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ÖNÉLETRAJZ III.

Születtem 1878-ban, késõ õszidõben. Nyíregyházán egy nádfödeles, hosszú,
visszhangos, kisablakos házban, amelynek manapság már nyoma sincs a Nagykállói
utcán. Úgy emlékszem, hogy gyermekkorom kedvemre való módon telt el. Csavargó,
öreg vadászokkal jártam a tiszai kiöntésekhez, a lápokon, nádasokban, a tengeri-
földeken, a Nyírség puha homokjában. Szigorú neveltetés végett elõbb a szatmári
Jézus-társasági atyákra, majd a podolini (Szepes megyei) kegyesrendi papokra bízott
atyám, és ezeket az esztendõket sohase felejtettem el, mint ahogy élete végéig a
legtöbb ember szívesebben emlékezik gyermekkorára, mint késõbbi idejére.

(Krúdy Gyula: Vallomás. Magvetõ Kiadó, 1963)

***
…mintha boldog kisfiú volnék még mindig, mit sem öregedtem, az életet akkor

abban hagytam, amikor egy télen a befagyott folyón a lékbe estem, tulajdonképpen
akkor nem húztak ki a kékfestõk csákányaikkal, hanem ott maradtam a folyó fenekén,
és az, aki a napvilágra került, egy másik fiú volt, és az élte azt az életet, amelyet hol
keservesen, hol vidáman én éltem... Ilyen hajnali álom után, amikor felébredéskor
tisztán hallom a sötétségben ölelkezõ harangokat: egy másodpercig mindig azt
hiszem, hogy már talán nem is tartozom az eleven élõk sorába, hanem a túlsó világon
vagyok, és ott folytatom a másvilági életemet, ahol kisfiú koromban, gyönyörûséges
róráté után abban hagytam.

(Krúdy Gyula: Hajnali mise, 1922)

***

De jó lett volna akkor tartózkodni a földön, midõn nem volt háború, midõn
legfeljebb gutaütés, végelgyengülés, lovagi párbaj vagy szerelmi búbánat szokott
véget vetni az életnek. (...)

De jó lett volna akkoriban Pesten járni, amikor valódi krinolinban repült a dáma,
a szerelmesek nyugodtan bíztak az idõben, s évekig epekedtek az elsõ csókért; senki
nem sietett, csak a lóvasút, s tavaszi séta nagy élmény volt, és esténkint mindenkinek
volt ideje a hold állását megfigyelni. Kis célokért, nagy semmiségekért, szerelemért
folydogál az élet, és hónapokkal elõre készültek az emberek karácsonyra, húsvétra,
a kalendáriumi fordulókkal összefüggõ tervekre. Én mindig csak a városerdõben
jártam volna húsvét táján, virágot szedni, merengeni, verset írni egy fa alatt, bogarak
titokzatos mászkálását megfigyelni, és bizonyosan lett volna egy ablak a városban,
ahová csokromat is elhelyezték volna. (...)
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De jó lett volna farsangban maszkabálra járni a régi Redut-ba. Patikárussal
muzsikáltatni, Nagy Ignác beszélyein épülni. Vörösmarty urai személyesen ösmerni,
és valóban ábrándosan tölteni el az életet, mint az emlékkönyvbe írtuk. Egyszer egy
démoni, kancsi tekintetû, tavaszszeplõs nõ után koptatni a csizmát, máskor egy
szelíd, barna lányka ölébe helyezni a fáradt fejet a hosszadalmas fáraójáték után. A
szeptemberek pirulását, a húsvétok üzekedõ bárányfelhõit egy régi falusi ház
ablakából lesni, ahol a nagyapa piros olajban néz veled farkasszemet az ebédlõ
faláról, és a nyakkendõjét még azért kötötte meg nagy gondossággal, hogy tán a
kiráylnõ észreveszi. Télen pedig szánkázni csörgõs lovakon, a franciánál fodorítani
a fürtöket, egy nõ páholya alatt regényesen álldogálni, táncolni, udvarolni, amulettet
kapni és levélkét, szép szavakat mondani, nevetni, sírni, epedni, holdkóros módjára
állani az erkélyen és párbajban elesni egy nõ kedvéért. (...)

De jó volna ötven esztendõ múlva élni ...
Egy holdas estvén  - a hold bizonyára nem sokat öregszik ötven év alatt,

egyformán világít a kóborló kuruc katonának és a budai katonai temetõ
nyugtalankodó proviánt tisztjének - egyszer elszökni a kriptából, hol rózsafûzérrel
dermedt ujjaid között, fekete szalonkabátban, fehér ingben és rövid   selyemharisnyá-
ban feküdtél, selyempapucsban és lengõ, bõ nadrágban , kis,  fekete  selyemsipkában,
amely a halálos  golyó helyét eltakarta a halántékodon - a városba besétálni.

Milyen a divat, és mit játszanak a színházban?
A vámnál mélyen alszik a pénzügyõr, és észrevétlenül lehet továbbsétálni. Õsz

szakállú fiad, ezüstfejû leányod messzirõl megnézni és idegenszerû unokáid ügyes -
bajos dolgait felülvizsgálni!

Bizonyosan nagy világosságok lesznek már ekkorára éjszaka a városban, és te
csodálkozva állongsz meg az ismeretlen utcákon idegen, sohasem látott emberek
között, mint a zsoldos katona, aki a harmincéves háborút végigvándorolta, õgyelgett
a lõcsei Jakab - templom környékén. Egy hátat, egy fejet vagy egy járást mintha
felismernél ...

Vajon mit fognak beszélni egykor a mai Budapestrõl? A katonákról, a
tábornokokról, a színésznõkrõl, divatos írókról, Tisza grófról és a háború legendás
hõseirõl?

De jó volna ötven év múlva sírboltszagú szalonkabátban sétálni az Andrássy
úton!

(Krúdy Gyula: Gordonkázás  - részletek)

***
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ÉLETRAJZI MUTATÓ

1878. október 21-én született Nyíregyházán.
A Krúdy család Nógrádból került Szabolcsba. Atyja, nagyatyja neve is Gyula,

mindkettõ ügyvéd. Az utóbbi honvédtisztként harcolt az 1848-as szabadságharcban.
Legifjabb K. Gy., az író, iskoláit szülõvárosában, Szatmárnémetiben és Podolinban
végezte.

1892-ben kezdte hírlapírói mûködését a legkülönbözõbb vidéki és fõvárosi
lapokban. Elõször Debrecenben, Nagyváradon dolgozott, mint szerzõdéses, belsõ
munkatárs.

1896-ban költözött a fõvárosba, s haláláig itt élt. Számtalan újságnak, folyóiratnak
volt rendszeres, igen termékeny külsõ munkatársa.

1897-ben jelent meg elsõ könyve: Üres a fészek.
1899-ben megnõsült. Házasságából három gyermek származott: Gyula, Ilona és

Mária. Házasságát késõbb felbontotta.
1906-ban jelent meg A podolini kísértet címû regénye.
1912-ben jelent meg a Francia kastély, s A magyar jakobinusok.
1913-ban A vörös postakocsi címû regénye, és a Szindbád novellák hozzák meg az

igazi országos sikert.
1914-ben jelent meg elsõ gyûjteményes kiadása kilenc kötetben a Singer és Wolfner

kiadónál.
1916-ban elnyerte a Fõváros Ferenc József-díját. A Tevan kiadó megjelenteti az

Aranykéz utcai szép napok címû novellás kötetét.
1917-ben jelenik meg folytatásokban a Magyarország-ban az Õszi utazások a

vörös postakocsin.
1918-ban költözött ki a Margitszigetre, ahol 1930-ig élt és alkotott. Megjelent a

Napraforgó és a Bukfenc.
1918 októberében mutatták be Az arany meg az asszony címû egyfelvonásosát az

Apolló Kabaréban. Száz elõadást ért meg.
1919-ben a Néplap-ot szerkesztette Móricz Zsigmonddal és Gárdonyi Gézával

együtt. Megírta: A kápolnai földosztás-t és a Fehérvári könyv-et. (Termelõszövetkezet
Fejér megyében.) Az Asszonyságok díja és Az útitárs címû regényeit.

Másodszor is megnõsült. Ebbõl a házasságból született: Zsuzsa.
1920-ban jelentek meg: A betyár álma, az Álmoskönyv és Bécsben a Nagy kópé.

Kilépett a Petõfi Társaságból, az õt ért jobboldali támadások miatt.
1921-ben szerkesztette a Szigeti Séták címû margitszigeti fürdõújságot.
1922-ben jelent meg: az Ál Petõfi, a Hét bagoly, az N. N. és az Õszi versenyek.
1923-ban a Rózsa Sándor lát napvilágot.
1924-ben többször hazalátogatott Nyíregyházára, és számos írásában foglalkozott

szülõföldjével.
1925-ben összegyûjtött munkáinak tíz kötete jelent meg az Athenaeumnál és A
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tegnapok ködlovagjai a Tevannál. Õsszel Bécsben járt az emigráns Hatvany Lajos
vendégeként.

1926-ban megjelent az Aranyidõ, A templárius, és a késõbbi Három király címû
trilógiájának elsõ része: a Mohács.

Nyáron újból Hatvany vendége Bécsben. Õsszel megbetegszik.
1927 tavaszán Balatonfüreden gyógyítják beteg szívét.
1928-ban, ötvenesztendõs születésnapja alkalmából az Athenaeum újból kiadja

tízkötetes összegyûjtött munkáit.
1929-ben igen súlyosan megbetegedett, s hónapokig nem tudott dolgozni.
1930-ban kilakoltatják a Szigetrõl, és Óbudán kap családjával együtt lakást, ahol

1933-ig, haláláig élt. Megjelent a Boldogult úrfikoromban. Megkapta a Baumgarten-
díjat.

1931-ben a Magyarország címû napilap százegy folytatásban közli A tiszaeszlári
Solymosi Eszter c. kortörténeti regényét.

1931-ben a Pesti Napló közli folytatásokban Kékszalag hõse címû regényét.
1931-ben jelent meg életében utolsó könyve: Az élet álom. (Kiadója nem lévén,

kénytelen volt saját kiadásában megjelentetni.)
1932-ben megkapta a Rothermere-díjat, Móricz Zsigmonddal együtt.
1933. május 12-én meghalt Óbudán.

(Gordonkázás. Krúdy Zsuzsa összeállítása.
Szépirodalmi Könyvkiadó - Magyar Helikon, 1978)

***
(...) szeretett álmodozni arról, hogy ez vagy amaz a terve beválik, és megvásá-

rolhatja azt a kis budai palotát vagy Andrássy úti házat, ahol megfelelõ nyugdíjas
korában, a világtól kissé félrevonultan, csupán régészeti, mûvészeti, irodalmi
hajlamainak áldozva, antik tárgyakat, kiszemelt képeket, régi, jó könyveket vagy
ritka perzsaszõnyegeket gyûjtögetve, barátságos környezetben, mindig inkább a
holnapnak élve, mint a mának, jó konyha, jó pince mellett, adósságmentesség nélkül
töltheti életét, amelynek befejezésére nem is számított;

de ha mégis elkövetkezett volna valamely olyan idõ, amikor rendelkeznie kellett
lelkérõl, nem mulasztotta el az engesztelõ gyászmisék megrendelését, lehetõleg
személyesen is ösmert plébánosuknak, valamint a földi javairól való intézkedést
több napon és éjszakán át megkoncipiált végrendelkezésben, amikor pontosan
felsorolta ingóit és ingatlanait, amelyeket az életben gyûjtött, osztozkodott családjával,
hozzátartozóival, barátaival, a jótékonysági egyletekkel, akadémiával, társadalmi
szövetséggel és mindenkivel, akivel az életben kellemes összeköttetése volt.

Voltaképpen nem akart mást az élettõl, mint azt gondtalanul eltölteni, és
barátságos emléket hagyni maga után.

(Krúdy Gyula: Mit igényel az ember az élettõl? 1932 tavasz
- Megjelent 1933. május 14-én)
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SCHÖPFLIN ALADÁR (1872–1950): Krúdy Gyula

Aki igazán akarná megírni Krúdy Gyulát, annak a Krúdy Gyula tintájába kellene
mártania tollát. Olyan magában álló, különös, utánozhataltlan volt embernek és írónak
egyformán, mint egy Krúdy-regény egy alakja. Soha semmihez nem tartozott, irodalmi
irányhoz vagy iskolához, párthoz, társasághoz, - még az emberek társaságához sem.
Élte a maga saját alkotta életét, írt a saját maga alkotta módon, nem vegyült össze
senkivel és semmivel, nem hiszem, hogy szerelemben vagy barátságban valaha
egészen odaadta volna magát bárkinek is. A társadalmi morált nem ismerte el magára
érvényesnek, de volt morálja, csinált magának egy saját testére szabott morált.
Egyetlen hatást fogadott be magába, mint író, a Mikszáth Kálmánét, de ez csak az
indulásra volt neki jó, amint kiforrta, megvolt a saját, senkiéhez nem hasonlító stílusa.
Volt lényében valami oroszos, de ez szláv idegörökség volt nála, nem irodalmi hatás.

A kritika mindig bajban volt vele. Nem illettek rá a megszokott kritikai kategóriák,
nem lehetett rá a szokott mértékkel alkalmazni. Nem is írtak róla mást, mint föltétlen
magasztalást vagy föltétlen elutasítást. Az írók értették, szerették és igen nagyra
becsülték, mert megérezték benne a rejtett geniális vonást, amely sohasem tudott
egészen kibontakozni, de mindig éreztette magát. Tetszett az a nemtörõdés is, amellyel
függetlenítette magát embertõl és szabálytól, valami furcsa arisztokratikus módon,
nem bánva azt sem, ha az emberek pongyolában látják. Legjobban azonban a hangja
tetszett, az a mély férfias bariton, amelyben benne van az élet melancholiája, de az
öröme is, gyönyörködés az emberekben és dolgokban és egyúttal közöny irántuk,
mint magányos gordonkázó a kert bokrai mögött, aki nem játszik megszabott kottára
írt dallamokat, hanem csak a maga számára fantáziál, ahogy éppen eszébe jut s
ahogy belsõ sugallat igazítja kezét. Aki hallotta beszélni, az is ismeri ezt a hangot,
mélységét, hangzatosságát, férfias szépségét - a beszédhang megegyezett írásának
hangjával. Ez a hang írásainak legfõbb szépsége. Ezért olyan nehéz elemezni, zenei
és irodalmi fogalmakat kellene egyszerre találni hozzá. Sokszor gondoltam arra, hogy
legjobban egy geniális cigányprímáshoz lehetne hasonlítani, aki nem tudja, vagy
nem akarja tudni, hogyan muzsikálnak mások, csak úgy muzsikál, ahogy neki jól
esik, a temperamentumából vagy a félöntudatából. De mindenesetre lélekbõl.

A szabályszerû, normális életet élõ emberek, akikkel az életben nem sok közössége
volt, mint írót is alig érdekelték. Egészen normális ember nincs is számtalan
novellájában és regényében, vagy ha elvétve van, attól tartok, maga az író is rosszul
bánik vele, mint betolakodott kelletlen vendéggel. Az õ emberei a különcök, a
társadalomból és morálból kiszakadtak, furcsa szenvedélyek rabjai, eszeveszett
szerelmesek, vad kártyások, korcsmázó figurák, elúsztatott britokukat visszasíró
földesurak, kivénült vagy kizüllött pincérek, csodálatos mániákusok, férfiakat zabáló
menyecskék, férfiakat kitartó, hervadt asszonyok és mindenféle más lehetetlen népség.
Ezekrõl kifogyhatatlan sokat tudott mesélni, soha nem hallott különös dolgokat,
igen sokszor hihetetleneket, azzal a hitelességgel, amelyet elbeszélõ hangja adott
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nekik. Minden embere hord valami bélyeget magán, rejtegeti életének valami titkát
vagy elárul magáról valamit, amibõl kiderül, hogy más, mint aminek tartja magát. A
legtöbb közöttük a multjában él, a jelen csak a vegetatív életre való neki. Romantikus
volt Krúdy, de a romantikája is saját alkotása volt, egy különleges hangulati állapot,
amely holdfényével elönt minden tájat, amerre fordul, meg is világítja, de homályban
is hagyja a dolgokat. Félreismerhetetlen: Krúdy minden írásának van valami éjszakai
világítása, amelyben ritkán tudjuk megkülönböztetni, emberek és dolgok mozognak-
e benne, vagy az árnyékuk. Híres könyveinek, a Szinbád-könyveknek vagy a A
vörös potakocsinak nehéz volna a tartalmukat elmondani, - tulajdonképpeni tartalmuk
az író hangulata s az ebbõl folyó világítás. Sok tekintetben hasonló ez ahhoz a
lelkiállapothoz, amelybe az emlékezése ejti az embert. S Krúdy az emlékezés írója
akkor is, ha a jelenrõl beszél: a jelen azonmód multtá válik benne. Rengeteget írt a
multról és a félmultról, de nem ajánlanám, hogy valaki adatszerû forrásnak használja
mûveit; valóság, fantázia, szeszély formálja a tényeket és sokszor összefolyik a mult
a jelennel. Tegnapok köldovagjai egyik könyvének címe. Õ maga volt a vezér a
ködlovagok között. Írásaiból következtetve mindig valami finom köd volt a
gondolatain - ismerik ezt azok, akik alkoholmámorból ébredve néznek körül a világban.

Soha nem jutott odáig, hogy koncentrálja magát s gondosan, a munkába
gyönyörrel elmélyedve valami egészet alkosson. A legnagyobb pazarló volt, nemcsak
a pénzét pazarolta, hanem a tehetségét, önmagát is. Ebben hasonlított idõsebb
kortársához, Bródy Sándorhoz, aki szerette és sokra becsülte. Képtelen sokat kellett
írnia, nem ért rá a takarékoskodásra. Író kortásaink közül bizonyára õ írt legtöbbbet.
Munkáinak csak kis része jelent meg könyvalakban, a többi ujságok papírján kallódott
el. Bohém volt a maga módja szerint, az éjszaka és a borospohár embere. De ez egyik
sem oka koncentrálatlanságának. A lényébõl folyt ez, lelki életének vagy
idegalkatának berendezésébõl. A sorrend megfordítandó: ilyen ember volt, azért
volt bohém, s mert bohém volt, sokat kellett dolgoznia. A mûvészetben gyakori az,
hogy hanyagnak és szertelennek ismert emberek sokkal többet dolgoznak, mint a jól
rendbeszedettek. De kell ezt sajnálni a Krúdy esetében? Bizonyosnak látom, hogy
sok eredeti szépség kimaradt volna írásaiból, ha jobban rendben tartja magát.
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 ADY ENDRE: A menekülõ lovas
Krúdy Gyulának küldöm

Sóbálványa lettem
Hazám dúlásának,
Szeretett jószágim,
Csûreim, táraim
Bús pusztulásának.
Nagy rámszakadásnak,
A hirtelen vésznek,
Futó, riadt úton
Könnyben megforduló
Visszatekintésnek.
Add, óh, Uramisten,
Hogy némán bolyongjak,
Ajkamat szorító
Dühvel, háborusan
Átkokat ne mondjak.

Adjad, én galambom,
Akit most találtam,
Hogy leljek feledést
Két szép, meleg karod
Jó karolásában.
Adjad, pocsék élet,
Hogy ne legyek dõre,
Kocogjon a lovam
Boros, csárdás uton
Vidáman elõre.
Add, én gonosz sorsom,
Futván fütyörésszek
S nagy erdõk aljain,
Bujtató lápokon
Hogy vissza ne nézzek.

KELECSÉNYI LÁSZLÓ: Honnét jön az író?

Prózaíró - ellentétben a költõvel - nem születik, hanem lesz. No de hol és hogyan,
hiszen mégsem az égbõl pottyan a világra. Faggassuk tán a csillagokat? Fürkésszük
a térképet, valamiféle irodalmi földrajzot képzelve a hegy - és vízrajzi mappára?
Kutassuk a családfát, azt nézve, hol rejtõznek a tehetség vándorútjáról árulkodó
adatok? Mindegyik módszer divatos manapság. Összevetve együttes tanulságaikat,
talán kiderül valami, amit sem a taxatív nyelvészet, sem a szövegelvû tudományos-
kodás, sem az anekdotázó kultuszképzés nem tud megragadni.

Vegyünk elõ egy térképet, s lapozzuk föl Magyarország oldalát. Nem a mait,
hanem azt a három-négy emberöltõnyivel korábbit, mikor még „nagyok” voltunk.
Nem azért, hogy irredentát játsszunk: csakis avégett, hogy megszemléljük íróink-
költõink születési helyeit.

Jókai, Mikszáth, Krúdy, Móricz - csak a legnagyobbakat nézzük. Hol is születtek?
Komárom, Szklabonya, Nyíregyháza, Tiszacsécse. Mindegyik település néhány
kilométerre fekszik a 48. szélességi körtõl.

S hogy állunk a költõkkel? Kiskõrös, Nagyszalonta, Szekszárd, Szabadka. Mint
alföldi helység, még a Dunántúlon fekvõ Szekszárd is síkvidéki hely. Csak
Érmindszent lóg ki a sorból kicsit, de végül is a hepehupás vén Szilágy még a nagy
magyar Alföld széle.
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Mi következik mindebbõl? Ha akarom: semmi. Vagy, ha nem pusztán  véletlenek
egybeesésének tekintem ezt a felsorolást, akár hihetem, hogy néhol nagyobb az
esély iró, vagy költõ születésére, mint másutt. Valami ilyesfélét feltételez Hamvas
Béla is, amikor ötféle géniusz terepére osztja fel a történelmi Magyarországot.
Egyszerûen hangzó földrajzi megkülönböztetése (Nyugat, Észak, Kelet, Dél és a
Közép) nem pusztán kézenfekvõ felszeletelése egy valaha nagy  országnak és a
benne élõ mindenkori népességnek. Mindegyik területnek jól elkülönithetõ szelleme
van. Nyilvánvaló, hogy más a dunántúli ember lelkülete, mint a felvidékié, s megint
csak különbözik az erdélyi szellem az ország  közepétõl, az Alföldétõl, ahogy
mindegyiket felülirja a kicsiny, de annál erõsebb, dél felõl lopakodó mediterrán
hangulat.

Nos, legjelesebb íróink szinte kivétel nélkül Észak és Középföld határán születtek.
Tipológiailag azonban, ha elfogadjuk Hamvas értelmezését (vö. Az öt géniusz.
Életünk Könyvek, 1988, különösen 20 - 27.),  északiaknak számitanak. Fõ hivatkozása
Mikszáth, aki „jellegzetesen északi hiszékeny ateista, nem vallásos, de képzeletében
nem tud mással foglalkozni, mint Zrinyi  csodálatos feltámadásával és Szent Péter
esernyõjével  és ilyen csodákkal, és bár látszólag a csodát neveti ki, mégis csak azt
tudja komolyan venni”. Hamvas sosem hivatkozik Krúdyra - A száz könyv
felsorolásában kerüli  a magyarokat -, ám ha tette volna, hasonló csodaképzõ
személyek és helyszínek kínálkoznak  tollára. Az északi ember - írja - kicsiny és meleg
körökben él, s ezeknek a társadalmi egységeknek jellegzetes atmoszférája a pletyka.
E típus számára egyetlen pozitivum  a természet. Két szélsõséges viselkedési formája:
az emberkerülõ félbolond és a hóbortos konzervativ.  A közösségnek nincsen
összetartó ereje, minden egyes ember csakis egyedül érzi jól magát.

Akár Krúdy-hõsök jellemzéseként is íródhattak volna e gondolatok. Hamvas
pontosan jellemezte Krúdy világát, a családit és az íróit is, anélkül, hogy alaposabban
ismerte volna õt. Mielõtt bárki is e besorolhatatlan gondolkodó túlértékelésével és
elmélete abszolutizálásával vádolhatna, sietve hozzáfûzöm, hogy e teória csakis
megszorításokkal tartható érvényesnek.

