] Tehát a legrosszabb álom sem mutathat
egyebet, mint azt, hogy még nem léptük át a ha-
lál kapuját […].[…] Éppen arra való ez a könyv,
hogy az álmától elborult ember kikeresse magá-
nak a sokféle magyarázat közül azt a megfejtést,
amely ôt leginkább megvigasztalja.” (Krúdy:
1983, 9.) Furcsa paradoxon: Krúdy éppen az ál-
mokban véli föllelni azt a vigasztalást, amit nem
nyújthat az Álomfejtést megíró Freudnak köszön-
hetô pszichoanalízis. És van ennek a fölvezetés-
nek egy másik, megírásához mérten meglepôen
modern pszichológiai alapgondolata is. Mielôtt
azonban ebbe a problémába belemerülnénk, lás-
suk azt, amit az Álmoskönyv keletkezéstörténeté-
bôl Krúdy szerint látnunk kell, hátha hozzájárul-
nak ezek az adalékok is a megértéshez.

1923-ban Krúdy több írásában is kitér szere-
tett Álmoskönyvének történetére. Itt én kettôbôl
idézek. „Mindig messzi Budán szerettem volna
lakni, de csak a Margitszigetig jutottam egy régi
házba, ahol hosszú, elgondolkozató ôszöket, em-
berhangtalan teleket töltöttem. Itt Álmoskönyvet
írtam.” (Krúdy: 1923a, 57.) És bôvebben: „Felje-
gyezgettem az álmaimat, mint valami túlvilági
üzeneteket, amelyek a láthatatlan telegráfdróton a
földre érkeznek. […] Észrevettem a jegyzeteim-
bôl, hogy néha közel járnak az álmaim a való-
sághoz. […] A levelek helyett Álmoskönyvet
kezdtem írni. Ez az Álmoskönyv volt a Magá-
nyos Ember legnagyobb mulatsága, hosszú téli
délutánok szórakozása, amikor olyan csend volt
a házban, hogy a kályhában pattanó ákác hang-
ja ágyúdördülésnek hangzott. […] a Magányos Em-
bernek mégsem volt kedve megválni álmaitól, sem a há-
ború, sem a forradalom kedvéért. Hullott a hó, nyú-
lott az éjszakába, az Álmoskönyv napról napra
vastagabb lett. […] Elhozták az Álmoskönyv ré-
szére mások is az álmaikat, hogy azok ki ne ma-
radjanak a könyvbôl.” (Krúdy: 1923c, 76-77. –
kiemelés: HGyP) Ezek a megjegyzések arról ta-
núskodnak, hogy Krúdy – és itt most tekintsünk
el az anyagi tényezôktôl – nem jókedvében írta
az Álmoskönyvet. Mintha csak folytatása volná-
nak az idézett kijelentések a Totem-Tabuban ki-
fejtetteknek; egy az embertelenséggel, a halál ér-
telmetlenségével, a háborúval és egy levert for-
radalommal egyéb híján így vigasztalódó,
máshonnan vigaszt már nem remélô „Magányos
Ember” szavai ezek. S éppen ez a megszenvedett
önvigasztalás az egyik tényezô, ami Krúdy köny-
vének kiemelt jelentôséget adhat – a pszichoana-
lízis történetében is. 

Noha Freud maga is látott összefüggést az ál-
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mok és a halál között, azt egészen másképpen lát-
ta, mint Krúdy Gyula. S az álmok funkcióját –
úgy a gyógyításban, mint az attól elválaszthatat-
lan megértésben – szintúgy egészen másképpen
látta. Freud nem gondolt arra, hogy az álmok vi-
gasztalóak lehetnek, számára a megértés-önme-
gértés eszközei voltak, noha megértésük a saját
öngyógyításában is „vigasztaló” lehetett, ha az
Álomfejtés személyes elôtörténetét, az apa halála
miatti gyászt tekintjük. Krúdy szerint nem az ér-
telmezés, hanem maguk az álmok gyógyítanak. Ez
a fölismerés vagy megérzés, ami az idézett elôszó-
ban megfogalmazódik, a pszichoanalízis egy jóval
késôbbi, negyvenes évekbeli meglátására rímel rá,
ami újraértékeli az éjszakai és a nappali élet, az
„éjszakai és a nappali kéz”, a halálösztön és az
életösztön összefüggéseit. „’Ha tehát a látszat nem
csal, az álomnak mint az alvás ôrzôjének közis-
mert funkcióját egy második funkcióval kell ki-
egészítenünk, ami az elôzô fölé tornyosul – ez pe-
dig az élet ôrizése.’ […] Az álom vagy Erósz mint
az alvó életének ôrzôje elméletét alátámasztják a
mitikus hiedelmek” (Ld. Jekels and Bergler: Ins-
tinct Dualism in Dream – id. Róheim: 2009, 212.)