 (Nagy  kópéságok, Krúdy-titkok nyomában, Budapest 2007)
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ADY ENDRE: Északi ember vagyok

Jaj, jaj, öl a fény és a szó,
Valamikor csak Délen járok.
Könnyû a fény, sekély a szó:
Közöttünk egy rettenetes
Mély, ásitó, hûvös, vak árok.
Én északi ember vagyok,
Aki útját zord gonddal rójja,
Akinek pokol a beszéd,
Aki süket halált akar,
Nehéz nyelvü és rest a szóra.
A Dél: vén, csacska népü táj,
Illanva jön, gyorsulva lebben
Itt minden ajkon az ige.
Északon gyökösebb a szó,
Mélyebbrõl jön és nemesebben.

Jaj, jaj, én nézek, bámulok,
Én nézek, látok s nem beszélek.
Miért örüljek fecsegõn,
Miért lármázzak hangosan
Csupán azért, mert élve élek.
A fény, a szó olyan hazug,
Mint az én életem erõben
S olyan hazug, miként azok,
Akik ezt a nagy igazat
Elmondták régen már elõttem.
Ha én szólok, Észak beszél,
Fagy és fátum fogja a számat:
Ember beszél, kinek a sors,
Az élet, évek és napok
Szivének gyökeréig fájnak.

Monte-Carlo

ZILAHY LAJOS (1891–1974): Krúdy Gyula: N. N.

(…) Krúdy olvasótáborában vannak, akik rajonganak érte és vannak, akik - unalmas-
nak találják. Akik hiába keresik Krúdy írásaiban akár az orosz regények hömpölygését,
akár a franciák meseszövését, akár Jókai képzeletét. De ez utóbbiak, akik unalmasnak
találják is õt - mégis olvassák. Olvassák, mert a hang, amely Krúdy könyveibõl árad - még
a kevésbé fogékony lelkeket is - elbûvöli, szívüket és fülüket rabul ejti.

És valóban: a mesemondó Krúdynak - nincs meséje. Nincs meséje abban az
értelemben, amelyben a mese történésének ág-bogait, események lombozatát,
meglepetések hidegrázását, emberi sorsok egymásba fúródását jelenti, mint mikor
két parasztszekér rúdja egymásba szalad éjszaka az országúton. Õneki nincs meséje,
nem törnek össze recsegve a sors szekerének rúdjai, nála az öngyilkos is úgy válik
meg az élettõl, hogy - nem halljuk a pisztolylövést. Az õ alakjai, akár a nótacsináló
Kecsegi, akár a vándorcigány Kakucsi, akár a búcsús Gyaloggai, akár Gogolyák a
fuvaros, akár Zathureczky, akár Fruzsina, ugyanazon hangon fuvoláznak. Õnála a
tízesztendõs szerelemgyerek így beszél:

„ - Én tízesztendõs vagyok és az apámat keresem. Az apám elõadása szerint
apám bánatos kedvû, magának való, szinte szomorú úriember volt és útszéli
kocsmákban szeretett üldögélni, ahol feljegyezgette a hazugságokat, amit az
útonjáróktól hallott...”
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Csak arra kell gondolnom e pillanatban, hogy például Molnár Ferenc hogyan
beszéltet egy tízesztendõs gyermeket és e különbségen át már tisztán is látom Krúdy
Gyula írói lényegét. Krúdy nem naturalista, Krúdy nem is romantikus. Õ - túl a
romantikán - a prózában élõ líra, mindenütt lírikusabb, mint Jacobsen, õnála a líra
nem eszköz, õ maga: a líra. És Krúdy Gyula: Krúdy. Õ és senki más. Õse és elõdje
talán Balassi, talán Csokonai, talán Lavotta, a nyírségi táj zenéje õ. Még akkor is, ha
lengyel tájakon jár, vagy az Aranykéz utcában sétál. És szívtestvére a nyírségi magyar
cigány, akinek hegedûje helyett az õ kezében a magyar nyelv olyan hangszere, e
hangszernek olyan húrja szólal meg, amely a más kezében néma marad. Ezt a hangot,
ezt a barna magyar hangot valahonnan õseitõl, évszázadok messzeségébõl hozta, ez
a hang onnan jön, ahonnan az Adyé. (…)

ZELK ZOLTÁN (1906–1981): Krúdy Gyula egy mondatára

„Elmúltak az õszi versenyek.”
El, Krúdy úr! hány õsz elmúlt, hány verseny!
s álmodtunk néha olyan éjszakát:
öngyilkost lóbál mind az ág
a maradék Ligetben.
De persze játszottunk tovább.
A sokasodó, görnyed évek ellen.
Csak amikor december hályogát - - -
a jéghártya-szemû célkarikát - - -
mikor a Célon túl fehér gyepén - - -
hogy lesz-e Még, hogy milyen az Odább
ha elmúlnak minden versenyek?

***
„Sokan azt mondják, hogy elmúlt már a régi világ, midõn az emberek kedv-

teléseiknek éltek. A kémények nem füstölögnek oly õszinteséggel Magyarországon,
és a szívek befásultak. Ámde akármint újhodik a világ - hiszen ez a természete -,
mindig akadnak utasok, akik a vonatról lekéstek.

Ezek a lemaradt pasasérok (akiknek egyike N. N. is) tovább hordják régi, molyette
bundáikat és szinte sírból feltámadt hangulataikat. A borbéllyal ugyanazt beszélgetik
beretválkozás közben, és hajukat úgy fésültetik, mint harminc esztendõ elõtt. A
nõkrõl megmaradt a véleményük, amelyet Vörösmarty úr könyveibõl merítettek. A
barátság szent fogadalom, és az élet célja: a temetõ... Bármikor találkozol velük,
mindig egyforma a kedvük, s mindig ugyanazt mondják. Sokáig viselnek egy kalapot.
A nyakkendõjükben a tû örökös. Az órájuk sohasem áll meg, bár rendesen apjuktól
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örökölték. Legfeljebb a fejük hajlik közelebb a földhöz, és hosszasabban ásítanak.
Nem csodálkoznak sem a télen, sem a nyáron. A kék téli este, hókertjeivel, mozdulatlan
öreg fatörzseivel, a faágak között rejtezkedõ fehér fészkekkel, újholdas árnyékaival,
mindentudó hallgatagságával éppen úgy nem zavarja meg a kedvüket vagy bánatukat,
mint a nyári éjszaka holdfénye, boszorkányossága. Drága, boldog, csendes emberek,
akik egykedvûen veszik tudomásul, hogy az erdõn kopog a favágó fejszéje, s messzire
elhallatszik, valamint azt, ha meghalt egy barátjuk vagy ismerõsük. Jégszürke-
ségükben - az élet vége felé - azután oly nagy csendben kezdenek üldögélni, mintha
arra spekulálnának, hogy a halál nem veszi õket észre. Mindennapi emberek. Ó,
hányszor néztem õket! Vajon mirõl gondolkozhatnak?

N. N., aki meglehetõs öreg ember volt, például azért járt a „Fehér Farkas”-hoz
címzett kocsmába, a külvárosba, mert az a régi pesti vásárok idejében: vásárosok,
útonjárók tanyája volt. Ebben a tisztátalan, félhomályos söntésben hangzott el sok
élettörténet, amelyet utasok egymásnak elmondogatnak. N. N. kedvelte a
változatosságot, két kalapja volt, amelyeket felváltva hordott.

Miután megismerkedtünk, egyet-mást elmondott életébõl, mit följegyzék. Ha
ugyan kíváncsi valaki egy hétköznapi ember ifjúságára.”

(Krúdy Gyula: N. N. - Egy szerelem-gyermek regénye - részlet)

BEVEZETÉS AZ IFJÚSÁG CÍMÛ KÖTETHEZ

Amennyit írtam, amennyit szomorú voltam - az mind az én ifjúságom.
Ha láttam valamit, ha fájt valami - és mennyi sokszor fájt az, amit láttam -, akkor

írtam. Némelyik írásom csak annyi, mint egy könnyû sóhajtás vagy valami álombéli
hang, ami még a szívünkben cseng, ha felébredünk, és nótával virágosodik ki a szájunk.
Másik meg olyan, mint a felleges égboltozat, amibõl a hideg esõ hull, hogy alig ismerek
magamra. Akkor tán jobban fájt valami mindennél, mint máskor. Az ablakomat verte az
esõ, és a papiros felett árnyékok jártak, a felhõk árnyéki, amiket a szél hajtott az égen.

És mindig fiatal maradtam.
Ahogy levelezem most ezeket a lapokat, amik holnap a közönség elé kerülnek,

hát kissé szégyellem magam. Meg szomorú leszek. Nem az elsõ könyvem, de mégis,
mintha nem volna több. Csak ez. Amelyikbe az én ifjúságom van szép kerek garmond
betûkbõl sorokba rakva.

Virágosak a fák, az akác kibontotta virágait, az orgona meg minden illatát felém
küldi; érzem még egyszer, hogy milyenek voltak azok a sóhajtások, amikbõl
történeteket szõttem, hogy milyenek voltak azok az álmok, az elsõk, a kikeletiek.
Rosszul kövezett az utca, a házak se nagyok, de alattuk fehér ruhás lányok haladnak
nevetgélve; egy gyerek csigát ûz ostorával, a kék végtelenben fecskék cikáznak.

Bocsássák meg ifjúságomat, szépen kérem.
(Krúdy Gyula, 1898. június)
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HARGITAY ISTVÁN: Beszélgetés Krúdy Gyuláról

- A tudós komolyságával, a szerzetes csendességével üldögél odahaza, a
Szigeten, abban a régi sárga házban, amelyet ugyan igazgatósági épületnek titulálnak,
de ha kinyitja az ablakot, fûrészelés és kalapálás hallatszik be. Ezért betett ablakon
keresztül figyeli az õszi fákon röpködõ madárkákat, különösen a télire itt maradt
fuvolahangú vörösbeggyel tart barátságot.

- Jubilálják, hogy három évtizede munkálkodik s tíz kötet könyve jelent meg
ebbõl az alkalomból a már megjelent és elfogyott hetvenöt kötet könyv után. Azért
óráját, úgy, mint eddig, az óbudai hajnali harangszóhoz igazítja, amely mindennap
pontosan bekukkant a zöld zsalugáterek között.

- Kr. Gy. ilyen kora reggeli órában telepedik íróasztala mellé, az árkuspapírosok
gyorsan telnek meg az apró gyöngyszembetûkkel, amelyek aztán a magyar irodalom
kincsei lesznek, hiszen Vörösmarty óta még egyetlenegy író sem szólalt meg ilyen
magyar nyelven. Közben megpihenteti a pennát s mert nemcsak igével él az ember,
az ablak közül kikerül szalonna vagy csülök, melléje rozskenyér és valami innivaló.

- Sokszor délig tart a munka, csak akkor megy félrecsapott kalappal a kõrengeteg
felé. Az elsõ kocsit megállítja, megfordítja, úgy hajtat a budai országúton lefelé a
Duna mentén. Nem árulja el, hogy hová mennek, csak az irányt mutatja meg. A
kocsist kikérdezi: hova való s ha történetesen várpalotai, akkor jutalmat is kap,
mihelyt a tabáni ráctemplom zöldpatinás tornyai alá érnek.

- Nagy az öröm, ahová Kr. Gy. betoppan. Az örökösen bóbiskoló csárdásgazda
szemébõl elröppen az álom s szalad a pincébe külön borért. A nyitva felejtett ajtón
Zászlós kutya fut be s mindenképpen a nyakába akar ugrani. A kedveskedõ csaholásra
ebédutáni álmából felébred a ház asszonya s csaknem ifjú menyecskének képzeli
magát, amíg ura a pincében van. A kis kövér cigány is sietõsen gurul be az ajtón és
a világért sem mondja azt, hogy nótafáját a zálogba csapta, nyomban a Repülj
fecskémet pengeti. A kockás abroszt ketten is szeretnék megfordítani, mindenki Kr.
kedvében jár. Itt igazán piros betût mutat a kalendárium, mint a Krúdy-regényekben.

- Talán még ott szerették jobban, ahonnan „A vörös postakocsi” alakjait vette.
Szemere Miklós: az unghi fejedelem, Erdélyi Gyula, a régi író: Szilveszter, a sokat
emlegetett Bonifácz Béla, aki Krisztusról hosszú költeményt írt: Pongrácz Béla, a
költõ. És Ferdinánd katolikus gróf, akinek alakja magyar író kezére talált, nem más,
mint a mostanság is sokat szereplõ A. A. gróf. A Hét bagolyban a felejthetetlen
Kálnay Laci alakját üdvözölhetjük. A velszi hercekben is sok ismerõs bukkan elénk.
Sok helyen találkozunk Kauser Jenõvel, Pártos Gyuszival, az Ökrök asztaltár-
saságának egykori vezetõivel.

- Hát Szindbád, Rezeda Kázmér, Józsiás és Az útitársban az a titokzatos férfiú ki
lehet?

- Azt mondják, az író magamagát rajzolta meg egyik-másik helyen, persze a
valóságban Kr. Gy. aligha töltött hosszú téli éjszakákat jól záródó, kegyetlen ablakok
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alatt. Úgy bizony, csak papiroson követi a zajló Duna jegére az imádott hölgyeket,
hogy ott, az úszó jégtáblán suttogja el a gondosan megfogalmazott szerelmi
vallomásokat. Kr. Gy. okos, nyugodalmas magyar úriember és ismeri a nõket. De
azért olyan fiatalos, ábrándos férfiú, hogy ha valahová szüretre elvetõdik, azt
gondolják a boldog édesanyák, hogy biztosan leánynézõbe jár... A kiszolgált szilvafa
pattogva fõzi a Szinva pisztrángjait s az összes legényeknek át kell ugornia János
bácsi vezetésével a szüreti tüzet... Másnap pedig, amerre jár, mindenütt nõi fejek
bukkannak fel a muskátlis ablakok mögött.

- Hanem legjobban mégis csak Nyíregyházán érzi magát Kr. Gy. Nem is csoda.
Ott lakik az édesanyja, aki alig várja, hogy láthassa a legnagyobb fiát. De sok idõt
nem tud otthon tölteni, mert mások is látni akarják a város nagy fiát. Így aztán
megosztódik a nap, bölcsen, helyesen.

- Jut idõ még a Morgó temetõnek is. Minden szabolcsi családnak van itt valakije.
Bereznay-, Gencsy-, Jármy-, Kállay-, Kubányi-, Labay-, Nádassy-, Saáry-, Szarvady-,
Vay-, Tresztyánszky-családok neveit olvashatjuk a fõút mellett. Aztán az egyik kriptán
ez a büszke felirat: „Az Aba-törzsbõl de genere eredt Sütõ-nemzetség letört ága és
virágai”. Tovább fekete márványon: „A szécsény-kovácsi Krúdy-család sírboltja”.

- Itt temették el Kr. Gy. édesanyját, nagyatyját, a 48-as kapitányt. Ebben a szótalan
csendes társaságban is gyorsan telik az idõ.

- A szomszéd sír egészen irigylésre méltó, - mondotta egyszer Kr. Gy. - Ezt a sírt
egyetlen hatalmas lapos kõdarab jelzi, felirat nélkül. De a Krúdy-sírkert körül is
fejlõdnek a szomorúfûzek s akácok és lassankint eltakarják az aranyozott betûket.

- Hanem sietni kell a Kis koronába, tovább hallgatni Kállay András nagyhalászi
uraság ragyogó magyar történeteit. Aztán a tirpákok életsora is megtárgyalandó
Lovas Kovács Jánossal (új karcos mellett), de csak Estók bácsi jelenlétében, aki a
szomorú dolgokba is tud valami keserû vidámságot vegyíteni. Csak tudományos
Álmos Zoltán hallgat, neki senki se elég szabadgondolkodó.

- Kr. Gy. borongós kedvû férfiú. Csak akkor mosolyog, amikor azt fogják reá,
hogy beteg. Pedig õ nem volt beteg soha. Amilyen hatalmas ember szellemileg,
olyan erõs fizikailag is. Krúdy Gyula a legegészségesebb ember Magyarországon.

(A Mai Nap, 1928/269. /november 24./ 2. p.)

***
(…) Legmelegebb hangon mégis azoknak ír, kik valamiért belopták magukat a

szívébe. A szûkebb kompánia, a nem irodalmi rangsor alapján kialakult asztaltársak,
a józan ésszel megindokolhatatlan barátságok figurái õk. Ilyen alak a Garabonciás,
aki köré késõbb homályos legenda szövõdött. Hargitay Istvánnak Krúdy adta
irodalmi ragadványnevét, és õ büszke örömmel használta. Túlélte a névadóját meg a
zord történelmi idõket, és a negyvenes évek végén még létezõ polgári lapokhoz
hordta régi emlékeit idézõ kéziratait. Állítólag lakása sem volt, valahol az óbudai
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hegyekben húzta meg magát. Vérbeli Krúdy tollára való figura. Ismeretségük régi és
hosszantartó lehetett, mert még 1924 õszén ekként dedikálja hét évvel korábbi
Szindbád-kötetét: „Hargitay Pistának, a kitartás és hûség bajnokának”. Aztán megírja
õt. A Velszi hercegben (1924) Margitta Pongrác néven szerepel. „Cimbora volt és
pártfogó. Szegényebb a koldusnál, de mindig hordott magánál egy szót, amely csak
az övé volt, és egyedül õ ajándékozhatta el. (…) Ijesztõ volt a nyomorúsága, és
csábító a szabadsága.” (In: Krúdy Gyula munkái X. Athenaeum, 1925, 215. p.) Késõbb
a Zöld Ász címû kisregényében is fellépteti: úgy jelenik meg, mint aki az összes
kocsmát, csárdát, bormérést ismeri a fõvárosban és környékén (In: Az élet álom,
szerzõi kiadás, 1931, 213 p.) Ennek az embernek írta a talán legszebb dedikációját, aki,
ha megírta volna Krúdyval kapcsolatos emlékeit, most többet tudnánk egyik
legnagyobb prózaírónkról. Ezt nem cselekedte meg, csak szavakban emlékezett
egykori barátjára. (Vö. Antalffy Gyula: Krúdy koronatanúi, Magyar Nemzet, 1964.
május 14.)

(Kelecsényi László: „Az élet álom” - Krúdy Gyula kézjegyei)

FÉJA GÉZA (1900–1978): Krúdy, a lángelme
(részlet)

Több mint félszázada, hogy elsõ ízben olvastam Pesti Levelét, és hívõje lettem.
Azóta bolyongok életmûve tájain, csúcsaira kapaszkodtam, mélységeibe szállottam:
alá, mégsem bírom kimeríteni, mivel határtalan, akár a világ. Krúdyról, a lángelmérõl
írok, és megvallom: ki szeretném szabadítani az anekdoták ijesztõen elburjánzott
bozótjából. Néhány esztendeje Krúdy világa címen emlékkönyv látott napvilágot, és
személyes élmények tömegét mentette meg szinte az utolsó pillanatban. De másnemû
szolgálatot is teljesített: összegyûjtötte a Krúdyról keletkezett anekdotákat, így végre
lehetõvé válik rostálásuk. Elkerülhetetlen feladat ez, ám külön tanulmányt igényel,
most csupán - példaként - egyetlen anekdota körforgásával foglalkozom. Krúdyt az
Erdélyi borozóban nyeglén és huzamosan sértegette egy huszártiszt. Jó darabig tûrte,
sõt csitítani próbálta, végül azonban alaposan és méltán megleckéztette. A Krúdy
világa több anekdota-változatot közöl az esetrõl, az egyik báró Jeszenszkynek nevezi
a tisztet, a másik Sztojanovichnak. A harmadik - nyilván a Szindbád-történetek hatására
- asszonyt kever a dologba. A Krúdy-anekdoták fõforrása az Osztrák-Magyar
Monarchia felbomlása utáni idõbe helyezi az eseményt, holott az elsõ világháború
elõtt történt. Másik forrás szerint széket emelt föl, így utasította ki a tiszteket, (már
egyszerre többet). Akad, aki „számos” ilyesfajta összetûzésérõl tud, csupán azt hallgatja
el, hogy hol s mikor történtek? („Szájhagyomány”.) Péter öccse azonban mindössze
kettõre emlékszik, a másik rendõrtiszttel folyt le, és ekkor sem Krúdy volt a kihívó fél.
Az anekdotának még elfajzottabb változatát is ösmerem, sajnos, az emlékkönyv nem
közli, pedig a burjánzás élettanát még jobban megvilágítaná. Így azután végül Krúdy
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„kegyetlenségérõl” esik szó, holott a „kis emberek”, elsõsorban a pincérek egészen
mást mondanak, jól lehet az utóbbiaknak ugyancsak volt alkalmuk viselkedésének
huzamos megfigyelésére. Hubert úr szerint, ha ivott, „csendes volt, a lehetõ legcsende-
sebb.” Herczegh Károly lakatosmester ekként jellemzi: „Még a galambnál is finomabb
ember volt”. Joli, a gyereklány: „Gyula bácsinak nagyon jó lelke volt és tán azon
keresztül szerettem meg, és hát a természetét is.” Hasonlóan emlékezik meg egyik
legnagyobb kortársa, Móricz Zsigmond: „Ártatlan ember, aki soha életében annyira
sem bántott senkit, hogy valakin mosolygott volna.” Kinek higgyünk? Nem nehéz
eldöntenünk, hiszen egyik teljesen jóindulatú és rokonszenves anekdota-forrás
becsületesen megvallja: „Jómagam rengeteg Krúdy-történetet tudok, de vajon mennyi
belõle a hiteles?” Igen, ezt az eljövendõ Krúdy-életrajznak kell eldöntenie, minket
egyelõre csupán az életmû megvilágításához nélkülözhetetlen és feltétlenül hiteles
adatok érdekelnek.

Régóta keressük helyét irodalmunk történetében, s bár újabban fontos tanul-
mányok születtek (Szauder Józseftõl és Barta Andrástól többek között), mondhatjuk-
é, hogy már véglegesen megtaláltuk? Amíg élt, sehová sem tartozott, bár alig akadt
lapunk s folyóiratunk, ahová hosszabb-rövidebb ideig ne dolgozott volna. Írói
fénykorában minden kapu szélesre nyílott elõtte, de egyik irányzat sem tûzhette ki
lobogónak. Úgy tetszett, hogy az élet fölött lebeg, és szuverénabb minden kortársánál.
A följegyzések tanúsága szerint mindig egyedül járt, élete végén pedig egészen magára
maradt, bár holtig remekmûveket adott. Mintha egykorú irodalmi életünk csöndes
kárörömmel nézte volna a szuverén halódását. A harmincas évek elején járunk, és igaza
van Szauder Józsefnek, a népi írók egyike, másika is gyanakodva szemlélte, az úri
Magyarország utórezgésének tekintette. Jobbfelõl még az ellenforradalom elején gonosz
támadást intézett ellene Pekár Gyula merõben személyes természetû bosszúból. De
élete utolsó éveiben a polgári-baloldali lapok s kiadók ugyancsak cserben hagyták. S
talántán a véle szemben táplált gyanakvás még ma sem hunyt ki teljesen, nemegyszer
halljuk - bár teljes jóhiszemûséggel -, hogy látta ugyan a dzsentri megállíthatatlan
romlását és helyes társadalmi ítélettel kísérte, mégis belülrõl szemlélte „osztályát”, s
alapjában jól érezte magát a keretei között. Próbáljuk elemezni ezt a véleményt.