Akár ebbôl is kiindulhatnánk, ha választ aka-
runk kapni arra a kérdésre, milyen viszonyban
is áll Krúdy Álmoskönyve a pszichoanalízissel.
Krúdy maga mûvét a következô kontextusban
helyezi el: „Nagy segítségemre volt […] egy né-
met álmosköny, amelyet nagyon régen adtak ki
Lipcsében. Szerzôje persze ismeretlen, ámde
álommagyarázatai oly csábítók és indokoltak,
mintha egy mai korabeli Freud professzor jegyez-
te volna megfigyeléseit. (Általában azok az álom-
fejtések, amelyeket némileg eltérônek talál az
olvasó a rendes álmoskönyvek magyarázataitól,
abból erednek, hogy Freud bécsi professzor úr
álommagyarázatai engem is megragadtak, mint
oly sokakat Magyarországon.) […] Ámde a vi-
lágért sem szeretném, ha könyvemet tudákos-
nak vagy álbölcsnek ítélnék, mert itt-ott Freud
professzor, illetôleg Ferenczi Sándor doktor
nagyszerû tanításának nyomai mutatkoznak.”
(Krúdy: 1983, 15.). Nyilvánvaló, hogy Krúdy
számára a pszichoanalízis csak egy a lehetséges for-
rások közül. És hozzátartozik ehhez az idézethez
még valami, amire Barta András hívta föl a fi-
gyelmet: „az Álmoskönyv elsô kiadásában [a 367.
lapon] egy jegyzetet találunk47 a következô szö-
veggel: ’A 14. oldalon Freud professzorról és
Ferenczi doktorról nyilatkozván, ez a szó csú-
szott el: felületes. – Szerzô nagyobb szeretôje e
tudósoknak, mint sem ezt írhatta volna. A »fe-
lületes« szó helyett »felülmúló« olvasandó.’ Ed-

dig a jegyzet, és tegyük hozzá: furcsa tollhiba –
a mondatnak az új szót behelyettesítve semmi
értelme (… mint korunk felülmúló megállapítá-
saiban?!) Hogy mennyire nincs, azt a második,
az életében megjelent utolsó kiadás szövege is
bizonyítja, ahol az elsô mondatba a ’tanításai-
nak’ szó elé a ’nagyszerû’ jelzôt szúrta be a szer-
zô, míg az állítólagos ’felülmúló’-t ’meglepôen
nagyszerû’-vel helyettesítette. Ha elhisszük is,
hogy tollhibáról van szó, feltehetjük a kérdést:
és mit szólna ehhez Freud? (Ti. a szóvétésrôl
vallott nézeteit tekintve.)” (Barta: 1983, 576-
577.) Nem tudom, Freud mit gondolna. Én
azonban azt gondolom, hogy az elvétés – mert
valóban az lehetett – nem Ferenczirôl és/vagy
Freudról szól, hanem Krúdyról, pontosabban
Krúdynak a pszichoanalízissel kapcsolatos is-
mereteirôl. Amely ismeretek a „tanításokról”
valóban „felületesek” lehettek, miközben magu-
kat a tanokat Krúdy tényleg „nagyszerûnek” és
minden eddigit „felülmúlónak” ismerhette el.
Ami itt összecsúszik – az álmok nyelvét ismer-
ve teljesen hitelesen az álommunka szabályai
szerint – az a „felül”-höz kapcsolódó ambiva-
lens jelentések összesûrítése.

•

Hogyan és hányszor jelennek meg a korabeli
pszichoanalízis nagyjai Krúdy Álmoskönyvében?
Ha a szám szerinti említéseket nézzük, már
egyetlen kutató is eltérô válaszokat ad. Kelemen
Zoltán például azt írja: „Tizenkilenc alkalommal
említi Álmoskönyvében Krúdy Gyula Freudot
vagy Ferenczit.” (Kelemen: 2002) Ezzel szem-
ben Kelemen Zoltán azt írja: „Húsz alkalommal
említi Álmoskönyvében Krúdy Gyula Freudot
vagy Ferenczit, egy alkalommal pedig olyan
álomfejtést közöl, melynek kapcsán nem említi a
pszichoanalízis egyik úttörôjének nevét sem.”
(Kelemen: 2000, 45.) Hát akkor most mi van?
Számításaim szerint huszonegy említés, de nem
is ez a fontos, hanem talán inkább a hivatkozá-
sok száma. Krúdy az Álmoskönyvben tizenöt al-
kalommal hivatkozik Freudra vagy Ferenczire,
ezek közül a ’Jelmagyarázat’ alapján tizenkettô
egyértelmû Ferenczi-hivatkozás, egy biztosan
Freudra utal, és 1-1 hivatkozásról nehéz eldön-
teni, hogy Krúdy Freudra vagy Ferenczire gon-
dol-e. Ennek az is az oka, hogy a  ’Jelmagyará-
zat’ nem egyértelmû, és Krúdy nem is tartja ma-
gát mindig az ott leírtakhoz. Ott ugyanis csak
ennyi szerepel: „F.S.: Egy hírneves pesti orvos
közlése.” (Krúdy: 1983, 23.) A fôszövegben vi-
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szont találkozhatunk a „Dr. F.” és az „F. pro-
fesszor” megjelölésekkel is. Mindamellett elfoga-
dom a jelzetek mások általi és mások által elfo-
gadott föloldását – mert nem is ez számít. Ha vé-
gignézzük a szöveghelyeket, kiderül, hogy
Krúdy Freudnak tulajdonít  Ferenczitôl szárma-
zó gondolatokat, Ferenczi „megfejtései” pedig –
mégha valamely valós eset értelmezésébôl szár-
maztak is át – eredeti kontextusukból kiemelve,
újrakontextualizálva jelennek meg Krúdy szöve-
gében, mint egy a lehetséges magyarázatok közül,
csak azért, mert bizonyos esetben „Ferenczi” ezt
az értelmet tulajdonította nekik. Krúdy irodalmi
trükkje itt éppen az, hogy az adott jelentésig el-
jutó értelmezés útját hallgatja el. Mert neki nem
is az a fontos.