A dzsentri-legenda

A hajdani köznemesség sokrétû társadalmi osztály volt a birtokos uraktól a csupán
nemesi levéllel dicsekvõ, de olykor a szerencsésebb jobbágynál is szûkebb viszonyok
között tengõdõ ármálistákig, ezeket különben „hétszilvafásoknak” csúfolták. A birtokos
nemesség utódai a XIX. század második felében jobbára eladósodtak, tönk szélén
tántorogtak, megmentésükre Tisza Kálmán vállalkozott; állítólag õ tette közhaszná-
latúvá a „dzsentri” szót is. A mentés kényelmes hivatalt és közéleti szerepet biztosított,
ennek fejében a dzsentri vállalta a feudális hagyaték védelmét mind a nép, mind pedig
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a haladó polgárság ellenében. A dzsentri lett a haladás egyik legfõbb akadálya, az úri
erõszak megtestesítõje, a közéleti csínyek bajnoka, a Tiszák testõrhada. Nyilvánvaló,
hogy az egykori és aránylag nagyszámú köznemességnek, de még birtokkal rendelkezõ
rétegének az egésze sem kapott helyet a Tiszák dzsentri-paradicsomában. Sokan
továbbra is birtokukon vergõdtek, míg meg nem verték a dobot, s végül elmerültek,
esetleg nyomorult kis állomásokon, többnyire írnoki szobákban húzódtak meg, némán
viselték sorsukat, vagy, kiskocsmákban hetvenkedtek származásukkal -, a vezetõ
dzsentri azonban sohasem fogadta be ezeket. A dzsentri tehát elsõsorban közéleti
szerepet és magatartást jelentett. emellett társadalmi „eszmény” lett, a középréteg õt
utánozta, körébe igyekezett férkõzni, és ha sikerült, az ál-dzsentri túltett a valódin.
Akadtak a hajdani köznemességnek olyan tagjai, akik önálló útra tértek, polgárrá,
szabad értelmiséggé váltak, ritka kivételek egyenest osztályuk ellen fordultak. Ami
pedig a kurtanemesek utódait illeti, döntõ többségük továbbra is „lent” maradt. A
hajdani köznemesség maradékát tehát nem dobhatjuk egyetemlegesen a dzsentri
zsákjába.

Vizsgáljuk mostmár, hogy a köznemesi származású Krúdy-család miként viszonylott
a közéleti dzsentrihez, illetve milyen volt a társadalmi mozgása? Midõn így cselekszünk,
csakis az író közvetlen fölmenõ õseit és testvéreit vehetjük figyelembe. A nagyapa,
legidõsb Krúdy Gyula végig küzdötte a szabadságharcot, Komárom feladása után
menlevéllel tért haza Nógrádba, a család fészkébe, de rövidesen Debrecenben nyit
ügyvédi irodát. Nyilvánvalóan azért hagyta ott Nógrádot, mivel számottevõ birtok
nem maradt, illetve nem várt reája. Midõn alkotmányos szelek kezdtek fújni, néhány
évre Szabolcs vármegye tiszti ügyésze lett Nagy-Kállóban, tehát a vezetõ nemesi
réteg befogadta, ám nemsokára megválik állásától, Nyíregyházán folytatja az
ügyvédkedést, szabad életre törekedett, csak öregségében vállalja a budapesti
Honvédmenház parancsnokságát. Közben feleségétõl elválik, szolgálójával él, végül
feleségévé teszi, de csupán polgári házasságot kötnek, ezért a katolikus plébános nem
hajlandó eltemetni. Fia, idõsb Gyula ugyancsak Nyíregyházán ügyvédkedik, és szülei
szolgálóját, Csákányi Juliannát választja élettársul, 1878-ban születik elsõ gyermekük,
Gyula az író, még tízen követik, heten maradnak életben de Csákányi Juliannával
csupán 1895-ben köt házasságot, öt esztendõvel halála elõtt. Neki is nyitva állott az út
a vezetõ dzsentri-körök felé, mint nagykeresetû ügyvéd elõkelõ leányt kaphatott volna
feleségül, ám eleve elvágta ezt az utat. A mûvelt, zárkózott, szigorú, ugyancsak „egyedül
járó” férfi függetlenítette magát a közfelfogástól, fittyet hányt a divatozó álerkölcsnek;
saját lábán állott meg, munkájával szerzett szerény vagyont. Tévednek, akik
nyárspolgárnak ítélik, az úri világtól független, öntudatos értelmiségi volt, fia, az író
nyilván tõle örökölte szuverén hajlamát, ám ez a vonás is hallatlanul megnõtt benne.
De nézzük a testvérek életútját: Péter, a huszárhadnagy leveti a tiszti kabátot, tanár
lesz, szegény polgárleányt vesz feleségül; Erzsébet húga kereskedõsegéd udvarlását
fogadja; Ödön elhagyja a gimnáziumot, felsõipari iskolát végez, majd Amerikába
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vándorol. A dzsentri-hajlamnak nyoma sincsen a családban, inkább fokozatos elhajlás
észlelhetõ az úri világtól, de határozott plebejus vallomást egyedül az író tett.

1919 telén történt, midõn már dühöngött az ellenforradalom, megindult a régi
Magyarország helyreállítása, és nemes õsöket keresett az is, kinek a családfáján
véletlenül sem akadt. Krúdy ezidõben fölötte szerény viszonyok közepette húzódott
meg a Margitszigeten ifjú feleségével, anyagi gondok õrölték, mégis most vall
származásáról és társadalmi elkötelezettségérõl az N. N. egy szerelemgyerekben:
Zabigyereknek csúfoltak a messzi gyermekkorban. Anyám szegény pórleány volt. De
a legszebb nõ, akit valaha láttam... Én tizenöt esztendõs korában voltam a szíve alatt,
és a kõmíveseknél dolgozott, miután a szolgálatból - nagyanyám házából - ki kellett
lépnie. (Ezt ma így mondják. Valójában pedig az igazság: elkergették a kis cselédet.) De
atyám nagylelkûsége - valamint anyám csodálatos szépsége - nem sokáig engedte,
hogy a tizenöt esztendõs jövendõbeli anya annak a háznak a tégláit hordja, amely
házat akkor nagyanyám a maga részére épített. Anyám csupán azért vállalta a nehéz
munkát, hogy néha-néha láthassa atyámat, aki a házépítésre felügyelt. Késõ években,
midõn kacsafarkhajú és rézgombos fiúcska voltam: mindig megdobbant a szívem,
midõn épülõ házak mellett elhaladtam. A keskeny, lábnyiszélességû deszkákon, hidakon,
meredek lejtõkön cipelték a házépítõ lányok a köveket, a téglákat, a maltert keverték...
S így járt a magasban, szíve alatt velem egykor az édesanyám, elég egy eltévedt lépés,
hogy nyakát kitörje a szegény munkásleány. Gyûlölettel néztem a házra, melyben én is
laktam, hisz anyám verejtéke, kínja, sóhajtása volt beépítve a kockakövek közé. Talán
azért nem szerettem a szilárdul megépített falakat? Ezért kívánkoztam el oly ifjan a
szülõi háztól?” Kérdem: melyik magyar író merészkedett akkor ilyen vallomásra?

Krúdy apai nagyanyja Radics Mária Várpalotáról származott Nyírségbe. Legalább
sommásan végeznünk kell a Radics-legendával, mert ilyen is van. A legenda szerint
„Radics Máriának póstabérlõ volt az apja, rengeteg lova volt, ménesei voltak szerte az
országban, sok háza és földje.” Az öreg Radics valóban fuvaroskodott, a postát is
bérelte, megfelelõ számú jól futó lovat tartott, de nem méneseket. A ménesekhez
megfelelõ ménesbirtokok kellettek, s hol voltak ezek? Nyilván ahol a ménesek: a
holdban. Radics Mária fivére, János, a siket, agglegény maradt, és szerény polgárként
élt Várpalotán, Mária nõvére sem vihetett komolyabb vagyont a házasságba. Utóbb
midõn külön vált férjétõl, fiához költözött, a ház udvari szárnyában lakott. Az író, ha
otthon volt, jobbára nagyanyjánál tartózkodott, és igen sokat köszönhet néki, mivel
élõ folklor-tárház volt, közléseire „Álmoskönyvében” sûrûn hivatkozik -, ez volt Radics
Mária tényleges hozománya. Késõbb, midõn nagyanyja Várpalotára húzódott, meg-
meglátogatta, Várpalota és a Bakony lett egyik legszebb nosztalgiája.

Krúdy a gimnázium elsõ osztályát a szatmári jezsuitáknál, a következõ hármat
pedig Podolinban, a piaristáknál végezte. Megint legendát kell szétfúnunk. A forrás
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így regél: „A podolini szerzeteskolostor penitenciás szigorú zárkózottságában
sûrûsödött meg Krúdy Gyula vére.” Podolin a piarista rend büntetõ helye volt, az ide
számûzött tanárok ugyancsak messzire gurultak mindennemû aszkézistõl -, különben
Krúdy is ekként örökíti meg õket. Nem lakott, nem is lakhatott a kolostorban, mert a
piaristák nem tartottak itt nevelõ intézetet, polgári családnál volt kvártélyon. A felvidéki
kisvárosokban akkortájt bensõséges és idillikus élet folyt, Podolinban csak
kisgimnázium mûködött, ezért a serdülõ diákot már legényszámba vették. Krúdy
udvarolt, tánciskolába járt, Faykiss bodegájában sörözött, szerette a társaságot, az
pedig örömest befogadta -, az otthon szigorú, zárt légköre után éppen itt szabadult fel.
Emellett olyasmivel találkozott, ami Nyíregyházáról teljesen hiányzott: történelmi
levegõvel -, utóbb majd regény és novellák sora születik ebbõl.

A gimnázium felsõ osztályait már otthon, Nyíregyházán járta. Itt tényleg szárnya
alá vette egy huszártiszt, vívni tanította, olykor vadászni vitte, de a vezetõ dzsentri
körökkel már családi körülményei folytán sem kerülhetett közelebbi kapcsolatba. Nappal
egyedül szeretett cserkészni a határban, ekkor szívta mélyre a nyíri táj különös
költészetét, s „két öreg korhely, két kötnivaló vén huncut”, Kálnay László és Dálnoki
Gaál Gyula kalauzolták a vidéki éjszakában. A Betyárban, a Rigóban és hasonszõrû
helyeken ösmerkedett meg a százados romlás figuráival, az úripolgári aljjal. Hányszor
és hányszor visszatér majd ehhez a világhoz, hogy élete végén utolsó ítéletet tarthasson
felette. Nyíregyházi szerelmeit ugyancsak ösmerjük; udvarolt egy másodvirágzását
élõ özvegynek, valamint leányainak, de a nemesi származásával kérkedõ, úrhatnám,
rongyot rázó és váltót hamisító telekkönyvvezetõ leányának is. Utóbbival Pisztoly
képében találkozik sok esztendõ múltán, és meghallgatja félelmetes életgyónását. Ezek
a családok mélyen a megyében uralkodó dzsentri társadalom alatt lapultak, és az ifjú
Krúdy az õ vidékükön kalandozott, nem pedig a „felsõ tízezer” világában.

A diákoskodó Krúdyra mégsem éjjeli kalandozásai a legjellemzõbbek. Az anekdoták
bozótjában és a legendák ködében olykor elsikkadnak az életmû megértéséhez
nélkülözhetetlen adatok, amint a kiskocsmák gõze eltakarja a mûhely titkait, holott
utóbbiak lényegesen fontosabbak és érdekesebbek. Krúdy Péter jegyzi fel bátyjáról,
hogy diákkorában „olvasott nappal és titkon éjjel. Kiolvasta apánk, nagyapánk, rokonok
és ismerõsök könyvtárát... Minden könyvet és írásmûvet egyformán szeretett: az
ókalendárium kitépett levelét épp oly buzgalommal olvasta, akár egy Jókai-regényt.
Leginkább a nagy regényírókat olvasta...” Az egykorú könyvtárakból nem hiányoztak
a századforduló magyar realistái, a serdülõ Krúdyra a klasszikusok mellett leginkább
õk hatottak, elsõ mûveiben mindenütt nyomaikra bukkanunk. A kor egész irodalmát
felszívta a merész elõretörõktõl csakugyan a kalendáriumokig, az utóbbiak lecsapódását
is megleljük írásaiban, de mennyire megnemesedve, mint a pátriarkális életérzés késõ
õszi borongását. Krúdy Péter írja, hogy már diákszobája írói mûhely volt, elborították
a könyvek, a folyóiratok, ifjú próbálkozásainak a kéziratai. Gyermekfõvel - tizenhat
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esztendõs korában érettségizett miniszteri engedéllyel - nagy vállalkozásra készült.
Talán ideje az anekdoták hõse után ezt a Krúdyt is fölfedeznünk.

Ifjúság

Tizenöt esztendõs volt, midõn elsõ írása megjelent, a millénium idején érkezett
Budapestre, még csupán tizennyolc éves, és kezdetét veszi a csodálatos bõségû
ömlés; 1905-ben már közel félszáz elbeszélése lát napvilágot. Az ifjú Krúdy kivetít
magából mindent: gyermekkora és serdülõ ifjúsága emlékeit csakúgy, mint a frissen
felszívott budapesti élményeket és a befogadott tömérdek irodalmi ingert, de
ugyanakkor ernyedetlen küzdelmet folytat, hogy a hatásokat magáévá érlelje. Mikszáth
nyomaival találkozunk? Valóban és sûrûn, de humora mértéktartóbb, fojtottabb,
emberábrázolása groteszkebb, elbeszélõ irama nyugtalanabb, idegesebb. Olykor
Gozsdu Elekre emlékeztet? Igen, ám a novellát néha már mesterénél töményebbre edzi.
Megkapta Papp Dániel kalugyereinek a világa, elsõ regényének Az aranybányának
Bródy Sándor, de talán még inkább Tolnai Lajos a mestere. Korán jelentkezõ
impresszionizmus azonban színesebbé, szárnyalóbbá és modernebbé teszi kortársainál.
Legjobb elbeszéléseiben már most bizonyos szûrrealizmus jelentkezik, túlcsordul a
valóság eddig szentesített keretein. Tárgyköre hihetetlenül gazdag, mindenhez hozzá
nyúl, szüntelen kísérletezek -, roppant méretekben keresi önmagát.

De találkozunk-e dzsentri-nosztalgiával a fiatal Krúdy írásáiban? Hétszilvafások
sarjadékának vallja magát, kurtanemesekkel foglalkozik a legszívesebben, fõként a
rokon Gaálokkal, kikbõl még véletlenül sem lett dzsentri. Mi volt a „hét szilvafa”?
Egyik novellájából megtudjuk: „Tíz vagy tizenkét magyar hold volt az egész, rajta
urasági ház, néhány cselédház oldalt... és a veteményes kertben az a hét szilvafa. Hét
volt-e? Ki tudná.” A kurtanemesek pedig: „Éppen olyan egyszerû tudatlan emberek,
milyen manapság is akad határszámra... Éppen úgy akadt köztük csizmadia, lókötõ,
mint a parasztok között.” Groteszk figurákat lát mindenfelé, a „morbus Hungaricus”
jellegzetes példányait: csupa fantaszta csupa rajongó, félre siklott életek,
vedlettségükben is gyógyíthatatlan nagyzolók, Bánatos Andrások, avult ábrándokból
élõdõ fehérhajú kisasszonyok, irgalmas halált váró tébolyultak, dohot árasztó öreg
legények, csõdöt mondó családi legendák. És a kúriák? „A szél itt-ott megbolygatta a
cseréptetõt, olyan volt a tetõ, mint egy rongyos vén köpönyeg, amely sok hetyütt
megzöldült az öregségtõl.” Az író elbúcsúzik egy világtól, és pillanatig sem gondol
feltámasztására. Temetni jött, s nem dicsérni, de megadja a holtnak járó kegyeletet.
Akikrõl ír tagadhatatlanul a társadalmi bomlás szomorú példái voltak, olykor azonban
áldozatok, egyénen túli bûnök, tévedések megvertjei, történelmi tragédiák roncsai. Az
„ungi berkekbõl” származó Mátyás úr hazatér a szabadságharcból, a apját
tébolyodottan találja a kertben, idõvel azután õ folytatja az apai örökséget. A „holt
asszony szeretõjének” nyers külseje, garázda életmódja halálra sebzett szívet rejt. A
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romlásnak is vannak virágai, s ha Krúdy észre vette õket, távolról sem dzsentri-nosztalgia
indította, hanem - képtelen vagyok találóbban kifejezni - humanista realizmusa.
(Utóbbiról késõbb, bár más szavakkal, maga is vallomást tesz.)

Krúdy állítólagos dzsentri-nosztalgiájához fûzõdik a föltevés, hogy elítélte ugyan
korát, mégis jól érezte magát az egykorú társadalom keretei között. De milyen keretek
között? Gyermekfõvel kitört a módos család biztonságon nyújtó keretébõl, az érettségi
elõtt Debrecenbe szökött, úgy kellett visszacipelni, azután pedig, bármennyire szerette
és félte atyját, szembe helyezkedett véle, nem volt hajlandó ügyvédi pályára lépni, a
maga útjára tért. Budapesten sem lett a kaszinó tagja és az úri körök kedvence, mint
Herczeg Ferenc. Tisza István gróf rokonszenvezett véle, tisztára Krúdyn múlott, hogy
nem került szûkebb környezetébe. Végigjárta az egykorú élet szerteágazó útjait, de
sehol sem ragadt meg, egyre növekvõ alakja semminemû keretbe sem illett, életének a
sodra maga teremtette medrét. Éppenúgy szenvedett korától, mint Ady vagy Móricz,
de, eredeti író lévén, a saját módján fejezte ki. Korántsem korát vagy annak társadalmi
viszonyait szívlelte, hanem az életet szerette. Akár Ady: a romlás és a honi
reménytelenség közepette sem adta fel az élet érdemességébe vetett hitet; egyikük
sem vált az életöröm tagadójává. (…)

ADY ENDRE (1877–1919):
Krúdy Gyula könyve - A vörös postakocsi

Nem, ez még mindig nem Budapest regénye, ez a könnyes, drága, gyönyörû
könyv sem az. „A vörös postakocsi”, a Krúdy Gyuláé. De én nem tudom, csakugyan,
okvetlenül meg kell-e írni azt a bizonyos pesti regényt úgy, hogy egész, mai Budapest
aljaskodjék benne? Bródy Sándorék biztatgatásainak nem lesz jó végük: jelentkezni
fog Budapest áhított regényével váratlanul valamelyik ügyes, ravasz, második
minõségû költõ. A Bródyak, a Krúdyak írásai éppen hiányosságaikban nagyszerûen
oktatók és olyan gazdag anyagúak és olyan ösztönzõk, hogy ez bizony megtörténhetik.

Én Krúdy helyén nem Anyeginból vettem volna mottót a könyvembe, vagy
odateszem minden esetre Anyegin mellé a Tündérálom, Petõfi négy sorát. „Egy
hattyú száll fölöttem magasan, Az zengi ezt az édes éneket, - Óh, lassan szállj és
hosszan énekelj, Haldokló hattyúm, szép emlékezet.” Mert Krúdy, édes szerencsénk-
re, nem azt írta, amit regénye bejelentõjébe fölsorolva ígért, hanem eldalolta tegnapi
ifjúságának boszorkányos muzsikájú dalát.

Mai ifjúsággal dalolni a tegnapi ifjúságról csak igaz költõnek adatik, a
legnagyobbakhoz hasonlónak, akinek nem egyetlen ifjúsága van, de váltogatja az
ifjúságokat. Ez a tegnapi ifjúság Budapesten virágzott el, mert nem is lehetett
predesztináltabb helyén, mint Budapesten, s szinte csak ennyi a Krúdy könyvében
Budapest szerepe. Mert például az író vidéki emlékekkel terhessége, mely olyan
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szép és csodás e könyvben, mint a Krisztus-anyaság, Budapestet majdnem lefokozza,
sõt érdektelenné teszi itt-ott.

„A vörös kocsi” nemcsak a tegnapnak, a pest-budai bizarrságnak s az emlékezés-
nek szimbóluma, de a Krúdy-regény - ha ugyan regény - nagy társadalomtalanságáé.
Azokról és úgy, akikrõl és ahogy Krúdy ír, csak az írhat, akinek társadalmi rangja
tisztázhatatlan, s állandóan a napidíjas és az Úristen között libegõ. Csak ez látja meg
és kedveli a társadalom leghívebb reprezentálóit, azokat tudniillik, akik a társadalmon
- kívül bitangolnak.

Ezek az emberek adnák a regénynek a hivatalos regényszerûségét, ha mindnél
nem volna több, fõbb, megindítóbb maga Krúdy vagy mondjuk Rezeda, az író. Itt hát
megint egy pompás kihágás történt a mûfaj-szabályok ellen, íródott egy regény,
mely sehogysem regény. Egy prózaizált és Krúdysított, de mégis annyira belsõ
derûs Byron-hõsköltemény, amilyszerût úgy akartam volna tavaly egy verses-regény
kísérletemmel. De ugyane miatt érheti szemrehányás is sok Krúdyt: naplónak nem
napló, memoárnak pedig gyáva egy kicsit ez a könyv. Sok megnevezett, polgári
nevén fölcsípett élõ személye, egy-egy éles fotográfiája majdnem pasquille-
alacsonyra süllyesztik néhol a könyvet. Egyenetlenségei azonban mégsem hibák,
de több valószínûtlenséget szomjúhozunk gyakran, pláne, mert Krúdy megígérte azt
a sok olyan nem-valószínûséget, amely a mûvész legmélyebb élet- és maga-látása.

De könnyes, drága, gyönyörû könyv ez mégis, úgy ahogy írta, aki írta, fölséges
versvallomás arról, miként teszik az álmok passzívvá a mai Casanovát. S ha nem
regény, hát nem regény, de briliáns lelki-röntgene a fiatalság nevezetû betegség
egyik legékesebb stádiumának. A mûvész-psziché diagnózisa s egy kicsit édes
szívfájdalmú emléke tíz év elõtti budapesti sorsunknak, ellágyulásainknak s az
éjszakáknak, melyekben akkori ifjúságunkat meghurcoltuk. Szerelmetes, mindenkitõl
nemesen különbözõ, erõs poéta írása, s ez magában biztosítja sokáig az életét
azokban, akik a tegnapi ifjúságunkat akarják megtalálni. „bár még borúsnak látszik a
szem, De könnyét rég elsírta már”? - nem. „Óh, lassan szállj és hosszan énekelj,
Haldokló hattyúm, szép emlékezet.”

(Nyugat - 1913. 17. szám)

KRÚDY GYULA: VIDÉKI ÉJSZAKÁK LOVAGJA
(részlet)

Nem a véletlen mûve, hogy Ady Endre és költészete olyanformán  érdekli a mai
magyarokat, mint a szívbajos embert az ütõerének  a lüktetése és a másodperceket
jelzõ ki óramutató ... És  a szívbajos feje  fölött kakukkolnak öreg konyhaórák, amelyek
aztz hirdetik, hogy a mai  betegségnek az elõidézõje éppen ez a verskuruzsló volt, aki
tudatlan és vakmerõ kézzel nyúlt be a lelkekbe ... míg más, finomabb, az idõjárást is
mutató óraszerkezetek: természetesnek mondják Ady megjelenését a maga korában: -
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jönni kellett a lázadó, forradalmas, üszköt vetõ, tüzet arató vidéki finek, amint a
tizenkilencedik század közepérõl már magától érthetõnek véljük a Petõfi megjelenését.
Ady Endre költészete mindenkor útbaigazítója lesz azoknak a vándorlóknak, akik a
jövendõ messzi éveibõl visszakalandoznak ezekbe az idõkbe, a huszadik század elsõ
fertályába, amint Ninive romjait is fel szokták keresni a passzionátus utazók. Adyt kell
majd csak olvasgatiok unokáinknak, hogy pontosan ráeszméljenek azokra az álmatlan-
ságokra, feszültségekre, nyavalyákra, amelyek nagyapjukat nyugtalanították. (...)

(1925)

ADY ENDRE: Magyar lelkek forradalma
(strófák)

Én is azokhoz tartozom, akik a harag borának poharát ráköszöntötték egy hitvány
generációra. Mert ez az ország, Magyarország, mindig a politikának, a lármás
együgyûségnek országa volt, itt bizony nagy dolog egy intellektuális forradalom.
De megcsináltuk, megvan, talán elbukik, talán ér el valami sikert, talán jómagam is
csináltam egy kicsit ezt a forradalmat. (...)

Nagy, végzetes bárgyúság volna a magyar társadalomtól, ha nem fogadná el új
íróit és mûvészeit, Jerémiás próféta mondja ezt is: „Nem engedtetek nékem, hanem
föl akartok engem gerjeszteni a ti kezetek munkájával, a ti veszedelmetekre.”