A Ferenczire („F.S.”-ként) történô hivatkozá-
sok (ez nem azonos Ferenczi nevének említésé-
vel) sorrendben a következôek. „Ábécé, melynek
betûi üldöznek, és mindenféle szörnyalaknak,
boszorkánynak, sárkánynak stb. látszanak: sze-
relmi félelem a fiatalkorban. (F.S.)” (Krúdy:
1983, 23.) „A különös álmokból: bûvész, aki vol-
na középkori ruházatban, öregember lenne, de
az agg vonások alatt egy jó ismerôs arcát mutat-
ná, és bennünket úgy elvarázsolna, hogy tagjain-
kat mozdítani sem bírnánk: jegyez bánatot, ame-
lyet abból a korszakból érzünk, mikor még igen
fiatalok voltunk. (F.S.)” (Krúdy: 1983, 58.) „F.
doktor szerint: csók lábadozó betegnél: gonosz.”
(Krúdy: 1983, 68.) „Nyárs, amely volna idegen
emberé, mégis a mi testünkbôl nône ki: mutatója
egy jó barátnak, aki után házunk vágyakozik.
(F.S.)” (Krúdy: 1983, 170.) „Pénzt nyerni: nagy
gond. Pénzt a földre szórni: rosszullét. Pénz,
amely bûvész keze érintésére testünkbôl kijönne:
mutat megnyugvást egy fájdalmas szerelemben.
Pénzt okádni: halál. Pénzt az árnyékszékben
hagyni: elveszített szerelem. Pénz és sár összeke-
veredve: boldog szerelem. (F.S. gyûjtése)”48

(Krúdy: 1983, 184.) „Arcunkon vagy testün-
kön növô ribiszke: elfecsérelt szerelem jelképe.
(F.S.)” (Krúdy: 1983, 191.) „Saroglyában ülni:
jegyez még asszonynak egy második férjet is.
(F.S.)” (Krúdy: 1983, 195.) „Savó, amely ben-
nünk keletkezett volna, és ízét érezzük: nônek
elhagyott életet jegyez. (F.S.)” (Krúdy: 1983,
196.) „Serte, amely testünket borítaná: re-
ménytelen szerelem. (F.S.)” (Krúdy: 1983,
196.) „A különös álmokból: szamócát enni, ame-
lyet szennyes helyrôl vennénk: asszonynak tit-
kos szerelem, férfinak betegség. (F.S.)” (Krúdy:
1983, 201.) „Tojás, amely volna bennünk: gyer-
mektelenség. (F.S.)” (Krúdy: 1983, 210.) „Utcán

illetlent elkövetni: közeli szerelem. (F.S.)”
(Krúdy: 1983, 213.) S itt volna még az az egy,
amirôl Kelemen megfeledkezik: „Dr. F. szerint:
kecsege, amely testünkbôl nône ki (nôknél): sze-
rencsétlen házasság jelképe.” (Krúdy: 1983,
132.) Lehet, hogy az Álmoskönyv különbözô, egy-
mástól talán távoli oldalain elszórva ezek a meg-
jegyzések a tudományosság vagy áltudományos-
ság hatását kelthetik, de így együtt, valljuk meg,
vagy a pszichoanalízis paródiájának tekinthetô-
ek vagy egy olyan Krúdy-szöveg részeinek, ami
semmiben sem különbözik a többitôl.

Ami már más szempontból is érdekes lehet, az
a két Freud-hivatkozás. „F. professzor szerint
gödör, amely vízzel van teli, és asszonyképe van:
jegyzi a tengereket, amelyekben te hal vagy.”
(Krúdy: 1983, 103.) És: „Freud professzor sze-
rint a hal mutatja ôsi állapotunkat, amely szerint
a halnak nôk álmában ôsemberi jelentôsége
van.” (Krúdy: 1983, 113.) Amire ez a két szö-
veghely utal, az ugyanis nehezen volna Freudnál
visszakereshetô, annál inkább kereshetô a forrás
viszont Ferenczinél, aki éppen katonaorvosi ide-
jében kezdett el foglalkozni a Thalassa gondola-
tával, s akiben 1924-re érlelôdött meg véglege-
sen ez az elképzelés.49 Lehetséges, hogy ezeknek
a Krúdy által Freudnak tulajdonított nézeteknek
az eredetét a Ferenczivel lefolytatott beszélgeté-
sekben kell keresnünk?  

•

Hozzátartozik az Álmoskönyvhöz és annak
megítéléséhez, amiket Krúdy Az álomlátókban és
a Színházi Életben megjelent álomfejtéseiben írt.
A pszichoanalízishez való viszonyt ezekben is a
már emlegetett ambivalencia jellemzi. A kétsé-
gek, hogy mi fejthetô meg analitikusan, és mi
nem. De a bizonyosság is, hogy érvényes lehet az
analitikus értelmezés, ha az elfojtás tartalmát
nem korlátozzuk föltétlenül a – mégha a legtá-
gabb értelemben is vett – szexualitásra. Lássunk
példákat minden variációra. Honty Hanna álmá-
val kapcsolatban jegyzi meg Krúdy: „Miután az
álomfejtô tudomása szerint színésznô álma a fel-
adat, a középkorias álomfejtés mellôzhetô, és dr.
F. professzor módszerével is lehet elemezni.”
(Krúdy: 1983, 305-306.) Vagy egy másik álom-
mal kapcsolatban: „Iskolai példája a fiatal lányok
álmának. Freud professzor felvehetné a gyûjte-
ményébe.” (Krúdy: 1983, 328.) Mindkét esetben
mintha az álom nem egyszerûen „királyi út” vol-
na a tudattalanhoz, hanem a legrövidebb és a
legkitaposottabb. Máshol viszont Krúdy így be-
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szél: „Sokat beszélgettünk valamikor az álmok-
ról dr. F. S. úrral, Freud professzor tudós pesti
barátjával. Ô idegorvos, én költôféle volnék.
Persze, más szemüvegen nézzük az álmokat. De
néha találkoztak a megfejtéseink. Különösen a
szerelmi álmoknál. [...] A legkönnyebben fejthe-
tô álmok: a szerelmi álmok. Ezek a hajnali jelen-
ségek megannyi Szent Antal kísértései. A világ
minden könyvtárát tele lehetne írni azokkal a
szerelmi álmokkal, amelyek hajnalonként láto-
gatják meg a férfiakat és a nôket. A legtöbb haj-
nali álomnak emberfölötti, soha el nem érhetô
édessége van. Hajnalban érezzük az életnek azt
a másvilági ízét és illatát, amelyet a szürke min-
dennapi életben nem kóstolhatunk. Nincsen
olyan ember, aki megközelítôleg is el tudná vagy
el merné mondani a szerelmi álmait. Se a gyón-
tatónak, se az idegorvosnak.” (Krúdy: 1983,
303.) S az álom mint vigasztaló, amelyben a sze-
relem játékai is vigasztalások, de nem csupán
szerelmi keserûségek, kielégületlenségek, botlá-
sok és megcsalatások miatt, hanem vigasztalások
az élet egyéb gondjaira-bajaira, az álom, s a sze-
relmi álom is mint vigasztalás, Krúdy mûveiben
újra és újra megjelenik. „Késôbben, a kultúra jöt-
tével dr. Freud tanár úr módszere alapján estünk
neki álmaink megfejtésének. Manapság már so-
kak elôtt ismeretes a tudományos rendszer,
amelynek alkalmaztatásával legbizarrabb álma-
inkat meg lehet magyarázni. Magyar nyelven is
megjelent egy füzet a bécsi professzor elméleté-
rôl Ferenczi Sándor fordításában. Az ember
megtalálhatta gyermekkora emlékeit álmaiban;
megállapíthatta a képzetet, fülön csíphette a gon-
dolatsejtet, amelybôl az álom kifejlôdött. Száraz
regiszterelmélet ez, mint egy tudós cédulásdobo-
za. A legszebb és legkövérebb angyal álombeli
hempergése néha igen sivár élménnyel volt ösz-
szeköttetésben. Máskor megdöbbent a búvárko-
dó, midôn legtitkosabb, még önmaga elôtt is rej-
tegetett vágyait, óhajtásait, félelmeit olvasta ki az
álommagyarázatból.