(1909)

A KÖLTÕ UTOLSÓ KARÁCSONYA

„1918. december. Ady Endre haldoklik egy egész magyar nemzedék  helyett,
amely betegségét a régi Magyarországon szerezte, az új Magyarországgal tehát
szükségszerûen el kell pusztulnia” - körülbelül ez a tartalma  annak a levélnek, amelyet
egy jó bolond fiatalembertõl kaptam ez idõ tájt, a fiatalember hajdan, mikor még a
költõk különbözõ kocsmákban gyülekeztek, volt ajtónálló, kukta, unalmas íróknak
mulattatója, éjszakai hírnök és kocsirendelõ ... a költõk környezetében a fiatalember
tehát megtanulta, hogyan kell levelet írni.

Litániakék délután indulok el a Belváros felé. A zajló Dunán temérdek vadkacsa,
sirály, téli madár még a Margithídon innen is, ameddig  pedig a vadmadarak nem
szoktak merészkedni; - a Duna fölött varjúcsapatok szállnak, mintha az elnéptelenedett
frontokról a városba követték volna a kiszemelt, de megugrott katonákat.

Ady  fölemeli a fejét egy nem egészen kifogástalan  párnáról, és rekedten, de
némileg nyerítve, mint mindig, valahányszor meglátott, így szól:

- Te értesz mindenféle babonás dolgokhoz, így az álomfejtéshez is. Mondd meg
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nekem, mit jelent az, hogy éjjel álmomban veszettül táncoltam, mint soha a nagyváradi
bodega óta. Én kálvinista és szabadgondolkodó ember létemre: nem hiszek az
álmokban. De ettõl az álomtól félek.

Felelem:
- Öregasszonyok magyarázata szerint álomban  táncolni semmire se jó.
Ady nem válaszol; kitágult, másvilági szemével egy pókhálót néz a szoba plafonján.

A pókhálót lebegteti  valamely levegõáramlat, talán a költõ fulladozó lehelete.
Az ágy alatt pintes üveg  azzal az étvágyriasztó savanyú borral, amelyet Ady

ravaszságból  ivott a nehéz borok  és pálinkák helyett.  Amikor ezt a keserves  vinkót
itta: magában azt gondolta, hogy ettõl még nem halt meg senki, legalábbis nem
annyian, mint a pálinkától.

Miután  legutoljára a még talpon álló beteg költõvel vendéglõben találkoztam,  Ady
ott folytatta a beszélgetést, mintha tegnap állottunk volna fel a vacsoraasztaltól, pedig
akkor még tavasz volt, Csinszka vezette karján a költõt, más oldalról a hû Révész Béla
támogatta ...

- Szeretnék még egyszer kocsmába járni: ez „az asszony” úgyse törõdik velem -
kezdte fátyolborította hangon, mintha valamely nagy titokról kezdene beszélni. - Tudom
én, hogy most  is vannak még  olyan vendéglõk Pesten, amelyeket a vidéki  emberek
látogatnak, akik hajnalban érkeznek meg a vonattal, ilyenformán már farkaséhesek
reggel kilenc óra tájban. Ezek a vidékiek tudják legjobban, hogy hol és mikor kell
gábelfrüstököt enni, a mellényzsebükbõl elõvont penicilusok hegyével nézik meg a
sertés- vagy borjúpörkölt  puhaságát, kanállal eszik a savanyútüdõt, piros lesz a
bajszuk a paprikás létõl. Ilyen helyen szeretnék még egyszer vendég lenni.

Elgondolkozott, és mentegetõzve folytatta:
- Ugyanis jól tudom, hogy már olyan egészséges nem lehetek többé, hogy éjféli

vendég legyek a kocsmákban, kávéházakban, amilyen azelõtt voltam. Meg kell
elégedni a nyárspolgárok kocsmajárásának idejével: a délelõttel, a délutánnal. Sokszor
elgondolom  magamban itt,  az ágyban, hogy milyen jó lehet délután valamely csendes
kocsmazugban ülni, amikor az ebédelõ vendégek már kitolták a széket maguk alól,
ügyesen kiseperte a szálát valamely mezitlábas parasztlány, a kopasz pincér bóbiskol
a lóversenyújság felett, és csak arrafelé ég egy lámpa, amerre a konyhába vagy a
pincébe mennek. Ilyenkor meghúzódni egy csendes, meleg sarokban, és ott egy jó
baráttal halkan elbeszélgetni: ez ér valamit az életben. Nem menni a kávéházba, mert
ott most az asztalt verdesik: lévén mindenki forradalmár, keresztények és zsidók
egyformán. Nem  lépni ki az utcára, mert  ott a legnagyobb gazemberek is a forradalmat
éltetik. Fõleg ezek a gyanús múltú, srófra járó, görbe észjárású emberek lettek a
legnagyobb forradalmárok, akik engem is árulónak mondanak, mert nem táncolok
közöttük ... Azért, ha még egyszer felkelek: megígérem mindenkinek, akit érdekel, hogy
szakítok a lump élettel, soha be nem teszem a lábamat a Hollóba, délután járok valamely
elõkelõ, csendes fogadóba, ahol úri agglegények szívják elgondolkozva a szivarjukat,
vagy pedig olyan urak üldögélnek, akiknek a doktoruk megtiltotta a vérmes, délutáni
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alvást. Ezeknek az embereknek sohasem mocskos a kabátjuk a szivarhamutól és az
éjszakázás egyéb tisztátalanságaitól. Sohasem ég a homlokuk, a halántékuk, feszülnek
az idegeik, jajgat a szívük az elmúlt éjszaka részegségéért. Jól kialusszák magukat, és
üdén, frissen, étvágyasan mennek el megint a délutáni kocsmájukba.

KOCSMA-CSILLAG

A kocsmának külön csillaga van az égboltozaton: a Kocsma-csillag. Ezt a csillagot
nézték azok az emberek, akik az elsõ gyalogutat kitaposták a friss havon a kocsma
felé. Hogy hajladozik, tréfálkozik, görbül és megpihen ez a gyalogút, mint valami
nóta. Tapossák ezt az utat gyermeklábak, asszonytalpak és vaskos férfilábbeliek.
Mennek-mennek a kocsma felé: az örömhöz, a felejtéshez, az újjászületéshez. Kocsma?
Csak vidéki ember tudja, hogy mi vagy te igazában, a petróleumlámpásoddal, amely
tán még a bederesedett ablakon át is visszahívogat a temetõbõl; kéményeddel,
amely mindig úgy füstölög, mint a szójárása egy tarka, ráncos szoknyás, barátságos
nõszemélynek; ajtóddal, amelynek nyílásával a friss éjszakai hideggel idegen, víg,
okoskodó, vidámkodó, nyiladozó emberek nyomulnak be, mindegyiknek más és
más verkli a kabátja alatt, amelynek zenedarabjait lejátszadozza a kocsmaasztal mellett
- okoskodik, vidul, ugyanazokat a dalokat énekli, végül hazamegy, a temetõbe!
Kocsma! Mily vonzó vagy te a boldog, mosolygó családi körben, mint egy másik
csillag, ahol az emberek más nyelven beszélnek, ahol a gondolatoknak más irányuk
van, ahol a hangulatok, színek, meggyõzõdések oly csalogatók, mint a lidércek! De
mily csodálatos mennyország vagy te, kocsma, akkor, ha a levegõ a mellre telepedik
az otthon négy fala között, a kedv az asztal alá gurul, mint egy leszakadt nadrággomb,
a szem elkomorodik, mert semmi megnyugtatót nem lát a földi létében, sem
asszonyban, sem gyerekben, sem holnapban nincs többé reménysége, legfeljebb a
halál kopogtat éjjelenként az ágydeszkában, amit szúnak is szokás nevezni.

Azok találták meg a csillagodat, kocsma, az égboltozaton, akiknek sok okuk volt
arra, hogy benned bízzanak és reménykedjenek! - Sohasem csodálkoztam, midõn az
elsõ hó lehulltával azt tapasztaltam, hogy a gyalogút a kocsma felé kanyarodik. Ment,
ment a gyalogösvény s rajta az emberek, akik felejteni kívántak múltat és jelent, mindent...
Mily jó szaga volt a zsidóleánynak, aki a borodat az asztalra helyezte! A kocsmáros
szakállának, beszédének, okoskodásának és az utasembereknek, akik a messziségbõl
jöttek, ahol az ég a földre hajlik, és a messziségbe utaztak, ahol a tornyok s hegyek
köddé, szürkéskék párázattá válnak! A végeszakadatlan keréknyomnak, amely az egész
világot végigfutja, egy kis állomása minden kocsma, amely felett nyugodalmasan
állong a csillag, az útszéli lámpás, az utasok megpihenõje, nyelvek, gondolatok
feloldozója. Aztán megint tovább fut az út az ismeretlenségbe...

(Krúdy Gyula: N. N.
Egy szerelem-gyermek regénye)
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MÉCS LÁSZLÓ (1895–1978):
AZ UTOLSÓ POSTAKOCSI

Krúdy Gyula emlékének

Õsz-vég. Jön, jön a Tél. Szegény
kis kikirics szûz félsszel int.
Szindbád, te örök võlegény,
nézd, virág-menetrend szerint
megjött az utolsó kicsi
sóhaj-vivõ postakocsi.

Be más volt a pólyásbaba-
mosolyú hóvirág-fogat,
más az ibolyák fogata
s másképp hozott-vitt titkokat
a rózsák vagy a pipacsok
batárja, melybõl tûz csapott.

Míg jöttek s eltûntek tova,
álmodtál özvegy võlegény,
s nem mentél velük sehova!
Féllábbal már a Tél jegén,
siess, sóhajts, vallj vén csacsi:
ez a végsõ virágkocsi!

Sóhajtva vall: „Szeretni jó:
míg a Halál kaszája int,
csodálni az õsszel nyíló
lilácska agglegényi csínyt
s szerenádozni idegek
hárfáján néki rács megett.

Csók nélkül szeretni jobb!
A szeretet szent mágia,
amelytõl hõssé tud válni Jób,
a szenvedések férfia,
ha rárajongják hû szemek
a jókat, mik már nincsenek!”

Sóhaj-levéllel így üzen
Szindbád, — aztán még egyszer int
a lila Látomás szûzen
s a virág-menetrend szerint
eltûnik. Õ áll s álmodó
hóember lesz, míg hull a hó.

NAGY LÁSZLÓ (1925–1978): SZINDBÁD
Krúdy Gyula emlékének

Vándorol a nagy szomjazó az évszakok hajóján, hétrétû szivárványon,
lángpalotában. Hajózik a szerelem harmatán, kínok tuskóin át a végleges télbe. És
csak árnya zuhan vissza a csókok és borok poharára. Szindbád havazik.

S mert a nagy szomjazók nagy szenvedõk is: eljõ a másnap, a megtestesült
útálkozás, a bûntudat hóhéri csigasora. Eljõ Búcsú bácsi feketén, atyamestere a
vezeklésnek. De minden vezeklés elfajul pihenéssé. És a harmadnap: megújulás,
csokornyakkendõsen, violaszín mellényben a férfi föltámadása. Hajó lesz a koporsó,
kitépi magát a siratók görcseibõl. Megállj, a csókok és borok nem lehetnek mind a
tiéd! Rikolt penésztorkával az arany középszer. De törekszünk, hogy a miénk legyen!
Férfiasabb válasz nincs.
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Kinek van igaza? A szindbádi lángnak, vagy a kriptáig lehûlõ fokozatoknak?

Ha neked emberi a mértéktartás, az igénytelenség, nekem emberi a magasra
csavart láng. Emberek vagyunk, s meghalunk mindenképpen. De jobb, ha az
asszonyok hajsarlója vágja el a torkom. Jobb, ha alvadó kokárdát üt számra a veszély,
mintsem lepecsételt szájjal járjak. Mert lezárva megromlik bennem a szerelem, kõ lesz
a szeretet, értéktelen a bánat. Ebben az átmeneti korban. Mondja Szindbád.

Átmeneti korban, mikor a nyíri homokból a Rákóczi-legények haját emeli föl a
szél. Mikor a branyiszkói dobok is legurultak az orfeumokba. Budapest pedig fölépül
a tülekvésnek.

Nem járt még hazámban ilyen csodahajó. Ilyen láthatatlan ácsolatú, mert nyír-
fátyolos, mert nyár-leveles. Ecetfapirulással bukik át a télbe. Hömpölygõ csipke-
szoknyákon, asszonyok ujján, kalapjuk tollain. Elhagyva a majálist, a zöld erdõt,
ahol az elszórt zsebkendõcskékben tengerillat: illetlen szerelmi nátha.

VÁRI ATTILA: ÕSZI KÉRDÉS

Miért kellene bocsánatot kérnem azoktól,
akik a versenylovak õszi délre vonulását tagadták,
melyet pince egén látott a megnémult kántor...
S a boltozaton darvakat kerülgetve,
egy fiákerben Krúdy Gyulát,
és pincérek és zsokék integetését is látta...

Miért kérik számon azok rajtam ez álmot,
Mintha, ártanék azzal, hogy ezt mesélgetem,
s nem azt, amit õk szeretnének megírni?

Miért kérik számon az összegezést,
amikor a lét legalsó határán,
ahol csontját elemésztve hibernál az élõ,
már csak sebnyalogató fejmozdulatra futja,
s ebbõl a szögbõl, mint filmeken,
visszafele fordul
a fiáker küllõ,
Krúdy köszönt,
meghív az asztala mellé,
s eleredve a hallgatás köztünk,
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kortyolgatjuk fejbe fölszálló
ejtõernyõs seregét spriccereknek.

Így, ebben a csendben
nem kell vallani, hogy ki s mi.
Nem kell vállalni, hogy majd...
Krúdy a legszebb itt maradt mondat,
a nyelv -
megért,
hiszen Õ éppen annyit adott,
hogy Õ a nyelv,
a legszebb élõ mondatok
kirajzottak belõle...
nagybundás téli orosz állomás,
zenére sétáló szerelmesek sóstói fái...
egy pincér álmodik bõvített, feltételes módban.

Jó lenne tudni,
mikor indul végre
az õszi postakocsi?

Láttam minap a kislányt.
Így igaz, Gyula bátyám.
Táskáját lóbálva jött az õszi körúton.
Tanítónõ lesz...
Kis prepa még, úgy ahogy írtad,
s jó, hogy az illem miatt,
annyit mondhatok róla csupán,
hogy szép.
És megértõ.
S mintha szeretõbb lenne amannál.
Csoda hát, ha nagy zavaromban,
azt hittem,
rezedakázmérkodva ott vagy a ködben,
mint itt most,
virzsíniázva,
s a kávé fekete tükrébe nézve...

Nos, hadd mondjam, miért kértem a kántort,
hogy idenézzen a pince fehér boltjaira téged,
aki több voltál, mint jövendõ szellem,
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hisz szellemek seregét
parancsnokoltad
sûrû árkusok csendjén menetelve:
- Mondd, Krúdy Gyula, mi az,
amit úgy mesélhet az ember,
hogy magamagát csontra kitárva,
ne bántsa magát,
és hogy .........................................
.......................................... Ez lehet.
Úgy igaz, bátyám.
Láttam az õszi körúton, táskáját lóbálva a kislányt,
és õ az, akiért jó, s még érdemes
valamit írva mesélni.
Én, aki álmodtam dörgõ vad seregekrõl,
pásztori ösztönöm egyetlen lényre szabom.

Valahol messze van egy közösség -
vagy éppen itt van, csak más dologra kell
néki a vállam -
nem értem, ahol ennyi a vátesz,
miért satnyul a nyelv,
s miért baj, ha én csupán annyit tennék
mint te is hajdan,
hogy õrzök pohárnyi jelzõt,
csipetnyi hangulatot,
disznóperzselõ hajnalok
pernyés toraira.

JUHÁSZ FERENC: Az ember, aki szeretni tudott
(részlet)

(…) Mert Krúdy Gyula az Ember volt, aki szeretni tudott. Ember, aki szeretni
tudott. S ez a ritka, szent nagy tudása minden megismerése és minden látomása
bonyolúltan-szõtt szövetét, kegyelem-bozontját átitatta lángja hitével, hatalma
ragyogásával, hite mámorával. Ez a ritka tudás átitatta boldog tiszta erejével
Megismerése Merengõ Magányát, s adott Teremtõ Hitének olyan erõt, hogy az
emberlét minden állapotát szeresse. Szeresse, megértse, s szóljon érte világító piros
és kék szavakkal, s beteljesûljön minden Emberért-Szánalma élet-látomással. Az
emberszeretet és életszeretet óriás Király-Költõje volt õ, s ezért tudott annyit a
bûnrõl, szerelemrõl, megadásról és halálról. Azért tudta a halált oly egyetemes-
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egyszerûen. Mert Krúdy Gyula szeretett mindent, ami élet és szeretett mindent, ami
halál. Minden ködcseppet, ember-átkot, csillag-ökrendezést, szerelem-sikolyt, õszi
jajongást, a hózuhogás boldog ravatalcsöndjét. Az esendõ és árva embert, a tavaszi
szelek piros futását, s az erõs anyaemlõn fehér tejhabkoszorút döfködõ csecsemõfejet,
a temetõk õszi hervadását, s a szeretõk titkos könnyelmû nászát, s tudott ezért a
múlt-idõbe úgy lépni vissza, ahogy mi nagyanyánk szobája ajtaját kinyitva
gyermekkorunk boldogtalan nehéz homályaiba belépünk. S ezért, hogy mûvében és
létében úgy jár be Teret és Idõt, Idõket, Múltakat, Jövõket, ahogy mi lakásunk
szobáit bejárjuk, ahogy mi járunk az õszi temetõkben, ahogy mi bejárunk foszladék-
emlékezettel anyatest-belsõt, emlékeinkben sorsunk múlt-idejét bejárjuk, s tudásunk
képzeletével az évmilliókat, lángoló csillagtereket, kopár csillagpont-örvényeket. És
a földbe-lát, s a földben a holtakat is látja, a zölden égõ halottakat, s a földbe elevenen
lemegy, s úgy jár a föld sötét húsában, ahogy mi járunk a nehéz sûrû ködben lihegve.
S lépkedõ lénye körûl csobog, göngyölög, örvénylik, gomolyog a föld, ahogy testünk
körûl a köd forog. S látja az álmokat, az álom aranytarka csikóit, bíbor szörnyetegeit,
hörgõ virágait és meszelt poklait, s megfejti rejtelmüket, s látja az Idõt, ahogy kéken
növekszik bennünk és körülöttünk, látja levedlett lényeink, elhagyott múltjaink
ágaskodó pikkelyhártya-alakját, gyûrt, taréjos, óriás hártya-sárkánykirályait, kétlábon
álló õs-sárkány-hártyaszobrait, kristály-szaúruszkakasait, vicsorgó óriás-csontvázait,
kõbe-sajtolódott szenvedés-foszlányait a múlt-idõ üvegdobozában, mint múzeumi
üvegszekrényekben. És látja a Csöndet növekedni az Ember szívében, a finom fehér
köd-harangot. És minden látása ott ég szeretetében. Az Embernek, aki meghalt egy
kopár vaságyon. Petróleumlámpa-fénynél. Mert a villany-számlát kifizetni pénze
nem volt. S az áramot a Szolgáltatók kikapcsolták. Az Embernek, a nagytestû,
görnyedt Embernek, aki ott megy most nagy nehéz lépésekkel, könnyû nagy léptekkel
égõ szeretetünkben, vállain könnyû õszi kabát. Merengõ arcára, fakó hajára tiszta
nagy csillagok esnek, az anyag mindenség-könnyei, s nagy testén szíve átviláglik. S
testén óriás piros virágkehelyként átsütõ szívében: ott virágzik a Szegény Magányos
Boldogtalan Hazúg Szenvedõ Boldog Árva Tiszta Emberiség.

TERSÁNSZKY JÓZSI JENÕ (1888–1969): Krúdy Gyula

Ha ért valami meglepetésszerûen életemben, akkor az a Korona kávéházban történt,
az akkori Andrássy úton.

Ott ültek a Nyugat szerkesztõi, és fogadták az írókat. Amikor észrevesznek, szinte
karban hívnak:

- Jó, hogy itt vagy. Már írni akartunk neked.
- Mirõl van szó, uraim?
- Józsikám! - mondja Gellért Oszkár: - Krúdy Gyula ötvenéves! Neked kell írnod

róla nekünk egy szép méltatást.
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- De hát alázattal kérlek benneteket! - akartam elhárítani a nekem szögezett kopját:
- Krúdy Gyula sokkal különb magasztalót igényelne nálam, aki hát sem társadalmilag,
sem az írók karában nem foglalok el olyan helyzetet, ami illõ súlyt adjon cikkemnek.

- Tévedsz! - csaptak rám: Krúdy Gyulának az a hang, az a modor becses, amit te
képviselsz. Õ nem szereti azt a szokványos irodalmi áradozást.

- Na de hát itt egy olyanfajta ünneplésrõl van szó, amit - fönntartom - nálam
jelentékenyebb személyre kell bíznotok. Itt van Kosztolányi, Ambrus Zoltán, Kárpáti
Aurél, Halász Gyula, sõt Márai Sándor is...

Erre a szerkesztõk közbekacagtak. Aztán Osvát Ernõ szava hangzott felém a vigadásból:
- Látod, magad fogod meg magadat, Józsi Jenõ. Nemrégen te mesélted nekünk el

éppen, mi történt Krúdy és Márai között az óbudai Kéhli vendéglõben. Mit mutat ez?
Krúdyt émelyíti a dagályos magasztalás. Napokig kacagtunk itt azon a jeleneten.

Milyen volt ez a jelenet?
Krúdy és Márai együtt poharaznak a Kéhliben. Krúdy szokása szerint félrehajtott

fejjel ül, és szívja cigarettáját, hallgatagon, meg hát idõnként hörpint a borából.
Márai beszél. Mégpedig kimerítõen azt tárgyalja: milyen igézetes hatású reá nézve

és bizonyára mindenkire Krúdy Gyulának minden sora.
Krúdynak az is szokása volt, hogy egyedül ülve is, hébe-korba bólogatott, mintegy

a saját mélázatának. Márait ez még jobban föllelkezte a Krúdy írásainak magasztalására.
Egyszer aztán megáll a szava, és így szögezi a kérdését Krúdynak:

- Ugye-ugye, így gondolod ezt te is, Gyula bácsi?
- Mit? - kérdi vissza Krúdy.
- Hát hiszen bólintottál rá, amit mondtam! Vagy nem azt gondoltad? - áll vitára

készen Krúdyval szemben Márai. Majd mert Krúdy késik a válaszával, hozzáfûzi még
egyszer: - Vagy nem azt gondoltad?

Krúdy erre így felel:
- Hát kérlek, én azon gondolkodtam, mi teszi azt, hogy van egy deci bor és vízzel

kisfröccs, van két deci bor és vízzel nagyfröccs, van három deci bor és vízzel ez a
házmester?... de aztán már a félliter bor jön, négy deci bort senki sem rendel, nincs is
pohár, nincs is üveg hozzá, minek hagyják ki a négy decit?... Babonából?

Márai paffá lesz. Kacagni is elfelejt!...
Ezt meséltem el a Nyugaték nagy vigasságára, nemrég. Ám most komolyan rám

olvassák, hogy: bízzak benne, Krúdy Gyulának egyetlen írótársa írhat ötvenedik
születésnapjára ínye szerint, és ez én vagyok!

Szóval rávettek végül is.
Nekifeküdtem a méltatásnak, amitõl úgy berzenkedtem eleve. Mert egyáltalán a

fejtegetõ írásmódtól kezdettõl fogva idegenkedem, és néha valóban keserves
nehézségek elé állított.

Itt azonban az történt velem, hogy egyetlen könnyû lendületben, szinte fejtörés
nélkül ömlöttek papírra a sorok tollamból.
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Krúdy Gyula ötvenéves

Kedves Bátyám! Közel állok hozzá, hogy hebegõ tacskónak érezzem magam,
amikor jubileumodon itt a Nyugatban megköszöntésedre vállalkozom.

Ilyenkor az ember önkéntelen emlékeket kotorász föl. S bennem még elevenen él
egynéhány novelláddal szerzett különös lelki élményem, amiket még kurta
nadrágban vagy nem sokkal utóbb vettem Tõled.

Hiszen mindenkinek ebbõl az idõbõl a legelevenebbek és leghímesebbek az
emlékei. Huszonöt év távlatából zengenek vissza bennem sorok, képek a tieidbõl, és
leng körül az a fura varázs általuk, ami most nem más, ha valamelyik könyved
kezembe jut, legföllebb nem tudom úgy megõrizni, mint az elsõ néhány mását.