Most ismét álmodnak Magyarországon, és
az álmokat nem mindig lehet megfejteni az ed-
digi kulcsokkal. […] Nincs olyan álomfejtô,
aki a szerelmesek álmain el tudna igazodni.
[…] A szerelmesek azt álmodják, amit éppen
akarnak. Vajon ki merné e szemérmetlenségeket
valaha is bevallani? […] hogy csodálkoznának
az epekedô férfiak, ha egyszer megtudnák, hogy
mily furcsa dolgokat álmodnak a megközelíthe-
tetlen várkisasszonyok, midôn a hátukon alusz-
nak és odakünn hajnalodik! Szerelmes álom […]
az emberiség jóltevôje. […] Mi lenne, ha már

béke lenne? – kezdik játékaikat az elfojtott ál-
mok […].”(Krúdy: 1983, 351-353.) (Összecseng
ez az elképzelés mellesleg Ferenczinek a trauma-
tizált gyermek önjutalmazó-önvigasztaló eroti-
kus játékairól kifejtett gondolataival.)50

Krúdy Álmoskönyvének – s ezzel együtt a
könyv pszichoanalízishez való viszonyának –
megítélése meglehetôsen sokszínû és szélsôsé-
ges a szakirodalomban. Barta úgy véli, hogy
„1920-ban még oly hitetlen álomfejtô könyvet
is, mint a Krúdyé, nem lehetett a freudizmus fi-
gyelmen kívül hagyásával írni.” (Barta: 1983,
576.) Összességében azonban esztétikailag ma-
gasra értékeli a mûvet. Bán Zoltán András vi-
szont, visszautalva a Bródy Sándornak tulajdo-
nított, már idézett megjegyzésre, így vélekedik:
„Végigbúvárolva a könyvet, még a legjobb in-
dulatú Krúdy-rajongó sem írhatja alá Barta
András vélekedését, miszerint az Álmoskönyv
’szépirodalmi értéke nem kevesebb, mint bár-
mely más jelentôs munkájának’. Nem, Krúdy
mûve csak nagyritkán haladja meg a híres
Tóthné szellemi horizontját. De hát nem is ez
volt célja, így aztán jobban járunk, ha a maga
célkitûzéseinek mércéjével értékeljük.” (Bán:
2008) Nem kívánok beszállni ebbe az esztétizá-
ló vitába. Viszont álláspontom alátámasztásául
segítségül hívok egy kívülállót. 

Komoróczy Géza egy helyütt a következô me-
rész és világos kijelentéseket teszi: „Freud és
Krúdy. Az álomfejtésrôl, még ha a legrégibb ré-
giségrôl is, a 20. században és Magyarországon
ezzel a két névvel kell kezdeni. Vagy inkább:
Krúdy és Freud. Az álmokkal foglalkozó több
évezredes – igen, csaknem négy és fél ezer éves
– szakirodalomban Sigmund Freud fellépése a
századfordulón gyökeres változást hozott. Mi-
ben áll az álmok magyarázatának freudi fordu-
lata – ahogyan én ezt a változást nevezni szeret-
ném? […] Freud számára az álom nem a jövô
elôjele: a lélek mélyére szorult vagy leszorított –
és így jelenlévô – múltat tárja fel. […] Krúdy
Gyula varázslatos Álmoskönyve még az imént
leírt freudi fordulatot megelôzô, klasszikus ha-
gyomány talaján áll.” (Komoróczy: 1992, 51-
52.) S részben Krúdy is szolgáltathatja számára
az okot arra, hogy elelmélkedjen az álmosköny-
vek és az „álomfejtés” jellegû munkák között ott
éktelenkedô, jelentôs szakadékról. „A freudista
elméletnek megtermékenyítô hatása volt száza-
dunkban a régi szövegek vizsgálatára. A lélek-
elemzés hívei nem egyszer igen hatásos magya-
rázatokat tudtak, s tudnak még ma is, fûzni a
régi álom-leírásokhoz. Maguk az álmoskönyvek
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érdekes módon kevéssé érdekelték a freudizmus
híveit. […] A freudista (pszichoanalitikus)
álomelmélet félmúlt tekintélye kétségen kívül
hozzájárult ahhoz, hogy a régi álmoskönyvek
korunkban sem kapták meg azt a rangot a törté-
neti és tudománytörténeti kutatásokban, mint
amit, mondjuk, a régiek úgynevezett asztrológi-
ája azért csak-csak megszerzett magának. […]
Mindenesetre, az álmok iránt, úgy általában, ta-
lán a freudizmus utóhatásaképpen, de most már
tôle függetlenül is, a tudományos érdeklôdés to-
vábbra is élénknek látszik, mind lélektani, s még
inkább orvosi-fiziológiai, mind pedig irodalmi
vonatkozásában.51 Talán ez fog majd visszahat-
ni az álomfejtés és az álmoskönyvek történeté-
nek kutatására is.” (Komoróczy: 1992, 53.) Ko-
moróczy ugyanakkor, fejtegetései lezárása-
ként, mintha elfelejtette volna az általa
leírtakat. Freud Álomfejtésével kapcsolatban
amit mond, az helytálló és összhangban van a
pszichoanalízis atyja írásmûveinek mai
(poszt)modern megítéléseivel. De mintha
Krúdyval kapcsolatban – minden felé irányuló
jóindulata és tisztelete ellenére is – tévedne.
Mert imígyen nyilatkozik: „Freud álomfejtését
is, mint tudományt, elsodorta az Acheron. Szö-
vege azonban eleven; […] úgy kell olvasni, mint
regényt. Dokumentarista prózát. Mégis Krúdy
legyen az utolsó név, akit említek; s az Álmos-
könyv az utolsó hivatkozás. Azt hiszem, neki
sikerült, az írói teremtés mozdulatával, kicsi-
ben megcsinálnia, amirôl beszélek: modellálni
az évszázados folyamatot, a tudományos,
technikai, gyakorlati szöveg átlényegülését
(transubstantiatio) irodalommá. A jövendômon-
dó tudomány egyik szakterületének száraz
szakmûfaja, az álmoskönyv, melybôl négy és fél
ezer év néz vissza ránk, Krúdy mester kezében már
eleve: szürrealista regény.” (Komoróczy: 1992, 75.)

Azt hiszem, amiben Krúdy Álmoskönyvének
legtöbb értôje – Komoróczy is – tévúton jár, az
az, hogy egy irodalmi hagyományba próbálják,
sikeresen, beilleszteni, de megfeledkeznek arról,
hogy része lett – akarva, nem akarva – egy má-
sik hagyománynak, a pszichoanalízisnek is. Míg
Freud kapcsán sokan és helyesen fölismerték,
hogy mûvei, köztük az esettanulmányok is, ol-
vashatóak szépirodalomként, addig föl sem me-
rül, hogy Krúdy Álmoskönyve nemcsak mint „jó”
vagy „rossz” minôségû irodalom olvasható, ha-
nem a pszichoanalitikus álomelmélet újrakontex-
tualizálásaként is. Olyan keretként, amelyben a
pszichoanalitikus álomértelmezés egy a sok kö-

zül – s ez következésképpen visszahat magának
a pszichoanalízisnek az értelmezésére is.

VII. NEM DEPILÓGUS

Ha összefoglalásképpen ki kellene emelnem,
mire is jutottam és vélhetôen mit bizonyítottam e
Krúdy és a pszichoanalízis körüli, a „budapesti is-
kolát” többszörösen is érintô keringésben, talán
három dolgot emelnék ki – tudván és belátván,
hogy az olvasó esetleg mást tarthat fontosnak.

1. Ferenczi szerepe Krúdy analitikus érdeklôdésében.
Nem Ferenczi volt az egyetlen a „budapesti is-
kola” tagjai közül, akivel Krúdy közeli kapcso-
latban állt. Lévy Lajos és Ignotus valószínûsíthe-
tô hatását e probléma vizsgálatakor nem lehet ki-
zárni. Krúdy analitikus „hivatkozásai”
egyébként is azt föltételezik, hogy ismeretei nem
analitikus mûvek olvasásából, hanem baráti be-
szélgetésekbôl eredtek.

2. Krúdy pszichoanalízishez való viszonyának meg-
változása. Tény, hogy Krúdy Gyula viszonya a
pszichoanalízishez, legalábbis mint gyógyító eljá-
ráshoz, megváltozott. Ez a törés nézeteim szerint
az 1918-20-as évekre tehetô; és mögötte nem a
pszichoanalízis magyarországi képviselôihez való
személyes viszonyának megváltozása áll, hanem
a (számára) analitikusan földolgozhatatlan hábo-
rús és egyéb szociális-politikai tapasztalatok. 

3. A pszichoanalízis, s azon belül az álomtan újra-
kontextualizálása az Álmoskönyvben. Krúdy Ál-
moskönyvének irodalmi értékelésétôl eltekintve és
a kultúrtörténet, mûvelôdéstörténet, tudomány-
történet felôl közelítve a kérdéshez, megfordít-
hatjuk a kontextus problémáját. Nem az a kér-
dés, hogyan illeszkedik bele ez a mû Krúdy mun-
kásságának, a magyar irodalomnak vagy
általában az irodalomnak a kontextusába, hanem
az, miként változtatja meg a pszichoanalízis re-
cepciójának kontextusát – hogyan kontextuali-
zálja újra a pszichoanalízist.

•

Krúdy egy 1926-os interjúban így nyilatkozott:
„Az egész dologgal való kapcsolatom onnan
ered, hogy igen jó barátságban voltam, sôt, hosz-
szabb ideig együtt is laktam Ferenczi Sándor
doktorral, a freudizmus magyarországi apostolá-
val.” (idézi Bán: 2008) Nem tudom, hol és mikor
lakott együtt Ferenczi Sándor és Krúdy Gyula.52

De egy biztos, 1933 májusában együtt költöztek –
mindörökre – el.
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nak, így nyelvének, stilisztikájának pszichoanalitkus
elemzésétôl, noha a szerzô tisztában van a legújabb ilyen
irányú kísérletekkel. (Ld. pl. Szenderák: 2007, Pál: 2009)  