Azok az akkor ismert Lusta Gaálok most is úgy nyújtózkodnak elõttem, és
kerekednek föl messzi útra, ami tönkreteszi õket, mintha valamikor találkoztam
volna velük az életben, nem pedig könyvedben olvastam volna róluk. Sõt talán
elevenebbek azoknál az embereknél is, akikkel az életben találkoztam.

Mert mi volna más a mûvészet, a nagy, igazi mûvészet, ha nem ez?
Nem tudok pamlagra feküdni rosszkedvvel, hogy eszembe ne jusson az a monda-

tod, hogy a „bánat már olyan természetû, hogy a pamlagra húzza az ember fejét”.
Aztán egyéb képek. Csikorgóban, éjben, havas utakon sikló csörgõs szánkó,

amely magányos, puskás urat visz, akiért a ruszka lány megvérezi hímzett ködmöné-
ben fehér keblét, mert társnõje tetszik, nem õ.

És a kisvárosi ficsúrok, galambtekintetû, vénhedõ kisasszonyok, kiskocsmák
bizarr, bor- és dohánygõzös levegõje, amiben zsenik kallódnak el, ahol a trágár
mókák, vad danolászás, duhajkodás mögött ott ólálkodik a lélek legmélyén a
szüntelen zokogás, valami furcsa tisztaság, jóság, az esett emberek jósága és
tisztasága, ahol az ötlet a köznapban legegyügyûbb lelkekbõl is csodálatos
magasságokat fut meg. Aztán kártyavetõ hölgyek és színésznõk lábainál hentergõ
zsurnaliszták, ideggyilkos redakciók. És szülõfölded, Szabolcs vezér országa, a
Nyírség buckái, bokortanyái, ez a furcsa vidék, a szertelenségek, kiáltó ellentétek
helye, ahol a fogyatkozó ezerholdas kiskirályok esztelen tékozlása mellett a józan
tirpák évtizedekkel elõzi meg a nemzetgazdászati reformokat és szervezkedést, ahol
úgy reformálják meg ármányosan a magyarok az eklézsia katolikát, hogy a pápának
is meglegyen a magáé, és továbbmiséznek, de magyar nyelven, ahol a kaftános zsidó
nem kerüli a kapát-kaszát, és falvakat népesít be, de az elsõ száz holdnál meg
zsakettnél már túltesz tékozlásban és duhajságban a bennszülött dzsentrin...

Ez a csodálatos világ, a te írásaid világa, amit a köznapból boszorkánymester
módjára bûvölsz emberek elé, akik benne vagy mellette élvén és látván, mégsem
látják meg nélküled.

Boldog Isten! mennyivel fakóbb, köznapibb maradt volna a világ nagy része elõttem
is s bizonyára ezer más elõtt, ha újjá, mássá, színesebbé, ilyenné nem teremted soraiddal.
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Én, Kedves Bátyám, mondom, hogy méltóbb csokrot Neked nem tudok ezer
szóvirágból sem kötni ünneplésedre, mintha csak azt ismétlem meg újólag, hogy
amikor még az olvasók legfelületesebbje voltam, amikor még Ponson du Terrail hét
kötetei mellett kucorogtam félnapokat, akkor kapott meg furcsa ízével, zamatával,
kritikák befolyása nélkül, varázslatod a betûkben úgy, hogy annyi éven át semmit se
veszítsen üdeségébõl ez a varázs.

A tudatos, jóindulatú mûértõt vesztegetni meg mélyen járó, különös mûvészettel,
az még mindig nem akkora siker, mint az, mikor indolens, felszínes laikust vezetsz rá
az élet nem sejtett szépségeire.

Azt hiszem, ez az igazi siker és jutalom, Kedves Bátyám, amit író elkönyvelhet
magának. Azok a hangtalan sikerek, mint ahogy a színházban sokkal inkább beszél
a megilletõdöttség csöndje a hatásról, amikor a nézõk elfelejtenek tapsolni, mint a
mondva is csinálható tapsvihar.

Hát hogy kívülem még sok ezeren gondolnak így vissza órákra, amikben, mûvei-
det olvasván, az áhítat csöndje támadt lelkünkben, az nem szorul bizonygatásra.

Ez a pár szó ezeknek a mélyre szállott érzéseknek kíván szerény visszhangja lenni.
Nem tudom, miért, de mindennél méltóbbnak érzem Hozzád, ha itt, most születésed

ötvenedik évfordulóján, nem a kivételesek és értõk nevében igyekszem hangokat
keresni magasztalásodra, hanem azoknak a névtelen olvasóidnak háláját és
szeretetét tolmácsolom Neked, akik közé valaha magam is tartoztam, s könnyen
tudok ma is tartozni. Így köszöntelek!

*
Én magam, be kell vallanom, sosem voltam Krúdy Gyulával puszipajtásságban.
Amúgy folytattunk csöndes, komoly társalgást együtt, leginkább az Otthon-

körben. Meg hát görnyedtünk a bakkasztal körül egymás szomszédságában, és
ugyanúgy italoztunk is. De mindig csak társaságban.

Nincs miért hánytorgassam ennek okát. Így volt!
Krúdy pedig sok ember között nem nyílt meg, nem vitte a szót. Fõleg kartársak

között. Egyszerû polgárok társaságában már igen! Kedélyessé vált, még danolt is.
Vagy pedig aztán egy-egy kartársával, akiket szeretett, közöttük Babay József volt az
elsõszámú barátja és ivócimborája.

Õ közvetített nekem hamisítatlan Krúdy-eseteket, hitelesen.
Babay József, népszerû, kedves írónk meg én is, több ízben szolgáltuk a

szórakoztató ipart. Nem esett le egyikünk fejérõl sem a babérkoszorú amiatt, hogy a
zongora elõtt vagy gitárral a kézben mulattattuk a nagyérdemût.

Nem sokkal szomorú és korai halála elõtt, két fröccs között, mint szakmabelinek,
meséli Babay Jóska nekem:

- Megyek egyszer, tudod, a körúton, hát valaki hátulról vállam közé bök.
Visszafordulok. Hát Krúdy Gyula!

- Hej, te csibész, be örülök, hogy találkozom veled! - kezdi Gyula bácsi.
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- Hát még én! - feleltem boldogan.
- Nanana! Csak vissza ne szippantsd! - mondja Krúdy: - Tudniillik nincs egy

vasam sem, és megöl a szomjúság, míg valami vérszopótól kerítek.
- Hát, sajnos, pénzem nekem sincs! - felelem. - Ellenben inni, ihatsz velem, Gyula

bácsi, amennyi belénk fér. Csak ide kell ellibegnünk Óbuda elejére. Valamikor ott
zongoráztam a Nyulacska címû kocsmában. A tulaj most is visszasír. Visszacsábítana,
mert szerettek a vendégek. És ha belépek, kérés nélkül hozza a tütüt.

- Ajj, ezt már menetközben is elmondhattad volna! - lök elõre Gyula bácsi.
Ismerted õt? Vágtatunk a villamoshoz, és tíz perc múlva a Nyulacskában ülünk. A tulaj

máris helyezi elénk a lityis üveget. Bemutatom Krúdynak. Egész odavan a megtiszteltetéstõl.
Nem is mer elõhozakodni elõtte nekem azzal, hogy mint írót visszacsábítson.

Na, leöntjük gyorsan a bort. Gyula bácsi éppen rám sandít kérdõleg: jön-e még
valami nedû?

Egyszerre bebukik az ajtón a legjobb régi vendégem. Egy gazdag kárpitos. Tudod?...
Kefekötõ, famegmunkáló, asztalos, kárpitos, ezek a legjobb ivók, mert szõrrel, porral
szárítják ki a torkukat.

- Huha! Mûvész úr! Visszajöttél mégis? - ujjong nekem a kárpitos. Aztán máris
kiabál a csaplárnak: - Gyerünk csak ide két lityit! Ha megengedik az urak?

Gyula bácsi már közben megrúgta a lábam az asztal alatt és dünnyögi:
- Ez már döfi! Hogyne engednénk meg! - mondja hangosan a kárpitosnak. - Legyen

szerencsénk!
Hozzák a bort. Koccintunk. Valamit pöntyögünk a kárpitossal. Abban már kotyogott

egy kis ital. Hát azzal kezdi nekem:
- Mindég gondoltam, hogy csak még egyszer hallanám itt a zongorán azt a: „Kétszer

nyílik az akácfa virága...”
De ezt már bömböli is a kárpitos... Tudod?... Hát én kicsit feszengek Krúdy elõtt,

és makogtam a kárpitosnak:
- Ide figyelj, kedves jó komám! Õ a legnagyobb magyar Író! Krúdy Gyula. És most

már én is írással foglalkozom!...
Krúdy erre szinte színét váltja, úgy förmed rám:
- Micsoda író?... Irtózol a becsületes keresettõl, te csibész? Ugorsz rögtön a

zongorához?
Tán föl is lök székestõl Gyula bácsi, ha nem pattanok fel.
Na erre kezdõdik a ricsaj. A kárpitos üvölti egyre-másra a nótáit. És minden

ivásszünetben öt pengõt, tíz pengõt tesz a zongorára. Én illendõségbõl otthagynám.
De Gyula bácsi fölkel, és zsebre vágja a pénzt.

Mit meséljem tovább! A kárpitos letejelt vagy huszonöt pengõt, és az összes
cehet vállalta. Végre aztán kész lett. Csukladozott, bóbiskolt. Gyula bácsi rázta le õt, és
kilógtunk.

- Na most gyere, iszunk egy jó, rumos feketét, itt közel van egy elegáns bár. Onnan
aztán hazamegyünk! - vezényelt Gyula bácsi.
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Így is volt. Csak persze az egy feketébõl három lett. Úgyhogy végül, amikor
kikecmeregtünk a levegõre újra, Gyula bácsi a zsebébe nyúl, megszámolja a maradék
pénzt, és azt mondja:

- Hát sajnos, fiam, ez csak három pengõ ösznye-visznya! Éppen kapupénzünk
van. Nesze egyötven! Elutasítottad volna, te borjú, ezt a becsületes keresményt? Ha
nem vagyok melletted!...

Hát ez volt Gyula bácsi, isten nyugtassa õt! - fejezte be Babay Jóska.
Történt pedig ez, mint említettem, négy nappal Babay József váratlan és bizonyos

oldaláról nézve különösképpen megrendítõ halála elõtt.

*

Krúdy Gyulának, mit kerülgessük? a korcsmának levegõje éltetõ, ihletõ eleme
volt!

Az egykori Tabán dicsekedhetett azzal, hogy egy kis korcsmájában Krúdy kedélye
fönntartástalan kibomlott. De csak ebben az egy kis korcsmában, amelyik voltaképpen
a leggyatrábbnak volt ítélhetõ Tabán sok szórakozóhelye közül.

Hiszen volt Tabánnak a Duna-part során éjjel-nappal nyitott kávéháza, mögötte
egy kis sikátorban zugszállócskája, amelyik nem volt válogatós a vendégekben. Az
Albecker nevû kerthelyiséges vendéglõben híres sramli együttes minden száma
kacagási förgeteget kavart. És a közönségnek fele Budapestrõl rándult át. A Hegyalja
úttal szemben máig is áll egy csonka gesztenyesor, ahol a jóhírû kisvendéglõ Budapest
mûvészeinek, íróinak legválogatottabb társaságát látta nap nap után vendégül. A
Tabán tetején, a vároldalon, házak közé ékelve, éppenséggel egy olyan kis korcsma
virágzott, ahol maga a közönség saját hatáskörében folytatott egy játékot közvigasságra,
körüle zsúfolódó nézõk seregével.

Ez a játék „gyújtogató” nevet viselt. Abból állott, hogy fogadásokat kötöttek,
persze borba, hogy meggyújtanak egy újságpapírt, amit egyik vendég az asztal körül
hordoz. Csak hát ez nem történt ilyen egyszerûen, semhogy egyetlen bõvített mondatba
be lehessen szorítani.

Aki a papírral táncolt az asztalok körül, féloldalt fordult az asztaloknak. A papírt
ügyesen legyezõ alakra hajtotta össze, lehetõ vastagon, hogy a gyufa lángja ne
könnyen kaphasson beléje. A gyújtás csakis úgy történt szabályosan, hogy a
gyújtogató a kezében tartotta a gyufaskatulyát és a gyufát, de csak akkor sercinthette
oda, hogy lángoljon, ha a táncos odaért hozzá és énekelte:

- Gyújtsák meg a papirost, papirost, papirost, papirost! Gyújtsák meg a papirost,
papirost, papirost!

Ez a játék tisztára viháncoló gyerekhaddá varázsolja az egész vendégsereget.
Mindenki, suhanctól aggig, ott szorongatta markában a gyufásdobozt, és várta a
táncost. Még nõ is akadt szép számmal közöttük. Ha aztán sikerült valakinek meggyújtani
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a papirost? Akkor az a zenebona, ami ott robbant ki, csoda, hogy a környezõ épületeket
nem döntötte halomra!

Krúdy Gyula megjárta természetesen mindezeket a helyeket. Olyikról ír is
beszélyeiben. Ám az õ igazi törzshelye egy igénytelen, látszatra semmi érdekeset nem
rejtegetõ hely volt: a Mély pince.

Ebbe csupa olyan állandó vendég járt, túlnyomólag férfi, akiknek a bor
életszükséglete volt, és vele együtt az összeszokott társaság.

A csaplárost Krausz Poldinak hívták. Ez az ember szinte szerelmese volt
mesterségének. Talpalt, tûrt, mindent elkövetett, hogy vendégei elégedettségét kivívja,
és õket megtartsa. A korhelyek nagyon is sokat számító emberrétegében valóságos
fogalommá nõtt a személye.

Ritka esetnek számított is az, hogy a naponta beérkezõ törzsvendégek valamelyike
elmaradt.

*

Ez történt meg egy napon, amikor is Schrobár nevû sütõmester késett a
megjelenésével, nem tudni, mi okból.

De hát a nyomozó hatóság nem buzgólkodott jobban minden titok, minden pletyka
kiderítésében különbül, mint a Poldi törzsvendégei.

Betoppant Krúdy Gyula is. Rendelés nélkül is az asztalára tette lityi borát Poldi:
- Na, ülj le hozzám! Mi újság, Poldikám!? - hívta Krúdy, és poharat rakott a csaplár

elé is, töltve neki is.
- Ajjaj! - vigyorgott Poldi hamiskásan: - Nagy az újság! Schrobár bácsi nem vágódott

még ma be. Ezek sem tudnak még semmit se, hogy: miért? Hacsak nem hoz hírt valaki
róla eztán.

- A fenét! - mondta rá Krúdy érdeklõdõen. És fülelt oda a szomszéd snapszli-
négyes handabandázására.

Egyszerre beront a fodrász:
- Na, urak, úrfiak, válogatott cigánylegények! Schrobár bácsi a hatóságon alkuszik

valami bírságának az elengedésére vagy mérséklésére. Hogy mi ez? Nem tudtam kiszedni
belõle. Csak annyit, hogy: az inasát összepufálta, és most az ipartestületnél két irányban
is fog folyni pere. Õ az inasát jelentette föl, az inasa õtet!... Mi?

Még be sem fejezte, benyit az öreg iktató. Megrohanják nyomban: tud-e valamit,
mi bírságot sóztak a pékmesterre?

Mire az iktató minden hûhó mellõzésével, ajkpittyesztve mondja: - Egy svábbogár
került elõ a Schrobár egyik zsemléjébõl. Megússza két tízessel a büntetést! Az inasa
volt hibás, nem õ. Ki is pofozta!

Ám a társaság erre a tudósításra hahotázni, vitázni kezdett.
Krúdy Gyula pedig imigyen szólt Poldihoz:
- Na, ezt az esetet meg kell énekelni. Most olvastam egy kritikát magamról, hogy:

egyetlen költeményt sem követtem el! Hát írok egyet, legyen!... Az öreg Schrobárról!
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Máris kutyanyelvet húzott elõ zsebébõl, és majdnem egyvégtében a következõket
firkálta rá:

Sütõmesterünk haragos!
Egy lityit leönt hamarost!
Zsemlében svábbogár,
Ki süti nem jól jár,
Hullári-hullári-hullári hó!
Zsemlében svábbogár,
Ezért nagy bírság jár,
Mérges az öreg Srobár!

Krúdy maga énekelte el szerzeményét. Még Poldi is lelkesen fújta utána...

*
Ilyen helyre, mint ez a Mély pince, Krúdy legföllebb egy-egy meghitt barátját

vagy cimboráját hozta el magával. Babayn kívül Szalai Oszkár újságíróval jelent meg itt
néha.

Ez az Oszkár bácsi néven ismertebb Szalai Oszkár az Otthon-kör legjellegzetesebb
figurái közé tartozott. Életrendje körülbelül az volt, hogy napról napra megírta a maga
egy-két cikkét lapokba, és föl is vette érte a tiszteletdíjat. Ezt aztán vagy kaszinó nevû
játékon, amit szenvedéllyel ûzött, vagy a bakkasztalnál elvesztette. Lakása hol volt,
hol nem volt. Reggel, az Otthon zárásakor, elment a Dohány utcai Hungária fürdõbe.
Ott aludt délig. Aztán még az Otthonban és kávéházban ülve is.

Fura idegbajt szerzett a rendetlen és hajszolt életével. Akárhol, akármilyen
társaságban ült, akár nappal, akár éjjel, hirtelen mély álomba merült. Se bóbiskolás,
sem ásítás! Átmenet nélkül Oszkár bácsi elaludt.

Az Oszkár bácsi név úgy ragadt rá, hogy valami véletlen folytán egy gyereksereg-
nek tartott mesedélutánon az Állatkertben Szalai Oszkár valamit elég sikerrel adott elõ.
Ez annyira megmozgatta, valósággal fölborította addigi szellemi életét, hogy az
eszelõsségig, a rögeszméig az a hit uralkodott el rajta: miképp õ mint elõadó csodás
dolgokat vinne véghez a gyerekek szórakoztatásában és nevelésében.

Csakhogy Oszkár bácsi nem tudta semmiképp kikönyökölni magának, hogy
fölléptessék. Ha nagyon hosszú idõközökben mégis megtörtént, ez vitatható sikerrel
járt.

Még a gyerekek számára írt mûvei inkább megjelentek.
Krúdy nagyon jól megfért Oszkár bácsival. Kaszinóztak együtt, és elmentek

poharazni is. Mert Oszkár bácsi sem öntötte ki a bort.
Krúdynál is félig-meddig ugratásszerû volt, ha Oszkár bácsit gyerekelõadói hápján

kezdte ki, mint a pesti tájnyelv mondja. De különben Oszkár bácsi a legátlátszóbb
ugratásra sem vágott vissza mással, mint a legkomolyabb érveléssel.

A gyerekszórakoztatásunk a cirkuszi bohócokénál jóval alacsonyabb szinten áll.
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Az idejét múlt, külföldi nyelvekbõl behozott nyálas vagy pedig betegesen vad mesék
zavart okoznak gyermekink szellemiségében. Micsoda képzelet szülte az olyan mesét,
amely sok ezer, gyermekeknek nyomott könyvben fertõzi a gyermekkedélyt, hogy: a
két mesterlegény közül egyik akkor osztja meg kenyerét a másikkal, ha az engedi
kinyomni egyik szemét, majd a másikat, majd levágatni egyik karját, majd a másikat... És
aztán az akasztófán himbálózó bûnösnek jóslatokat mond a holló, amely a húsát tépi...
Mi ez a szörnyûség?

Így védte Oszkár bácsi igazát. Krúdy pedig alighanem helytállónak becsülte
érvelését. Még akkor is, ha magában mulatott Oszkár bácsinak összegezésén, hogy: õ
akar mesélni a magyar gyerekeknek az Állatkertben, a jövendõ megmételyezett
virágainak!

*

Nahát egyszer is Krúdy Gyulát valamiféle kegyelmes úrnak a fogadására hívják
meg. Két jegyet kapott. Ezek egyúttal a díszvacsorához is szóltak, számozottan.

Amint az Otthonban kaszinóznak Oszkár bácsival, Krúdy így szól:
- Te Oszkár! Én meg vagyok híva XY kegyelmes úr estélyére. Két jegyet küldött,

nyilván arra számítva, mint ez szokás, hogy feleségemet is elviszem. Csakhát feleségem
egyáltalán nem fogad el sem velem, sem mással ilyen meghívásokat. Ezzel a másik
jeggyel téged viszlek magammal.

- Hogyan gondolod?
- Világos, hogy fõleg azért hív meg engem ez a burkus, mert fölteszi, hogy írok az

estélyérõl. Akkor hát jobban jár, ha te is írhatsz. Csak egy szmokingot kölcsönözzél. Ez
megtérül a cikked írásából. Azonkívül más kötelességed nincs, mint egyél-igyál velem
együtt a fogadáson, míg az ujjaddal éred.

Nos, ott ülnek egymás mellett Krúdy és Szalai Oszkár a díszvacsorán. Már a
feketénél tartanak. Akkor a kegyelmes úr rámosolyog Oszkár bácsira, és ezt kérdi tõle:

- Mondd csak, kérlekalássan, miután látom, hogy Szalai a neved, vajon a zalai
Szalaiak közül származol vagy a ciráki Szalaiak közül?

Oszkár bácsinak majdnem cigányútra szalad torkán a fekete. Krúdy azonban
erélyesen a lábára hág és súgja:

- Az igazat! Vagy agyoncsaplak!
Erre Oszkár bácsi összeszedi magát, és így válaszol:
- Én, kegyelmes uram? A Schlézinger Szalaiak közül származom.
A kegyelmes Krúdynak vigyorgó arcára pillant elõször döbbenten. Aztán, mert

hallja, hogy az asztal körül nem tudják elfojtani vendégei a vihogást, erre õ is elkezd
nevetni. Minden feszély föloldódik. Könnyet kikényszerítõ, általános hahota kerekedik.

Krúdy mondja végül, szokása ellenére, magyarázólag:
- A legkitûnõbb újságíró kartársam! Azért bátorkodtam ma magammal hozni õt!
- Ez a fontos! - vágja rá a kegyelmes.
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*

Amennyire lehetséges egy emberi lélekrõl vagy jellemrõl afféle kimutatást fölállítani,
a Krúdyé tiszta, nagyvonású és nagyon is alapvetõ okokban gyökerezõ.

Nagyság, sõt tehetség is csakis bizonyos vonatkozásban kapta meg Krúdy Gyulát,
leszámítva a kötelezõ, de hûvös tiszteletet. A legelmésebb elmésség sem mulattatta õt
különösebben. Csak egyirányú. Vegyük épp Oszkár bácsit. Ha Krúdy Szalai Oszkárt
szórakoztató egyénnek találta, és szerette társaságát, ebben benne volt ám az a nagyon
is komoly véleménye Oszkár bácsiról, hogy õ igazat ad neki abban, hogy a magyar
gyerekmulattatás mindenféle természetellenes képzelgésû és lélekromlasztó elemmel
bõvelkedik! Amennyiben aztán megkacagtatta õt az, hogy Oszkár bácsi olyan
állhatatosan folytat reménytelen küzdelmet legyõzhetetlen erõkkel szemben, mert bevett
szerzõk és mindent csak föllépti díj szempontjából nézõ színészek ellen hadakozik?...
Ez más volt. Nehányszor meg akarta értetni ezt Oszkár bácsival komolyan, nehány
szóban. Ha nem ment? Annál jobban mulattatta ez Krúdyt.

A Mély pincében Krúdyval egy, mondhatni, történelmi távlatú esetet is föl lehet
jegyezni. De épp ezért hozzá kell fûznöm, hogy róla való értesülésemnél el kell hárítanom
a felelõsséget Krúdynak egy másik csodabogár bizalmasára.

Ki volt ez? Nem ivócimbora, csak újságíró kartárs.
Az 1919-es kommünt követõ „szép” idõben, amikor Magyarországon széltében

üldözték és kínozták meg öldösték a kommunistákat és zsidó polgárokat is, az elsõ
jelentékeny napilapnak a Szózat nevû jelent meg.

Egyik vidéki újságnak a szerkesztõségébõl került föl Budapestre Füredy Géza
nevû, fiatal, jóvágású, ügyes, elmés újságíró. Hogyan, hogyan nem? Õ szerkesztette
egy darabig a Szózatot. Késõbbi teljes anyagi és erkölcsi lezüllésének mindenesetre ez
volt az indítéka. Nem volt hajlandó többé kisebb minõségben laphoz szegõdni mint
fõszerkesztõ. De lecsúszásának másik okául az játszott közre, hogy a játékszenvedély
annyira eluralgott rajta, amiért minden boldogulási lehetõséget eldobott magától. Ebben
is egy olyan rendkívüli esemény támogatta, ami addigi közepes szintû életpályából
ideig-óráig magasba ragadta.

Egy éjszaka bakkon akkora összeget nyert, hogy megvehetett volna belõle egy
hatemeletes bérházat. Ezzel szemben meghívta a játszópajtásait egy pezsgõs reggelire
a ligeti Wampetich vendéglõbe. Onnan küldött egy boyt az idegenforgalmi irodába,
hogy Monte-Carlóba váltson neki jegyet.

Monte-Carlóban sikerült leadnia a kártyán az óriási összeg felét. Csekély négy
nap alatt! Erre visszautazott Budapestre. Aztán a még mindig jelentékeny tõkéjével,
mérsékelt mohósággal játszva, egy hónap alatt vesztette el utolsó vasig.

Krúdy Gyula nem sokat vethetett volna a Füredy szemére, a játékszenvedélyt
illetõleg. Krúdy sem igen hagyott ki napot, hogy ott ne görnyedjen a bakkasztal
mellett, és hát meghozza az áldozatot az ördögnek.
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Kik toborzódtak össze ennek az együttesnek tagjaiul?
Szétfeszíteném a Krúdy Gyuláról való emlékezés keretét, ha részletesen ismertetném

ezt a nagyon is elõkelõ szellemi és erkölcsi szinten levõ társaságot. Ugyanennek a
kötetnek lapjain késõbb teszek erre kísérletet.

Itt elég annyi, hogy Krúdy Gyula bensõséges, bizalmas barátságot tartott Füredy
Gézával. Ám kettejük közül az Otthon levegõjében megérthetõleg nem Krúdy, hanem
Füredy volt fölényesebb és hát tapasztaltabb. Krúdyt nemegyszer rántotta vissza az
esztelenkedéstõl, ha akkor is erõltette a nyerést, amikor rosszul járt a lap a játékosok
számára, és a bank duzzadt.

*

Hanem az elõzõ bekezdés olyan mozzanatokat helyez kilátásba, amit Füredy
közvetített nekem Krúdyról.

Egy este nehezen ül össze a bakk. Üres székek maradnak. Krúdy már helyet
foglalt, és maga elé rakta az alaptõkét.

Mellette ül Füredy. Azt tárgyalja a hézagos asztal, hogy egyik nap H. Sándor
elég csinos összeget vesztett el a hajnali órákig, amikor is föloszlott a játszma,
végelgyengülésben. H. ebben az idõben már rég jelen van. Alighanem a veszteség
teszi, hogy távol marad.

Krúdy Gyula megböki Füredyt maga mellett:
- Nahát ez tudna krétázni arról, miért késik most H. Minek nem nyilatkozol? Te is

nyertél tõle. Együtt mentetek reggelizni a New Yorkba. Te hívtad meg H.-t.
Füredy erre így kezdi:
- H. Sándor jelenleg a Kerepesi temetõben van!
- Mit keres ott?
- Az édesanyja sírjánál, az édesanyja emlékére, fogadalmat tesz! - folytatja Füredy.
- Hogy többé nem kártyázik? - kérdezi közbe valaki.
- Marha vagy! - néz rá Füredy tömör válasza közben.
- Hát? Bökd ki végre!
- H. az anyja sírjára borulva esküszik az anyja emlékére, hogy most aztán addig

játszik, míg az utolsó fillért is vissza nem nyeri a veszteségbõl.
Ajjaj. Erre olyan harsány röhejre fakadt az egész asztal, hogy a szomszéd terembõl

is bejöttek. És az üres székek nyomban el lettek foglalva.
Hát igen! Megátalkodott kártyás szellemessége a játék propagandáját szolgálja.
Krúdy a Füredy dús hajfürtjeibe ragadt, és hangos kacagtában ezt cibálta. Ez nála

a legnagyobb szeretet megnyilvánulása volt. És nagyon ritka eset.

*
Füredy elõadásában hallottam Krúdy Gyula esetét Szemere Miklóssal de genere

Huba.
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Megy egy délelõtt Krúdy, leégve, letörve, kedvetlen a Kossuth Lajos utcán.
Összebotlik Szemere Miklóssal:

- Szervusz, Gyulukám!
- Szervusz, Miki!
Kezet ráznak. Szemere így kezdi:
- Te Gyula! Én tudom, hogy nem valami fényesen díjazzák az írókat!
Ebben a pillanatban Krúdy magával vonszolt rosszkedve átcsapott veszedelmes

ingerültségbe:
- Mit akarsz ezzel mondani? Fordultam én hozzád valaha is anyagi támogatásért?

Kérlek, kímélj meg engem ilyesmivel. Mert...
És itt Krúdy jobb karja kissé félrelendült kabátjától.
Szemere azonban nevetni kezdett:
- Ne haragudj, Gyula. De ez csak itt Pesten divatos, hogy valakinek a szavába

vágnak, mielõtt befejezte mondanivalóját.
- Nos, halljam: mit akarsz mondani nekem?
- Elõször is azt, hogy: én tartalékos huszártiszt vagyok. Tehát olyan-olyan hirtelen...

De hagyjuk!... A lényeg az, hogy itt a Mágnás Kaszinóban kerek egymilliót nyertem.
Ennek áldomását legszívesebben veled tartanám meg. De most fáradt vagyok. Ez
ugyan nem volna baj, de el akarok utazni még ma, hogy egy csodafutó lovat a
versenyistállómba megszerezzek... Érted?

Krúdy itt már nem hökkedelemmel, de rendes szokása szerint hallgatott. Szemere
némi zavarral folytatta:

- Ha jó barátomnak érzed magadat, akkor elhiszed nekem, hogy boldoggá teszel,
ha az egészségemre megrendezed néhány barátoddal az áldomást... Az én vendégeim
vagytok!

Itt Szemere a zsebébe nyúlt, és két köteg papírpénzt vett elõ. Tíz-tízezer pengõ
vagy korona volt ez. Egyiket Krúdynak nyújtotta.

- Fogadd el ezt tõlem, Gyulám!
Krúdy szó nélkül bólintott. Aztán megölelték és megcsókolták egymást. És útjukra

mentek.
Füredy mesélt még az áldomás lefolyásáról is. De ezt már nem jegyeztem meg. Azt

inkább, hogy miután tízezret nehéz volt elfecsérelni italos murin, tehát valószerûbbnek
tartom Füredynek kikerekítését: a tízezerbõl több úszott el az Otthon-körnek
bakkasztalán.

*

A kis történet függelékéül érdemes egy sajátságos esetet hozzábiggyesztenem.
Van itt Budapesten egy kellemes termelõi borospince. Vendégei között, nyugodtan

állíthatni, a magyar értelmiségnek nagyon sok kiválósága akad. De persze együtt
isszák a hegy levét becsületes munkásnéppel, ahogy azok esetleg sár- meg festék-
meg olajfoltos gúnyában telepednek fröccsük mellé.
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Barátommal ilyen társaság mellett kaptunk helyet. Illetve csupán két egyén
beszélgetett koszlott és piszkos öltözékben, ugyanazon a lócán, amelyiken mi foglaltunk
helyet.

Mint ez italozókkal gyakran megtörténik, szóba elegyedtünk két szomszédunkkal.
Megtudtuk, hogy: állami megbízatásban járják az országot. A lovakat selejtezik ki.

Az idõsebbik rendezkedik. Pocakos, csapzott szõrzetû bácsi létére hökkedelmesnek
találtuk tudósítását, hogy: valaha istállófiúként kezdte pályáját a Szemere Miklós
versenylovai mellett, majd zsoké lett, több futamot sikerre vitt, és legvégül teljhatalmú
bizalmasa lett minden ügyében.

- A méltóságos úr még a külföldi vételekre is engem vitt magával. Helyesen tette!
Most is jól jár az állam, hogy engem ránt elõ. Mert nekem elég az, ha egy pillantást
vetek lóra, minden hibáját észreveszem rögtön.

Rácsaptam mindjárt:
- Akkor ismeri Krúdy Gyulának, az írónak nevét!
- Krúdy?... Sosem hallottam! - rázta fejét emberem.
- A Szemere Miklós jó barátja volt. Amikor Szemere egy milliót nyert kártyán, akkor

Krúdynak tízezret ajándékozott. Errõl sem hallott?
- Nem én! - rázta fejét Szemere volt bizalmasa: - A lovakon is sokat keresett a

méltóságos úr. De azt aztán tudom, hogy a színházi cicuskákra sok pénzt eldobált.
Másról nem tudok!

*

A Mély pince korán becsukott, és korán nyitott reggelente. Kispolgárokból,
leginkább kézmûvesekbõl állott látogatóinak zöme. Ezek reggel beállítottak úgynevezett
magyar reggelire, vagyis egy kupica vagy fél deci tömény szeszre, megettek vágott
zsömlyében valami fölvágottat vagy kolbászt, és mentek dolgukra a mûhelybe vagy
üzletbe, hogy aztán késõ délután térjenek be újfent.

Krúdy Gyula éjszakai körútjairól, szerkesztõségekbõl, az Otthonból többször
benézett kora reggel Krausz Poldihoz. Ilyenkor ha megitta a maga itókáját, többször
megesett, hogy azt mondta Poldinak:

- Nekem már nem érdemes hazamennem aludni, mert dolgom van délelõtt. Fektess
le valahol itt nálad, Poldikám. Innen megyek aztán elintéznivalóm után.

Poldi erre azzal felelt, hogy:
- A kislányom nemsokára iskolába megy, ágyazni sem kell, az ágyába fekszel

egyszerûen! Tudom, vén kujon létedre, jobb álmod is lesz ott.
Egy ízben is ez történik. Krúdy iddogál addig, amíg Poldinak kereskedelmi iskolás

nagylánya távozik. Aztán bevonul a csapszékbõl Krauszék lakosztályába, és ott
elszenderül a lányka ágyában.

De újabb vendég állít be a tollforgató mûfajból. Nem más, mint Ábrányi Emil:

- Poldikám, álmos vagyok! De délelõtt szerkesztõségi munkám van. Most kell
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pihennem addig itten pár órát magánál. Nézze el, ha az asztalra csapom fejem a karomra,
itt az üzletben.

- Nem pihenés az, csak kínlódás, szerkesztõ uram. Mondok egyet. A kislányomnak
két személynek is elég nagy az ágya, a családi ágyunk, boldogult feleségem után. Ott
alszik ugyan most Krúdy szerkesztõ úr. De lábtól mellé tetszhet feküdni. Tetszik venni
egy párnát akárhonnan a feje alá.

- Nagyszerû! Krúdyval földik vagyunk Nyírbõl!
Krúdy Gyulának alapos fáradtságtól és virrasztástól mély álmát talán az sem zavarta

volna meg, ha a ház rája dûlik. Nem az, hogy Ábrányi óvatosan lábához fekszik.
Illõ idõben Krúdy fölriadt, és fölül az ágyban. Ábrányi szintén. Õ az, aki kezét

nyújtja Krúdynak a takaró fölött:
- Szervusz! Ábrányi Emil, de Eördögábrány... Engedelmeddel!...
- Szervusz! Krúdy Gyula!
- Legalább alkalmunk van kibékülni a családaink nevében! - teszi hozzá Ábrányi:

- Régi harag! Az alapja elúszott az Ábrányiak és a Krúdyak alól is, a birtokok! - Kacagott
és kacagtak.

*
Eddig bátran tartom a hátamat a történet hitelességéért. A továbbiért Füredy

Gézára kell áttolnom a felelõsséget.
Szerinte neki Krúdy úgy mesélte el ezt az esetet, hogy: Ábrányi Emil részletesen

tájékoztatta õt az ágyban arról, miképpen tört ki a Krúdyak és Ábrányiak között a
halálos viszály.

Még a múlt század legelején fél évszázados birtokperben állt a két család. Újfehértó
határában feküdt egymás mellett a két birtok. Természetesen határkérdésben kaptak
hajba a tulajdonosok. Kiszállások, elnapolások, tárgyalások, mind a perköltséget
szaporították. Végül is az Ábrányiaknak kedvezett az ítélet. A Krúdy-birtok nem bírta ki
a súlyos megterhelést. Krúdyéknak túl kellett adni õsi birtokukon és kúriájukon.
Beköltöztek Nyíregyházára.

Most a Krausz Poldi Mély pincéjében nyújtott békejobbot egymásnak a két késõi
utód.

*

Még egy apróság Krúdy Gyuláról.
Jól elsütötte a kiadónál egy terjedelmesebb munkáját. Kifizette az adósságait, és

kötelezettségeit rendezte. Az Otthon játékasztala sem szedett nagy vámot a maradék
pénzébõl. Maradt még busásan.

Hajnalban Krúdy azzal a szándékkal ballagott elfele az Otthon-körbõl, hogy: most
pedig pihen egy nagyot!

Igen ám, de találkozik egy barátjával. Az vidéki tudósítói körútjáról tért meg:
- Mi újság? Mi jót láttál?
- Hát kérlek, Gyulukám, Miskolc határában van egy csárda. Ott ebédre és vacsorára
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is mócsingos borjúpaprikást vagy fokhagymás, mócsingos sültet szolgálnak föl,
fõzelékkel. Ilyet aztán csakis ínyencek tudnak értékelni... De sietek haza! Szervusz!

- Hüm-hüm! - tanakodik magával Krúdy. - Ez nem kutyafityula!
Közben a szeme az útfélen várakozó konfliskocsikra téved.

Odaint magához egy öreg konfliskocsist:
- Ide figyeljen, tatuska! Én most a kocsiján Miskolcra utazom. Úgy hajt, ahogy

akar. A konflisban akarom kialudni magam. Egy csárdába megyünk, ahol mócsingos
borjút vacsorázunk. Ahol megállunk útközben, maga a vendégem. Aztán visszahajtunk!
Ha nem vállalja? Beszéljen valamelyik társával, aki hajlandó.

- De mér ne vállaljam, tekintetes úr? - szól az öreg.
- Nahát, akkor gyerünk!
Persze hogy meg-megállottak útféli csárdáknál, és azután hajtottak tovább.

Ugyanígy visszafelé is, amikor már bekebelezték a remek, mócsingos borjúpaprikást.
Így üdült Krúdy Gyula!

*
Egy este, úgy tíz óra tájt, véletlenül én ültem a bakkasztalnál Krúdy Gyula

mellett.
Krúdy, mint nem kivételes eset, veszteségben van. Ideges, ingerült és türelmetlen.

Mint az ügyetlen kártyások szokták, ahelyett hogy fékezné hangulatát, és
ésszerûsítené magában, hogy: várnia kell a jobb tendenciára, Krúdy rá akar menni a
pénze visszaszerzésére.

Egyszer csak nagy zenebona támad a szomszéd teremben.
Krúdy, amit romlása érdekében kártyázó megtehet, kisasztalt tétetett ki magának

a széke mögé. Bort rendelt és kortyolgatott.
A zenebonára fölugrálnak többen a bakkasztal mellõl, és kinyomulnak a szomszéd

terembe.
- Kik jöttek? Mi az istennyila leli ezeket?... Tudd meg már! - utasít Krúdy.
De hát mielõtt mozdulnék, valamelyik kartársa az asztalnál tudósítja Krúdyt:
- Bartók- és Kodály-este folyt le a Zeneakadémián. Lehet, hogy külföldi tudósítók

jöttek be vacsorázni és tárgyalni!
Krúdy Gyula erre vészes dühvel csap az asztalra.
- Emiatt csinálják ezt a fölvonulást? Az anyjok keservit is!
Tele torokból harsogja ki az ajtón:
- Gyertek! Üljetek vissza a (és kimondja, milyen testrészükre). - Majd ráförmed a

krupiéra: - Ossz! A bankár itt van!
E pillanatban az Otthon egyik idõsb vezetõje lépett be a bakkszobába. Nagyon

tiszteletteljes hangon szólt Krúdynak:
- Gyulám! Az Otthonnak elsõbb hivatása a mûvészet és irodalom fölkarolása. A

kártyát még marad idõ szorgalmazni. Ne békétlenkedj, kérlek alázattal!
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- Micsoda mûvészetrõl beszélsz? - kérdezte erre Krúdy: - Amit ezek az alakok
mûvelnek, kártékony, politikai hátterû ízlésrontás. Öregapám öregapja is tudta és
énekelte azokat a dalokat, amik alá ezek az alakok a nevüket firkantják. Mi címen?

- Ne sértõdj meg, Gyula, de amit ez a két nagy zenészünk csinál, ahhoz több
szakértelemmel kell bírni. Õk a magyar népi zenét az egész világnak elfogadható
tálalásban, azaz hangszerelésben nyújtják át.

- Nyújtják az öregapjok lelkét! Úgy látom, te nem olvastad Liszt Ferencnek
levelezését, ahol nyíltan vall arról, hogy: az õ tanítómestere a cigány Bihari János
volt, éppen hangszerelésbeli fogások terén. Amit ezek a kontárok csinálnak, ugyanaz,
mint amit a német átdolgozók és kottázók mûveltek a verbunkossal. Azaz az eredeti
beosztását nem tudva letenni, csinnadrattává dolgozták át. Vannak itt még magyar
zenészek, akiktõl tanulni lehet... Ossz! - kiabált rá közben Krúdy a krupiéra.

Nyilvánvaló, hogy ha a bakkasztaltól kiszívódott kártyások visszatértek a
bakkszobába, ezt nem a Krúdy Gyula vitatkozása idézte elõ. De minthogy végig
személyileg tanúskodtam az egész esetnél, tehát úgy érzem, illik, hogy bizonyos
állást foglaljak a vitával szemben. Ez a következõ volna.

Hogy ez a két nagy emberünk, Bartók Béla és Kodály Zoltán mint szerzõk
mekkorák? Azt az ítélõszékek ítélõszéke, az Idõ dönti el. Ezzel szemben, hogy
zenetudósi, oktatói tevékenységük áldásos, ahhoz nem fér vita, és érdemük is
elévülhetetlen! Az biztos.

*

Még egy éjjeli tanyáját említhetni meg Krúdynak. Ez egy kis csapszék volt a
Mester utca végében. Reggel zárt ez is, és délután nyitott.

Egy fõpincér megszedte magát, és zárórája után pincérek gyûltek össze az öreg
kartársnál. Kiszolgálás nem volt. Azaz, korát megelõzve, a kis helyiség az önkiszolgálás
módszerére tért át. Abban is úgy, hogy: mindenki a tulaj vendégének számított!

Egy hordó állott csapra verve a sarokban. Minden vendég fölragadott egy
poharat, és megeresztette bele magának a csapot. Aztán körülülték az öreget, és
csevegtek, megtárgyalták a szakma ügyeit.

A társaság összetétele?... Hát ült ott föltûrt kötényes csapos, mellette frakkos,
gyémánt inggombos pincér, fõpincér a legelõkelõbb mulatókból, finom modorú portás
és nyers hangú kiskocsma-vezetõ... De mind csak szakmabeli.

Azt határozottan kitüntetésnek vehette akárki, ha ebben a társaságban megtûrték,
sõt egyáltalán bejuthatott ide.

Krúdy Gyulát itt szívesen látták. A vendéglátóipar dolgozói õt a legnagyobb
tisztelettel, szeretettel vették körül. Boldogok voltak, ha megszólalt. Mert Krúdy elázva
sem tartozott a handabandázó alakok közé. Magával ide pedig sohasem vitt senkit.

Magam részérõl nem puszta idõtöltést látok abban, hogy Krúdy ide járt, a pincérek
társaságába. Mérhetetlen bölcsességet találok ebben!

Elvégre kinek van szüksége alapos emberismeretre, ha nem az írónak? De vajon ki
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ismeri jobban az embereket, mint a pincér? Még a sofõr meg a nyomozórendõr is csak
megközelítõleg, illetve egyoldalúlag lát bele az emberek veséjébe, míg a pincér nagy
általánosságban.

Bizonyára ez vonzotta Krúdy Gyulát ebbe a kis hajnali helyiségbe, ahol
fönntartástalan tárgyalhatott meg embereket, eseteket barátaival.

*

Nagyon büszke leszek mindig arra, hogy Krúdy Gyula óbudai szobrának leleplezési
ünnepségén, az irodalmi estén, én tartottam beszédet Krúdy Gyuláról. Ez az összejövetel
arányaiban is, minõségileg is nagy volt és szép volt.

De talán még megkapóbbnak éreztem egy másik, szintén óbudai estét. Esztergomban
zajlott le egy Krúdyt méltató irodalmi ünnepély. Gépkocsin hajtottunk vissza
Budapestre.

A Kéhli vendéglõhöz közeledve, az úton eszünkbe jutott, hogy: benézzünk egy
fröccsre a Kéhlibe, ahol Krúdynak szokott tartózkodási helyén emléktáblát illesztettek
a szoba falába.

A helyiséget olyan fenyegetõen zsúfolva találtuk, hogy szinte reménytelennek
tarthattuk: helyhez jutunk. De végre is kiböjtöltünk egy társaságot.

Elegáns, idõsebb pincér foglalta le nekünk az asztalt.

Az emléktáblán friss virágkoszorút leltünk.
- Szeretnénk, ha pár szóval emlékeznénk Krúdy Gyuláról. Mi Esztergomból jövünk

éppen, az emlékestjérõl! Nem ok nélkül firtatjuk...
- Én jól ismerem önt, kicsoda! A fiatalabb társam még borfiú korában sokszor

szolgálta ki, a társaságát is! - hangzott a felelet: - Máskülönben Krúdy Gyula bácsi
azért ült mindig ide, ahol a táblája van, mert ez az én asztalom itt, és szerette, ha én
szolgálom ki. Nagyon rendes, csöndes úriember volt õ. Isten nyugtassa!

A pincér két szeme sarkából, mutató- és hüvelykujját összefogva, könnyet törölt
ki.

Ám a szomszéd asztalnál az általános zsivajt is túlharsogta egy csomó jól öltözött,
jókötésû fiatalember a rendelés miatt. Alkalmasint Óbuda elkényeztetett labdarúgó
csapatából voltak.

A pincérünk: - „Azonnal!”-t kiáltott nekik.
De mi nem akartuk, helyzetét látva, fönntartani õt. Máskorra halasztottuk az

eszmecserénket vele. Fizettünk és távoztunk.

*

Ezzel valójában véget is ért Krúdy Gyuláról való emlékezésem. Ámde nem maradhat
a következõ függelék nélkül.
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A Nyugat folyóiratban megjelent egy hosszabb cikk:
Lebontják a... - címmel.
Tartalmának kivonatát adva közre itten, merészen nekiment egy miniszteriális

hatalmasságnak, és kemény, nagyon is helytálló leckét adott neki.
Valami titokzatos egyéniség rendelkezésére nevében folyvást bontanak. Lebontják

például a Karczagi csárdát, szépészeti okokból. Holott itt szállt meg Kossuth Lajos, itt
volt a Rózsa Sándor gyülekezõ negyvennyolcas csapatának tanyája, Ferenc József, a
császár-király is idõzött itt magyarországi körútja alatt... Lebontják a Tabánt, mert
poloskafészek, és helyébe Marienbad mintájára terjedelmes parkot létesítenek.

Mi ez? A Tabán õsi kocsmáival, török háremével a magyar múltnak érdekes emléke.
És csak hülyék által kifogásolt látványossága, szórakozóhelye.

Helyébe a Titokzatos Hatalmasság meghagy egy csomó értelmetlen követ mint
római hódításkori templom alaprajzot. Ilyenbõl? Csekélység! A Szahara közepétõl föl
Skandináviáig és Angliától keresztben egész Kínáig ép, értelmes mûemlékek milliója
áll. Tehát...