38 A Totem és tabu magyar kiadásának recepciójában mégis
az elsôk között szerepel Krúdy cikke. A Nyugat ’A Nyu-
gat hírei’ rovatban 1918-ban, a beküldött könyvek kö-
zött már föltünteti a fordítást: „Freud – Ferenczi [sic!]:
Totem és Tabu. Dick Manó kiadása, Budapest, 1918.”
(Nyugat, 1918/23) Ferenczi pedig ugyanebben az évben,
ugyancsak a Nyugatban, hivatkozik Freud Totem és tabu-
jára is (Ferenczi: 1918). Ferenczi cikkéhez a szerkesztô
– föltehetôleg Ignotus a következô jegyzetet fûzte: „Most
szeptember utolsó napjaiban megy, azaz hogy, mire e so-
rok olvasó elé kerülnek, ment is már végbe itt Budapes-
ten az Akadémia kistermében a pszichoanalitikus kong-
resszus, a léleknek a körül a tudománya körül, mely a bé-
csi Freud tanár nevéhez fûzôdik, s amelynek – kezdô
tudomány, viharnak kitett gyenge palánta számára nagy
szerencse – megvan a szerencséje, hogy ma is a mester
szeme sugara alatt fejlôdhetik tovább. Az itt közzétett ta-
nulmány a Freud meglátásának egyik legkorábbi értéke-
lôjétôl, egyik leggazdagabb továbbépítôjétôl s ez építés
tudományos tisztaságának legszigorúbb ôrétôl való, aki
– Ferenczi Sándor doktor – a pszichoanalízisért való ma-
gyar apostolkodásával általában apostola nálunk a
mûvelt megértésnek. Szerk.” A datálás arra utal, hogy
Ferenczi és Krúdy írásai körülbelül egyidôben keletkez-
tek. De tudhatott Krúdy – másodkézbôl – máshonnan is
a Totem és taburól; Felszeghy Béla Huszadik Században
számolt be a könyvrôl (Felszeghy: 1919), igaz, csak 1919
elején, korábban pedig, 1914-ben Varjas Sándor több-
ször is, egyebek közt szintén a Huszadik Század hasábja-
in (Varjas: 1914a, 1914b).

39 Ha jól számolom, Krúdynak a Nyugatban 34 írása jelent
meg. A tényekhez hozzá tartozik, hogy Krúdy elsôsorban
Osvát Ernôvel és Gellért Oszkárral levelezett. Mégis,
hogy Ignotusszal is közeli kapcsolatot ápolt, az kiderül
egyebek mellett a Hatvanyval folytatott levelezésébôl és a
Krúdy Zsuzsa könyvében közölt más dokumentumokból
is. 1925-ben, amikor Hatvany meghívta Krúdyt Bécs mel-
letti villájába, például a csalogató listára Ignotus nevét is
fölveszi: „[…] Hugó, […] az összes ködlovasok várják.”
(Krúdy Zs.: 1975, 143.) Krúdy is megemlíti Ignotust az
ott tartózkodásáról beszámoló levelében, amikor fölsorol-
ja a „társaságát”: „Ignotus és más szomorú emigránsok.”
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(Krúdy Zs.: 1975, 145.) Egy Harvanyhoz írott levelébôl
arról is értesülünk, hogy a hazalátogató Ignotust meghív-
ta magához a Margitszigetre, sôt, baráti társaságot is szer-
vezett neki. „Hallom, hogy Ignotus itt járt, de én nem ta-
láltam. Kár volt meg nem fogadni neki az én programo-
mat, – kis, jóbaráti körrôl gondoskodtam részére itt a
szigeten.” – Hatvanyhoz, 1925. Szept. 2. (Krúdy Zs.:
1975, 150.) Ignotus emigrációja elôtt pedig gyakorta láto-
gatták ugyanazon helyeket, amint ezt – Krúdyra ironiku-
san utalva – Trenk Emilnek, a Három Holló volt tulajdo-
nosának Krúdyhoz intézett levele is megemlékezik: „ne-
kem sikerült az Ady nagybecsû személyén keresztül egy
csoportba kötni és nálam vendégül látni az akkori idôk
legnemesebb íróit-költôit és mûvészeit […]. Közöttük
[…] Ignotus, […] néha néha Krúdy Gyula is.” (Krúdy
Zs.: 1975, 179.) A már idézett Dénes Zsófia visszaemlé-
kezései is megerôsíteni látszanak Krúdy és Ignotus kap-
csolatát: „És éppen Ignotus mondta el […], hogy az a mu-
latozó ember szintén milyen híve Ferenczinek; hajnalig
elüldögél vele a Royal étteremben könnyû, kevés bor mel-
lett, és orvos-filozófiai beszélgetést folytat vele – nagy el-
merüléssel – az emberek lelkületérôl.” (Dénes: 1970, 49.)

40 Vö. 24. jegyzet.
41 Lévy a Szalay utca 3-ban lakott.
42 Lázár Miklós (1887 - 1968): újságíró, szerkesztô, A Reg-

gel alapító fôszerkesztô-tulajdonosa, országgyûlési kép-
viselô, Krúdy barátja. Krúdy temetésén az újságíró szak-
ma nevében ô mondott elôször búcsúztatót.

43 Décsi (eredeti nevén Deutsch) Imre (1881-1944?): elme-
és idegorvos, újságíró, a stekelista Független Orvosana-
litikusok Egyesületének tagja.

44 Ferenczi Sándor édesapja, Fraenkel – késôbb Ferenczi –
Bernát (1830-1889) a miskolci Kereskedelmi és Iparka-
mara pénztárosa, a Miskolci Takarékpénztárnak igazga-
tósági tagja, az Osztrák–Magyar Bank miskolci fiókjának
váltóbírája, Borsod vármegye és Miskolc város képvise-
lôtestületének és a miskolci Nemzeti Kaszinó választmá-
nyának tagja, a Magyar Könyvkereskedôk Egyletének

alelnöke, majd választmányi tagja volt. 1877-ben nyitot-
ta meg a nyíregyházi könyvkereskedését. A Corvina
1880. március 4-i számában a következô közlemény sze-
repel: „Névváltoztatás. Ferenczi B. tagtársunk a követ-
kezô körlevelet bocsátotta ki: Tisztelt pályatárs! Ezennel
van szerencsém kegyedet arról tiszteletteljesen értesíte-
ni, hogy belügyminiszteri engedély folytán eddigi Fraen-
kel vezetéknevemet Ferenczire átváltoztattam, s ezentúl
cégem Ferenczi B. könyv- és mûkereskedése Miskolc-
zon és Nyíregyházán, új néven bár, de régi szilárd alap-
pal s elvekkel folytattatni fog.”

45 Ebben az idôben Ferenczi Pápán katonáskodott.
46 Franz Anton Mesmer (1734–1815): bécsi orvos. Ô fe-

dezte föl az „animális magnetizmust ” és a delejezést.
47 Ez a lábjegyzet, érthetetlen okokból, a késôbbi kiadá-

sokból hiányzik.
48 Vö. Ferenczi: 2000.
49 Ferenczi: 1997.
50 Vö. Ferenczi: 1996.
51 Magyarországon legutóbb ld. a Mûhely Álom különszá-

mát (Mûhely, 2008/5-6, Álom 1-2.)
52 Ferenczi lakhelyeit Mészáros Judit gyûjtötte össze, „pá-

lyakezdésétôl haláláig”. Itt nem találunk utalást arra,
hogy együtt lakott volna Krúdyval. Van azonban egy
idôszak, 1916-1922, amikor Ferenczi „nem szerepel a
Budapesti cím- és lakásjegyzékben. Amit biztosan tudunk
[…] az az, hogy Ferenczi 1916 augusztusa és 1919 eleje
között a Royal Szálló (VII. Erzsébet krt.) címmel levele-
zik Freuddal. Minden valószínûség szerint nem arról
van szó, hogy éveken keresztül a szállodában lakott, ha-
nem arról, hogy a szállodában bérelt egy szobát rendelés
céljára.” (Mészáros: 2000, 230.) Kérdés persze, hogy ak-
kor viszont hol lakott ebben az idôben Ferenczi? Azt vi-
szont tudjuk, hogy Krúdy Gyula 1915-ben költözött a
Royal Szállóba, és ott lakott 1918-ig. Minthogy ott
mûködött az „Est-asztal” is, vendégei között Ferenczivel,
az „együtt lakás” erre az 1916 és 1918 közötti idôszakra,
vagy ennek egy részére vonatkozhatik.
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A Zsidó negyed szívében, a Kazinczy utca 31-ben található a Carmel étterem, amely 1987
óta áll az oda látogató vendégek rendelkezésére. 2008 áprilisától GLATT KÓSER ÉTTE-
REMKÉNT üzemel, Rav Weiszberger ortodox rabbi felügyelete alatt.

Az új étlapon nemzetközi és magyaros ételspecialitások, zsidó ételkülönlegességek egya-
ránt megtalálhatók.

Az igényesen felújított 100 férôhelyes étterem két szinten üzemel. Egy 25, 16 és egy 10
fôs különteremmel is rendelkezik, mely ideális lehetôséget nyújt családi, üzleti és egyéb
összejövetelek megrendezésére.

A GLATT KÓSER CARMEL ÉTTEREM csapata mindig örömmel, és szívélyesen fogadja Önt és asztaltársaságát!
Catering szolgálatunk vállalja kóser esküvôk, Bar-micvak, Brit milák éttermen kívüli teljes lebonyolítását.

legyen a vendégünk!

NYITVA TARTÁS: vasárnap – péntek: 12–23 óráig;
szombat délben: 12–14 óráig; szombat este: 18–23 óráig.
A péntek esti és szombat déli menü elôre fizetendô.

GLATT KÓSER CARMEL ÉTTEREM
1074 Budapest, Kazinczy utca 31. 
Asztalfoglalás: 
Telefon: (+36–1) 322–1834, Tel.: (+36–1) 342–4585
Fax.: (+36–1) 461–0024 
e-mail: carmel@carmel.hu; http://www.carmel.hu