Ennek a titokzatos és tudákoskodó romboló-hatalmasságnak szükséges az a
kioktatás, hogy: minden nemzet számára az a mûemlék, ami szerves összefüggésben
van múltjával!... Ezt mi állítjuk, akiket kozmopolita, destruktív szalonkommunista névvel
bélyegeznek meg!... A Nyugat munkatársai!

Nos, a Titokzatos Hatalmasság maga a nagy Hóman Bálint volt. A cikknek szerzõje
pedig én.

A Titokzatos Hatalom nem vállalkozott vitára. Ellenben csupa véletlenbõl a cikk
után nehány nap múlva megjelent az adóvégrehajtó, és egy óriási adóhátralékot követelt
a Nyugattól, egyidejûleg biztosítási foglalást is eszközölt.

A Titokzatos Hatalmasságot lehetett alaposan gyanúsítanom azzal, hogy: õ a
gyakorlatban és ilyen kerülõ úton vág vissza nekem a cikkért úgy, hogy kirántja tollam
alól a Nyugatot.

Bizonyára nem tudta, hogy a Nyugat akkor fizetett legjobban, ha saját erejében
elgyöngült. Mert ilyenkor mint a pesti tájnyelv szövegezi meg: a Nyugat Fejesei a
Bankokhoz, Vállalatokhoz járulnak támogatásért. A Nyugat pénztára megtelt. Jobban
fizetett nekünk, munkatársaknak is.

Ezt már ezeknek az emlékezéseknek valamelyik részében már megírtam. Itt legföllebb
két dolgot fûzhetek ehhez.

Az elsõ az, hogy: személyileg sohase hajhásztam semmiféle minisztérium kegyét.
A másik az, hogy: amikor ezt a támadást elkövettem, fõleg Krúdy Gyulára gondoltam,
a Tabán szerelmesére.
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Krúdy Gyula novellái

L. M. EMLÉKKÖNYVÉBE

1921. január végén

Mostanában Magyarországon mindenki álmodik.
Álmodik a múltról és a jövõrõl; álmodik nagyéletû, hatalmas apjáról; a temetõbe

százesztendõs korában sem szívesen megtérõ, gyönyörû tizenkilencedik századot átélõ
nagyapjáról; sólyomröptû gondolatú, régi nagy magyarokról; a honszerelem
rõzselángját két tenyerükkel óvó, búséletû, de nem koldus hazafiakról; az áhítatos
homlokú, szentté sárgult arcú, honmentõ, bölcs magyarokról; a nemzeti lelkesedésrõl,
amely nem rikoltott kakasként, de melegített, mint szív felé csavart zászló kelméje;
álmodik a tragikusan ünnepélyes és virágszirom gyengédségû múlt századról... Álmodik
a jövõrõl, amelyet szebbnek képzel, mint a jelen.

Álmodik a garabonciásról, aki hétmérföldes léptekkel, forgószél reptével járta be
az országutakat északtól délig, jégesõt hozott hátán, hótól terhes felleget a
tarisznyájában, szélmalom vitorláját riasztgató orkánt a nótájában, piros véresõt a
kismadarak tavaszi költözésekor, keresztül-kasul szelt vidéki utak garabonciásával, aki
hétmérföldes léptekkel a forgószél hátán járt a magyar mesevilágban, északtól délig
vándorolt, bár jégesõt hozott a hátán, a tarisznyájában hótól terhes felleget, didergõ
Orbánt és szánkázó Katalint, tavaszkor véresõt, kitartóan fúvó szél helyett vihart a
szélmalmok vitorláira: kedves volt õ, mert magyar volt.

Álmodik a ködös kalendáriummal, amely annyiféle tennivalóval és böjttel látta el
a múlt századbeli magyart, hogy nem ért rá búnak hajtani a fejét. Tele volt dologgal a
magyar, akár farkasugatás hangzott a ködbe borult keresztút felõl, akár fekete csíkot
fogdostak a jég alól a halászok, akár tavasz pacsirtája szántott a kék magosságban. A
kalendáriom minden napra talált vigasztaló örömet, piroskedvû ünnepeket, gazdag
nagyvásárt, dalos névnapot vagy gazdasági teendõt; jóétvágyat az adventi böjt után,
megilletõdést József virágbontásával, fûszeres, borsos, disznóölõ Tamást,
orgonavirágos nagyszombatot, mélakedvû kisasszony napját, szüretelõ október elsõ
hétfõjét, diótörõ Szilvesztert... A kalendáriom szerint igazodott a múlt századbeli magyar
mosolya vagy bánata, bõséges kedve, halk dudorászása, jóízû közmondása, öreggazda
jövendõmondása.

Álmodik a régi magyar költõkkel, akiknek arcképei manapság áhítatos fametszetekrõl
nézegetnek vissza, akik egykor az apostolok lován bejárták Magyarországot,
szívnemességet, honszerelmet vittek mindenfelé, ahol odáig legfeljebb a darvak
kurrogására figyeltek. Akik verset írtak az ezüstlevelû nyírfáról, az álmodozó holtvizek
felett elfehérlõ kócsagmadár árnyékáról, betyárok csárdájáról, késõ õszi mezõkön
szerénykedõ kökörcsinrõl, hófejû Kárpátról. Álmodik a Kisfaludyakkal, akik úgy zengtek
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boldog dalokat, mint a szõlõszedõ lányok, akik oly csodálatos regéket mondogattak,
mint a vén iharok, midõn a behavazott házikókban pattognak, mesélnek a tûzhelyen. A
Kazinczyakkal, akik sok lúdtollat használtak el a hon állapotának jobbra fordulásáért,
akik gondolataikat még delizsánsszal, gyalogpostával küldték az ország egyik részébõl a
másikba, és mégis eljutottak mindenhová, fokhagymás, kéményfüstû udvarházakba,
borveres, õszies vármegyékbe, feketebársony szõrével jól befedett agyvelõkbe.

Álmodik Berzsenyivel és Kölcseyvel, akik a tunyaság és tudatlanság búskomoly
köde alatt alvó országban elõször gyújtogatták az utat mutató máglyákat; álmodik a
maga udvarházában, szerény gazdaságában megelégedett magyar íróval, aki ráért
hónapokon és esztendõkön át kigondolni és papirosra vetni a legjobbat, amellyel
helyzetének használhat. Aki kis mécsvilága mellett, csendes otthonában, ahol fejével
verte a mestergerendát, a csizmaszáráig sem ért a vizitelõ atyafiság és szomszédság
értelme - asszonya, kedvese csak a tyúkültetéshez ért, idegen neki férje gondolatvilága
-, barátja, akivel eszmét cserélhetne, oly messzire lakik, mint a Dunántúl Széphalomtól,
ahová hetekig jár a gondosan megírott levél: mégis az elpotrohosodott õsök ivadéka,
az akkori magyar író oly áhítattal ül íróasztala mellé, mint a szentpap az oltárhoz lép, a
klasszikusok és a legmodernebbek táplálják, amíg körülötte a fosztóka dalai hancúroznak
a téli estéken, nemzete sorsáért aggódik, amíg a szomszéd házban még Lúdas Matyi
földesurasága tartja az orrost gégéje felett a vidám disznótor közben, a Szózatot és
Zalán futását írja, amíg az ország rendei és karai a diétákon pöffeszkednek, diósgyõri
papirosra meggondolt lúdtollal, veszõdve az alacsony ablakokon át alig beáramló
világítással vagy az otthon õrzött faggyúgyertya kormosságával: könyveket írnak,
holott a legtöbb magyar házban még csak azt a könyvet ismerik, amelyet Luca-napi
vásárkor vesznek a ponyváról, és az ablakszegre akasztanak, hogy kéznél legyen,
midõn lidércnyomásos álmokra keresnek magyarázatot.

Álmodik tudós újságszerkesztõkkel, akik kézisajtón nyomkodják néhány száz
példányban sem olvasott újságjaikat, amelyeknek oly messzirõl kell kezdeni az általános
mûveltség hirdetését, ahol a gyermek az ábécét kezdi. Álmodik rajongó könyvárusokkal,
akik kis boltjaik setétjébõl várva várják a pesti õszivásárt, amikor néhány könyvükön
túladhatnak a vidéki asszonyságok és honleányok részére. Álmodik azokkal a szegény
költõkkel, kicsapott deákokkal, hazátlan, otthontalan lelkekkel, akik kopott atillában,
lyukas csizmában, háborús külsõvel kutyagolnak Magyarországon, betyárok csárdája
vagy pesti kiskorcsma a tanyájuk, félbolond uraság a pártfogójuk, olvasójuk a kispap
vagy a jurátus, akinek annyi pénze nincs, hogy megvegye a könyvet, de ideje akad a
lemásolásához; álmodik az istenke báránykáival, akik a még félvad országban
tûrhetetlenül hiszik, hogy felvirrad valaha a múzsáknak, a litteratistáknak, akik
prófétaként hirdetik a ködszagú, átláthatatlan sötétben a hajnalhasadást, akiknek
sorsuk, hogy a vándorszínészet ponyvásszekere mögött meghúzódjanak, és ha
megmenekülnek a téli országúton barangoló farkasok elõl, életüket névtelenül,
ismeretlenül befejezzék az ispotályban. Álmodik Csokonaival és Petõfivel, akinek
korhely hírével, mint pipaszárral fenyegették az apák és nevelõk a szabadosabb



53

süvöltvényeket. Álmodik az asztal végére, a kántorok és komédiások közé került magyar
költõkkel, akiknek emlékezete csak akkor ragyog fel, ha emberöltõ füve nõtte be bús
sírhalmukat.

Álmodik csodákkal. Magukba szállott, megtisztult szívû, felemelkedett gondolatú
magyarokkal, akik Széchenyiként elborulnak, Teleki Lászlóként a halál võlegényei
lesznek, Wesselényi Miklósként megválnak szemük látásától, miután nemzetükön nem
segíthetnek. Álmodik lemondó, megigazult, nyomorúságában összeroppant, de
szívében az egekig emelkedõ magyarságról, amely hívebben ragaszkodik õsi oltáraihoz,
mint Koppány; amely bizakodóbban veti tekintetét a Duna-Tisza közén rengõ csillagos
égboltozatba, mint a tatárjárás korabeli bujdosó; amely igazabban ragaszkodik õsi
szokásaihoz, regés erkölcseihez, mint a török hódoltság jobbágya... Álmodik
magyarokkal, akik Rákóczival kibujdostak; emigránsokkal, akik Kossuthtal lépték át a
Dunát; a szibériai pusztaságokon imádkozó hadifoglyokkal, akik hazatérvén könnyes
arccal vetik magukat a megrepedezett honi földre...

Álmodik a magyar mitológiával, amelyben acélszívû és rakétalelkû férfiak állnak
vállukat egymáshoz vetve, midõn veszedelem fenyegette a nemzetet.

Álmodik, álmodozik... barnapiros munkással, aki fáradtságot felejtetõ dallal megy
a napraforgós tájon, kövér gabonáshajóval, amelyrõl majd ébredezve búg a ködkürt az
alvó partok felé, piros szemû kovácsmûhellyel, amely víg csilingeléssel igazítja útba az
országúton eltévedt utast, dalos kõmûvessel, aki L alakú házakat épít, amely házakban
gazdag õseink meghúzódtak, sürgõ-forgó szüretelõkkel, apostolképû, telihálójú
halászokkal, az ég mind a négy táján fáradtság nélkül forgó szélmalmokkal, portékával
megrakott kereskedõkocsikkal, a templomokban teli szívvel éneklõ földnépével, boldog
Magyarországgal.

Pest, március

HAJNALI MISE

Ezt a levelet a babonás Luca-napján írta valaki, aki még szeret hinni mindenféle
olyan dolgokban, amelyekben az emberek manapság nem hisznek.

- Már régen el akarom neked mondani, Kedvesem, hogy mostanában olyanokat
álmodom, amelyekre megfejtést nem lelek sem az álmoskönyvekben, sem abban az
egyéni rendszerben, amelyet felállítottam akkor, midõn még abból éltem, hogy a mások
álmait fejtegettem, magam meg vidám mosollyal feküdtem le a hosszú éjszakára, és
legfeljebb hangos nevetésemre ébredtem fel; nem álmodtam semmit, legfeljebb oly
közömböset, mint egy hasábfa, nem lettem az álomtól se beteg, se fáradt, jókedvû
voltam, ha felébredtem a róráté harangszavára, amely az óbudai toronyból hangzott át
sötét, rezgõ hajnalon. Egészséges dolgok - utazás, disznótor, szeretkezés az országúton,
kisvárosi korcsma szaga, vidéki este mesemondó lámpafénye és ezekhez hasonlók
jutottak eszembe, amikor késõn ébredtem, és az ablakom elõtt havas mentében állongtak
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a vén fák, az északi szél hópelyheket dudált ki a hangszerébõl, de sohase jutott eszembe
az álmom, amely talán nem is volt. Azt hittem, hogy egészséges ember vagyok, legfeljebb
a nõket bántom álmomban, amely nõket valahol, valamerre tudtomon kívül megkívántam.

Elmúltak az aranjuezi szép napok, Kedvesem, beteges, hiszékeny, álmodó, gyönge
ember lettem, mióta ama súlyos testi nyavalya lemúlott rólam, amelyet az orvosok
tavaly télen tüdõgyulladásnak neveztek. Most már úgy álmodom, mindennap, mint
egy vénasszony: lyukas harisnyával, lyukas cipõvel, rongyos nadrággal, öklöndözõ
öregemberrel, ingben járok az utcán, az ágy alatt fekszem, szûk cipõt húzok... most már
úgy álmodom éjszaka, mindennap, én Kedvesem, mint egy õrült, akinek hátralévõ
napjai meg vannak számlálva.

Nagyon gyakran álmodom huszonöt év óta halott apámmal, aki évekig nem jött
elõ a Morgó-temetõ sírboltjából, pedig még szemrehányni valója lett volna; most
pedig, mikor már közeledem ahhoz a korhoz, amely korban õ távozott el az élõk sorából,
életmódom többé nem búsítaná õt, kedélyem komolysága tetszetõs volna elõtte, sorsom
felett nem kellene kétségbeesnie: most gyakran, majdnem minden éjszaka elõjön
álmomban éppen olyan ifjan, delien, egészségesen, mint legjobb idejében láttam õt.
Csak a ruházata más, mintha elnyûtte volna régi ruháit a föld alatt, és mindenféle
ismeretlen kabátokban és nadrágokban köszönt be hozzám. Nem emlékszem, hogy
eddig szólt valamit, amit megjegyeztem volna; csak igen komolyan, mosolytalanul,
szinte szánakozva néz rám, mintha a rajtam nyugvó tekintetével elõkészíteni, bátorítani
akarna egy nagy eseményre, amely életemben bekövetkezik. Azt hiszem, siralomházban
vagyok, közeleg a halál órája; az apám bátorít a nehéz éjszakákon.

Másik álmom, amely ugyancsak gyakran besurran a kihûlt kéményen: egy
lakkcsizmás fiúcska, aki sírva fakad az utcán a hidegtõl, de minden hajnalban, sötétben,
mikor a konyhán kovászszaga van az este dagasztott kenyérnek, jó cselédek, jóságos
öregasszonyok védelmezõ télikendõje alá bújva a hajnali misére topog a hóban, amely
éjszaka frissen hullott; az alvó kertek fekete sövénye mentén itt-ott egy kézilámpás
keresi az angyalok gyalogösvényét a templom felé; szegény emberek, álomlátó nénikék
és álmuk elõl a takaró alól menekedõ, ifjú szüzek, aludni már nem kívánkozó öregemberek,
a holt hitvestárs éjféli látogatásától nyugtalan özvegyek, a visszhangos, kisvárosi
utcákban kántorosan gargarizáló disznótorosok, a szomszéd kisasszony, akinek oly
lányillata van, mint a bukott nõknek, az asztalos leánya, akirõl mindenki tudja, hogy
reménytelen szerelem miatt idõvel a kútba ugrik, a lutris Kopocz, aki extrátói és ambói
kedvéért kálvinista létére a rórátét is látogatja, a halálvágyók, a halni nem tudók, az
egykori bûnösök, a szentéletû jámborok és õk valamennyien, akik valamikor
szomszédaim voltak a félhomályos, télszagú templomban a hajnali miséken: mostanában
mind elõjönnek álmomban, mintha boldog kisfiú volnék még mindig, mit sem öregedtem,
az életet akkor abban hagytam, amikor egy télen a befagyott folyón a lékbe estem,
tulajdonképpen akkor nem húztak ki a kékfestõk csákányaikkal, hanem ott maradtam a
folyó fenekén, és az, aki a napvilágra került, egy másik fiú volt, és az élte azt az életet,
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amelyet hol keservesen, hol vidáman én éltem... Ilyen hajnali álom után, amikor
felébredéskor tisztán hallom a sötétségben ölelkezõ harangokat: egy másodpercig
mindig azt hiszem, hogy már talán nem is tartozom az eleven élõk sorába, hanem a túlsó
világon vagyok, és ott folytatom a másvilági életemet, ahol kisfiú koromban,
gyönyörûséges róráté után abban hagytam.

Bocsáss meg, Kedvesem, hogy álmaimmal zavarlak, de én azt hiszem néha, hogy
az emberek nagy része manapság nem éli valódi életét. Egy ál-élet az, amelyet az
emberek folytatnak, telve hazugságokkal, gonoszságokkal, nyomorúságokkal. Igazi
életüket álmukban élik az emberek, amikor olyan jóságosak lesznek valamennyien,
mint azok a szegények, akik a hajnali miséket látogatják.

(1922)

 JÓILLATÚ ORSZÁG

A nyugalomba vonult öreg takarékpénztáros, aki a régi Pesten oly tiszteletreméltó
férfiú volt, mint az ezüstössé õszült Becsület, azt mesélte egyszer, hogy ilyenkor,
õszidõben Magyarország minden illatát megérzi a bankjegyeken, amelyek kezében
megfordulnak. Az öregúr lelkes tisztelõi ezt a mondást odáig variálták, hogy a
takarékpénztári kasszír még azt is megérezte a bankókon, hogy tiszántúli vagy bácskai
búzát adtak értük; de ez talán még sem hihetõ. Annyi bizonyos, hogy aratás után,
amikor a bankópapiros elkezdte vándorlását egyik kézbõl a másikba, hogy végül
megtelepedjen a takarékpénztárban, a bankóforgató kezek a papirosdarabon hagyták
nyomukat. Igaz, hogy jó, tartós, komoly papirosból csinálták akkoriban a bankókat,
amelyek sokáig kibírták akár a csizmaszár, akár a szalmazsák nyomását; nehezen hagyták
el a bugyellárist, különösen akkor, ha a nagyobb fajtához tartoztak; sokszor
megolvastattak, megsimogattattak, dédelgettettek, sõt kényesebb dámák birtokában
be is szagosíttattak... Nem volt ördöngösség kitalálni, hogy borjúölõ, mustlopó vagy
búzakeverõ kézbõl került a bankó a takarékpénztár szekrényébe.

Ám nemcsak a bankókkal, de az õsz egyéb kincseivel is Pestre rándult
Magyarország illata. A piacokon csak be kellett hunyni a szemet, az orra bízni a látást,
hogy feltünedezzen képzeletünkben a szilvás, a diós, a körtvés, a szõlõs Magyarország.
Még a dióverõ rúd kopogását is hallhatta, aki mélyen elgondolkozott. Még az almafán
hintázó leányzók sikongatását is erre hozta a szél, ha a fa alatt megállott a csõsz. - A
halászok tájékán a csillagos dunai éjszaka merengett a halak pikkelyeiben; ábrándos
balatoni tájak jöttek Pestre a fogasokkal; a szürke kecsege a Tisza vízétõl volt friss és
ízletes. - A vadkereskedõ kampóiról lógó õzek, szarvasok a Mátra jó illatait, mélyen
borongó erdõségeit, királyi várromok búsongásait vonták képzeletünkbe; a kövér fürj
és begyes fogoly mögött régi vadászkutyánkat hallottuk; a hosszúfülû nyúl rézpiros
arculatú vadászpajtásaink nagyotmondásait hozta el a határból. - Hát a csirkés kofa
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környékén, a vérpiros taréjú kakasok, engedelmes jércék, bámész ludak, falánk, töntörgõ
kacsák láttára vajon ki nem érezte annak a hervadt virágnak illatát, amelyet valaha egy
falusi kiskertben téptek le feledhetetlen kezek?

Szemere Miklósról jegyezték fel, hogy valamely ázsiai füvet tartogatott a szobájában,
amelyet õ hunszívnek nevezett, ezt szagolgatta, ha elfáradt a mindennapi élettõl. Hányan
vagyunk, akik a város mellékutcáján megállunk a jószagú szénásszekér láttára, és a
messzi rétekre gondolunk, ahol ezt a szénát lekaszálták? Ha fehér, ijedt barmokat hajtanak
botos emberek az éjfél utáni körúton, a hangtalan tinó, a bús ökör a pesti utcán
szarvaival egy láthatatlan kárpitot von félre mindnyájunknak a lelkében, és halk
pipaszóval füstölgõ, messzi tanyaházakat látunk, ahol gyermekkorunkban vagy
álmunkban jártunk. A távoli külföldön bolyongók megállnak egy kutyaugatásra, amely
úgy hangzik, mintha magyar komondor ugatna valahol; és a magyar falvak õszi
tengerihántásának illatát érzik. A lóvásáron mindig találunk lovat, amelynek láttára
szeretnénk elnyargalni udvarokba, ahol most a zsályát, fodormentát szárítják...

Külön illata van õszkor mindennek, ami Magyarországon tavasszal és nyáron
termett - amint a búcsúcsók a legedesebb minden csók között. Gyönyörû országnak
gyönyörû illatai szálldosnak a levegõben, amint a virág sem kérdezi, hogy szegény
vagy gazdag ember szagolgatja õt.

(1922)

SZÜRETI DAL

Miért piros az õszi reggel?
Szüretelnek Magyarországon, veres bort és habos vért. Az egyiknek öt-hat korona

az ára literenkint, a másikat úgy adják, mint hajdan a bort, ingyen, jó szívvel, papnak,
csõsznek, vándorlegénynek. Ez a véres szüret eltart már negyedik esztendeje.
Harmadszor szedik meg a szõlõt a gazdák, mióta ömleni kezdett az emberi must. Azóta
a tõke is kedvet kapott. Az idén termett ugyanannyi bor az országban, mint amennyi
vér kiömlött. De tudja-e pótolni a bor a vért, a bor megnövekedett értéke a vér
drágaságát? Van-e annyi vidámság, mámor, nótázó habzás a legjobb borunkban is,
amely el tudná felejteni a testvér szenvedéseit, a magyar vér felhõszakadását? Ha
minden gyûszûnyi vérért gönci hordókkal hálálkodnának megvédelmezett hegyeink
és lugasaink: akkor sem volna meg az arányosság a két érték között. Ha egy aranyba
kerülne egy búzaszem, ha egy ökörért adnának egy ital bort, ha egy paripáért egy falat
ételt: nem térülne vissza egypercentnyi érték sem a veszteségekbõl. Azért nem kell
irigyelni a gazdákat, hogy búzájuk, boruk jól fizet. Nincsen annak a bankónak a régi
erõssége, megbízható kedve és szilárd alapja. Hiányzik belõle a kifolyt vér. Sápadt,
átlátszó lett a papír, még a legnagyobb bankó sem tud táncolni. Sok víz lefolyik a
Dunán, amíg annyira megizmosodik ismét a vérevesztett bankó, hogy a régi örömbõl
valamit visszahozzon, a régi erõvel támassza az ország falát. Most a vér volna az erõnk.
De már nagyon sokat elhullajtottunk. Azért csak halkan szüreteljünk.



57

*
Harmadszor piroslik az õsz Magyarország felett, midõn nem lehet megkülönböztetni

az erdõk lehullott sárga levelén a vérfoltot a rozsdától.
A szentimentális évszak, amelynek gyermekéül szívesen vallotta magát az érzelgõs

ember, lejárta magát, mint egy ritkult fürtû, bajuszpedrõs lírai költõ. Mint általában az
évszakok valamennyien megbuktak három esztendõ alatt, gyermekkoriasan andalgó
örömeiket elfelejtették magukkal hozni a kalendáriomba, csupán gondjaikat: az õsz is
egy kopott, kiállhatatlan öreg rokon lett a háznál, aki már nem tud egyébrõl beszélni,
mint a régi gazdagságáról, dicsõ ismeretségeirõl és hazug sikereirõl, közben pipabûzös,
remegõ kezével felszedi a papírhulladékot, hogy legyen mibõl fidibuszt csinálni.

Visszanézve innen, e reménytelen ûrbõl az elmúlt szeptemberekre, ködfoszlányként
elröpült októberekre, csaknem szégyenpír borítja el magányos arcunkat, hogy mennyire
hazudtunk, képzelõdtünk, ábrándoztunk a világról, ismerõseinkrõl és önmagunkról.

Jött egy szél, amely elfújt minden gyertyalángot. Tömlöcbe jutottunk, amelynek
nedves, kietlen falai között van elég idõnk gondolkozni az igazságról. Ábrándozásaink
közepette farkasverembe zuhantunk, hiába ordítunk torkunkszakadtából, nincs
menekvés. Úr és paraszt egyformán árdrágítással foglalkozik a környéken. Van eszében
egy rendzavaró vándorlegényt a napvilágra vonni.

Itt maradtunk magunkra, egyedül, mint az ujjam, mint a haldokló, mint az akasztott
ember a szélben. Mindenki a maga szakállára lop és rabol, suttyomban, a kabát alatt
viszi az élelmiszert, mint a csempész, lefüggönyzött szobában olvasgatja pénzét,
csillapítja éhségét, és suba alatt készen tartja a kését, hogy a szomszédját ledöfje. A
titkolózók, a bujkálók, a susogva csalók városa ez. Éjfélkor elsötétedik a város, mintha
Hentzi ágyúi volnának szegezve Pestre. A hûvösködõ õszi éjszakában az utcasarkon
összesúg két alak. Csalók vagy betörõk. Már senkin sem lehet csodálkozni, ha reggelre
letartóztatják valamely görbe munka miatt, mert jóformán nem érdemes dolgozni a
munkabérért. Már összezavarodik a bûn és ártatlanság. A legbecsületesebb emberek
sem riadnak vissza a törvénytelen úttól, hogy maguknak élelmiszert, fûtõanyagot,
ruhát szerezzenek. A feltalálók zsenije arra szorítkozik, hogyan lehet mindennap jóllakni.
A tanultság, mûveltség, ötlet abban merül ki, hogyan lehet a kamrát télire ellátni. A
bölcs bíró azon töri fejét, hogyan szerezzen cipõt. Az orvostudományok tudósa búsul,
hogy nem tanulta meg a szabóságot. A repkedõ fantáziájú költõ maholnap az utcasarokra
áll, hogy verseit árusítsa. A nõk, szegények, végleg két táborra szakadtak, inkább, mint
valaha. Az egyik táborban a gondtalan ledérek seprik az utcát, kihívóan és
szemérmetlenül, holott nem mindegyiknek van meg a rendõri engedélye. A másik
oldalon... a másik oldalt nem is látni már. Csak sejteni lehet, hogy elfehéredett arcú
anyák, letört feleségek és fáradt munkáslányok rejtõznek a homályban. Hej, hogy
dühöngtünk egyszer a posztócsalókra. Pedig õk nem tettek egyebet, mint megelõzték
korukat. Alig fordult egyet az esztendõ: annyi csaló nõtt ki a földbõl, hogy a
rendõrségnek nincs annyi keze, hogy utolérje õket. Falra hányt borsó a börtönbüntetés,
amelytõl úgy rettegtek még nemrégen az emberek, mint a megsemmisüléstõl. Közössé
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válott szégyent könnyû elviselni. Csak Budapesten minden második embert bezárnak,
ha még soká tart a háború. Mily arcátlan tévedéseket hozott ez az idõszak. Majdnem a
szószékrõl prédikálták, hogy nem kell búsulni a háború viszontagságai miatt, mert a
kiállott szenvedésekbõl fakad az emberiség megváltása. Az elsõ télen Krisztus-szakállt
viselt mindent katona, és a templomok tele voltak hívekkel. Az egyház szervezkedett,
hogy összetereli háború utánra a juhokat, mikor mindenki megtört, és Istenhez menekül.
Erre következett még két esztendõ, amely alatt végképp elmorzsolódott az erkölcs. A
háború olyan fertõt zúdított az emberiség nyakába, hogy nagyon sokáig kell tanítani
az iskolákban a mosakodást. Posvánnyá változott a világ, rablók, hamispénzverõk
országa lett a föld. A csaták mögött erõteljesebben fosztogat a békés lakosság, mint az
oláhok Erdélyben.

Ez volt az a világ, amelyben éltünk?
Bizony mindig ilyen volt, csak nem láttuk õt ily világosan. Mindenféle

hókuszpókuszok, társadalmi szokások, illemkönyvek és fõként az egykor félelmetes
büntetõtörvények tartottak rendet itt a szenvedélyeken. De elkezdett korogni a has.

Elrémülve nézek széjjel ismerõseimen. Miért gazdagodott meg az egyik, miért lett
nyomorult szegény a másik? Végzet volt ez, amely elõre meg volt írva?

Magamra nézek. És nem ismerem meg többé magamat sem a régi fotográfiáról.
*

Csak halkan szüreteljünk, akármilyen bõ a termés.
Tengernyi vér és elveszített becsület az ára a hatkoronás bornak. A sorsnak olyan

országába jutottunk, ahol az öröm többé nem öröm, hanem minden csak bánat.
Ha a sürgönypóznákról is dús szõlõfürtök csüngenének, akkor sem lehetne többé

jókedve senkinek Magyarországon.

A TAPOSÓ LÁNYHOZ

Õ az, aki sohasem öregszik, el nem múlik, nem haloványodik és mindig felejthetetlen
- a taposó lány, aki a szõlõillatú õszidõben, ifjan, ropogva, kipirultan, kedveskedve
járja az öregemberek szemének való legszebb táncot a kádban.

A darázs mámorosan hever az árokban; a megszedett szilvafán a régen látott cinke
szólaltatja meg kis sípját; a rõzselángnak már olyan kesernyés a füstje, mint az
öregasszony nótázása; csörögve hahózik a szél, mint elvarázsolt álmából felébredt
vadász bejárja az ismerõs tájékot; a présház eresze alatt megint kormosabb lett az
évszám, amely az építkezés idejét mutatja; csak õ nem változott, az örökifjú lány, aki
minden szüretkor elõjön a messzi múlt idõkbõl, hogy mezítelen lábszáraival ellejtse az
õsi táncot vígpiros és sárga szõlõfürtök fölött; hogy belenevessen a mustba, amely
nevetésbõl a hó lehullásakor csapongó férfihahota leend; hogy beletáncolja a
széttaposott bogyók nedvébe a régi magyar ritmusokat, dalokat és hangulatokat;
megtanítsa az új borral táncolni azt is, aki odáig sohasem táncolt: megnyissa a bús
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kürtöt azok lelkében, akik sohasem búsulnak; kötényében hozza a nevetés madárfiókáit
azok elébe, akik mosolyogni sem szoktak... Õ, a taposó lány tûnik fel elõttünk, midõn
a zavaros mustban az ifjúság mézes ízei mellett a késõbbi életünk fanyar vagy bátorító
ízeit is érezzük; látjuk ezt a leányt barnán, mint a hegyhátak felett az erdõk lombjait;
látjuk a lányt szõkén, mint a napsugárban a mezõket, amerre jókedvünkkel elfutott a
nyúl; látjuk õt andalgó lépésben vagy dévaj kacajjal, szemérmetes odaadással, vagy
kihívó kacérsággal, mint azokat a nõket, akik egykor életünk szõlõfürtjeit borrá taposták.

A taposó lány. Õ az, aki tüzet rak télidõben az öregek szívében, hogy a láng oly
magasra lobbanjon, mint a venyige lángja; õ ül víg mosollyal a siralomház kedvû
betyár mellé; nótát virágoztat a lábatlan vándorló száján a csárda kuckójában; kerekeket
pörget végig a világ országútjain, amerre a lakodalmasok járnak; régi dalt vonat a
zenésszel az ablak alatt, amikor a téli hold bujdosik a tetõk fölött; pajkos adomát
mondat a jégszürke vénekkel bámész ifjaknak; tavaszi szoknyák virágfodrait libegteti
meg az avas sajt magányú életuntak szeme elõtt; új városok tornyai felé kormányozza
a mindentõl megcsömörlött útonjárókat; bokázva kíséri a kiszemelt ág alá az
öngyilkosokat, és hidakat épít a reménytelenül szenvedõknek, mikor már segítséget
nem látnak.

Õ tapossa örökifjú lábával a bánat végtelen tarlóját, hogy újra kivirágozzon; õ
tapossa el a mindenkori naplementének borongó árnyékait a zord pincék és csacsihangú
csárdák környékén; õ ül utolsó napszállatkor a búcsúzkodó agg mellé, hogy annak
szívébõl egyszerre felreppenjenek az emlékek seregélyei; õ bugyborékoltatja az új
borban a vállalkozó kedvet, az élet mélyeirõl újra feltóduló bátorságot, a vaksi tükörben
örökre elhalványodott mosolyt azoknak a részére, akik már lemondtak arról, hogy
egyenesen járjanak. Õ megy félrecsapott kalappal éjszaka végig a falun, hogy az
álomtalanoknak megmutassa az ösvényt, amelyen álmaikkal újra találkozhatnak.

Most már munkába állott mindenütt, amerre a hegyek térdepelve hajlanak a
napsugár felé, ahol a dombok kövér oldalukat süttetik a déli nappal, amerre a sárga
síkságokon a madárijesztõk kezébe seprõnyelet szokás tenni; folyik a szüret
Magyarországon, mint régi dalosok versengése, amely ismét az egykori jó magyar
hangulatokat szeretné életre kelteni az árva magyarokban. A borházak elõtt tudós
öregek várják a must kóstolgatása után az elsõ pohár tavalyi bort, hogy elszavalhassák
a Fóti dalt; a gazda megtartja õsbabonáit a kád körül; a fõzõasszonyok a bográcsok
körül talán csak a csípõs füsttõl könnyeznek, és a szedõ lányok kosarukba most is
szerelmes gondolatot rejtenek a fürtök alá, mint azóta mindig, mióta a világ áll. Én pedig
õrá gondolok, a taposó lányra, akinek táncától, derékringatásától, szorgalmától függ,
hogy milyen kedve lesz a következõ esztendõben a magyarnak.

(1921)



60

KARÁCSONY ESTE

1.
Valamikor nem volt szokás elolvasni, de még csak meg sem irni az ilyen  cimzésû

irodalmi mûveket: boldog, gazdag Magyarországban legfeljebb az árvák és özvegyek
voltak kedvelõi a megható olvasmányoknak. Ám fordult egy nagyot a világ, karácsony
estéjén  több a könnyes szem Magyarországon, mint a boldog mosolygású arc;
ugyanezért az iró sem mehet el közönyös, hideg szivvel a karácsony romantikája
mellett, még ha tolla mellett leskelõdik is az unalom szörnyû veszedelme. Nem lehet e
napon az olvasónak másról irni, mint a karácsonyfa lángjáról.

2.

Fehér vagy fekete karácsony köszönt ránk ez évben?
Régente ez igen fontos körülmény volt az ünnepi hangulatban, mert az emberek

mégiscsak jobban szerettek fehér  országutakon szánkázni messzi kis falvak világos
ablakai felé, ropogós estében havas vállal megérkezni a karácsonyi meleg szobába,
télies eledelekkel viditani átfázott belsõségüket, a házaló  betlehemesek szakállán igazi
hó fehérlését obszerválni, mély hóban bandukolni az istállólámpás után az éjféli misére,
mint ködbõl, sárból, nedvességbõl érkezetten járulni a szentté vállott fenyõfához.

Ez évben azonban hiába jósol  a százesztendõs jövendõmondó, sõt Herschel is
nagy havazást a hónap végére, mindnyájunknak  fekete karácsonya van már esztendõk
óta. Ha fölemelné valaki a házfedeleket Magyarországon ez estén, annyi elgondolkozott,
elmélázott, búban önfeledkezett arcot láthatna, hogy tán kételkedne abban, hogy a
legpirosabb napot mutatja a kalendárium: tévedett István bácsi, tévedett az obsitos,
midõn naptárában e napra hirdette az öröm ünnepét.

3.

A mák és dió napja, mondja a régi szakácskönyv, amelybõl néha a nagyapám
módjára ebédelni és vacsorázni is  szoktam, hogy hosszú életkort élhessek a  földön,
mint általában a régebbi magyarok. A máktörõ koloncnak  vendéghivogató hangja
volt, és minden házból kihallatszott döngése. A dió olyan jóizûen roppant, mintha a
bánatot törtük volna össze darabidõre. Az asszonyhang, amely a zúzmarás ablakú
konyhában kommandirozott, a legkeményebb férfit is meglágyitotta. A pajkos gyerek
szorongva  ült a suton, a komondor alázatosan ólálkodott az ünnepi illatokra, a pincében
a hordó igyekezett megtisztulni szennyeitõl, mert õ is tudta, hogy e napon vérét
veszik, a gyalogösvényen a postás csodálatos levelekkel közelgett, nyelves
szomszédasszony békét kötött, és szakértelemmel jött a fazékfedelek fölemelkedéséhez,
a sütõk átvizsgálásához, a patkók  megkóstolásához.

Nem volt olyan ház Magyarországon, ahol a diós és mákos sütemények nem
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sikerültek volna e napon, vajon termett-e elég  mák, elegendõ dió  ez évben hazánkban,
hogy mindenkinek patkó jusson az asztalra? A régi könyv azt  mondja, hogy e
sütemények nélkül nem érvényes a karácsonyi ünnep. Tán még a másvilági biróság is
valamiképpen felelõsségre vonja az ünneprontót. Vajon mivel fog védekezni a magyar,
aki a karácsonyi kalácsot elmulasztotta?

4.

A szeretet ünnepe, mondjuk mi, akik itt maradtunk  egy olyan korszakból, amikor
ismertek az emberek mindenféle elavult fogalmakat, megbocsátást, barátságot,
gyengédséget, tiszteletet, szeretetet és egész lexikonát a szentimentális érzéseknek,
amelyekrõl utóbb kitûnt, hogy mind csak arra valók, hogy az ember létét, boldogulását
gyengitsék. Mintha csak a gazdagok engedhetnék meg maguknak  a szeretet luxusát,
mutatja a világ képe, mert hiszen napjainkban egyedül nekik van módjukban
szeretetüket kézzelfoghatóan is  bizonyitani. Ajándékot venni, ajándékot adni, mosolyt
aratni,  könnyet letörölni, gyermekkacajt élvezni, bús asszonyt felviditani, elesett embert
talpra állitani, jónak lehetni a tegnapi ellenséghez,  kézadással fizetni az álnokságért,
szegénységet enyhiteni, bujdosó nyomornak halk, észrevétlen léptekkel utánamenni,
a magányosan sirdogálókat gyengéden felkeresni, rongyos gyermeket átkarolni, a hid
karfája fölött merengõ asszonyféléhez szivesen szólani, megfogni az elkeseredett kezet,
megállitani  a bûn felé tántorgó lépést, fölemelni a fejét annak, aki lehajtott fõvel keresi
a legmagasabb ágat, amelyre felköthetné magát - ez volna a gazdagok dolga a világon.
- nem, ez a dolog a szegényeké, akiknek maguknak sincs semmijük.

(1922)

MI, RÉGI MAGYAROK

Mind gyakrabban hallani...
Miután a királyok nem osztogatják a nemesi kutyabõröket, az emberek maguk

nemesítik magukat a múltjukkal, az életkorukkal, az itten való tartózkodásukkal, a messzi
évtizedekre való emlékezésükkel...

Mi, régi magyarok - mondjuk -, emlékezünk Tisza Kálmánra és fiákeresére,
Schneiderre... Emlékszünk Bánffy Dezsõre és arra a hallatlan dicsõséges napra, amikor
Szilagyi Dezsõ olyan önérzetes szavakkal köszöntötte Ferenc Józsefet a nemzet ezeréves
ünnepén, amilyen önérzetes szavak Rákóczi Ferenc óta nem hagyták el magyar ember
ajkát... Mi emlékszünk ama régi Szabolcs megyei úriemberre, bizonyos Kállay Andrisra,
aki a Nyírségben utazgató Albrecht fõhercegnek arra a kérdésére, hogy „mióta laknak
itt?” - csendesen azt felelte: „Ezer éve, fenség, amikor a fenség õsei még kecskepásztorok
se voltak.” Mi emlékszünk ama Jókai-legendára, amely szerint a költõt bárónak tette
meg Ferenc József, de Jókai nem vette igénybe a rangot. Mi emlékszünk ama csodálatos
öntudatossága tanfelügyelõkre, akik bizonyos szolgálati esztendõk betöltése után
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királyi tanácsosok lettek; emlékszünk a Ferenc József rendjel fokozataira; a nagyszerû
szalonkabátokra, amelyeket negyvenéves korán túl a legtöbb úriember viselt
Magyarországon; a cilinderkalapokra, amelyet vasárnaponként vidéken is viseltek;
ama régi tekintetes úrra, aki csendesen, de alaposan lenézte a nagyságos urat; a
fantasztikus névmagyarosításokra, amelyeken nevetett egy egész generáció; a minden
magyarban ágaskodó büszkeségre, amellyel Széchenyijét a „legnagyobbnak”, királyát
a „legelsõnek” nevezte; a Hentzi-szobor felrobbantására, amikor a petárda akkorát
durrant, hogy azt Bécsben is meg kellett hallani; a régi ellenzéki követek szónoklataira,
akik mindig olyan módon álltak a sarkukon a Sándor utcában, mintha valahol a karzaton
Ferenc József is hallgatná a mondanivalójukat...

„Mi, régi magyarok!”
...Soha ilyen keletje nem volt a réginek, az ónak, az elmúlt dolgoknak, mikor ismét

egy szomorú évfordulóra emlékezünk, a tíz év elõttire. Csak egy arasznyi az idõ, amely
azóta elmúlott, mégis úgy érezzük, mintha századok sziklái, porai temették volna el. A
holt katonák még a régi Osztrák-Magyar Monarchia kék bakanadrágjaiban vagy „vörös
ördög” egyenruháiban feküsznek vigyázzállásban a föld alatt. Még fülünkben a nóták,
amellyel a hosszú katonai vonatok elrohantak Szerbia felé. Még tegnapi az Erzsébet
körúti mámor a hadüzenet napján; még látjuk magunk elõtt ama felejthetetlen este
utcai alakjait, a rajongókat és svindlereket, örömükben sírva fakadó úriasszonyokat és
táncoló pincéreket, akiknek azóta a lábukat ellõtték. Még veszettül, bolondul jár a feje
tetején az emlékezet ama régi nap árnyékai körül, amikor a nemzet ezeresztendõs múltját
dobta kockára... És most tíz év elmúltával szinte szégyelljük, hogy emlékezetünk csak
idáig terjed. Tovább, messzebb, mélyebbre akarunk haladni múlt idõbe, amikor még azt
sem tudtuk, hogy háború is van a világon.

(1924)

A NYÍREGYHÁZI EMBER

I.

- Lesz ahogy lesz, megiszom még egy meszellyel - mondá a régi nyíregyházi
polgár, amint alkonyodni kezdett az idõ.

De ugyanazon este, történetesen még emígy is szólott a régi polgár az
asztaltársaihoz:

- Inkább hurka szakadjon, mint kolbász maradjon.
Ezzel a két mondással bízvást végigélhette a reászabott évtizedeket, tarthatott

ezüstlakodalmakat, aranymenyegzõket, végül, vénségére, mikor már mozdulni nem
tudott, beleéghetett nádas házába a nyíregyházi ember, mert a nádfödelû háznak az a
sorsa, hogy végül is leégjen; a polgárnak pedig az, hogy elfoglalja a maga helyét a
Morgó-temetõben, mint azt már apái tették.

...Sokat törték a fejüket a nyíregyházi papok, hogyan lehetne megértetni a
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nyíregyháziakkal, hogy az országosan híres Balczár kolbászon, az orosi nyilasok borán
kívül van egyéb jó is a világon...

- Persze hogy van - felelték a nyíregyháziak. - Ilyen valami: a bokortanya, az
otthon nevelt ló, amely csak akkor ér valamit, ha legalább négy van belõle a kocsiba
ragasztva, - az erdõirtvány vagy a kiszárított láp, nádas helyén keletkezett szántóföld,
de ebbõl csak az öreg Csengerynek jutott, miután halászbérlõi jogánál fogva elõbb
kifogta a vadvizekbõl, tavakból (a mai Nagykállói utca helyén elterülõ nádasokból) a
csíkokat, halakat, hogy az egykori halászkodás emlékeibõl legfeljebb egy pár jégen
használatos fapapucs, lócsont-korcsolya, háromszögletes jégpatkó maradott meg...

- Van: azonkívül még a világon „nyíregyházi takarékosság”, amely túlhaladja a
más vidéken ismert fösvénységet is.

- Van: hajnaltól estig tartó munka, amilyen kemény és elszánt munkát hírbõl sem
ismernek Magyarország egyéb tájain. Van „tirpák-konokság”, amely addig birkózik a
terméketlen sziksavas földdel vagy a csavargó természetû futóhomokkal, amíg végül
maga alá gyúrja. Van rezes biblia minden háznál, amelyet a haldokló kezébe lehet adni,
de nincsen újság, amely arra tanítaná az embereket, hogy deréktörõ munka helyett
politizáljanak, amelynél nagyobb idõrablás nincs a világon.

- Van aztán még Nyíregyházán kívül egy falu a világon, amelyet úgy hívnak, hogy
Szarvas, ahonnan valamikor elindulának a nyíregyháziak õsei, hogy zsellérséget,
koldusságot vállaljanak a Károlyi- és Dessewffy-uradalmakban. A Szarvasról
bevándorolt tirpákok bizony rövidesen kifizették a grófokat, megvette a zsellér a földesúr
földjét jó aranyon és ezüstön... De vajon mit csináltak azalatt az otthon maradott
szarvasiak? Azok gazdagodnak csak igazán - mondták még az én gyerekkoromban és
nagyot sóhajtva a nyíregyházi gazdák.

De hát a papok nem hiába üldögéltek nyári alkonyatokon a régi katolikus plébánia
elõtt egy kulccsal elzárható zöld padon. (Nehogy mindenféle oda nem való ember is
letelepedjen a padra.) Itt ült Verzár István, a plébános, mellette Bartholomidesz János,
a lutheránus esperes, Lukács Ödön, a kálvinisták papja, valamint Fekete István, a
görögkatolikusok esperese. (Ha a zsidó rabbinus történetesen arra járt, helyet szorítottak
neki is a padon.)

Errõl a zöldre festett, kulcsos padocskáról számítandó az új, a mai Nyíregyháza
megszületése.

Errõl a padról belátni lehetett a nyíregyházi piacot, amelynek közepére hosszú
árnyékát vetette a katolikus templom. (Ki hitte volna, hogy valamikor elmegy innen a
torony árnyéka, mert a templomot mindenestül arrább tolják, mikor a nyíregyháziaknak
szükségük lesz arra, hogy szabad, nagy piacterük legyen?)

Errõl a helyrõl szemügyre lehetett venni azt a nádtetejû, hosszú, földszintes épületet,
a városi vendégfogadót, amelynek kis, vaskeresztes ablakai mögött már csalogatóan
hívogatta a pirosas lámpafény a könnyelmûségükbõl még fel sem tápászkodott
Szabolcs megyei uraságokat, valamint a civilizációra hajlamos nyíregyháziakat.
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 Rózsakertiné Kalló Manyi, egy világszép asszonyság tartja itt mézes szóval a
vendégeket, - egyformán udvarolnak neki gubás emberek, félrecsapott kalapú
földesurak, pengõ tisztek és grófok - amíg a szegény pincérbõl lett gazdag Rózsakerti
úr a kártyát keveri ugyanezeknek a vendégeknek (hogy majdan egyszer
koldusszegényen és mezítláb szökjön meg a városból). Az elkényeztetett asszonyság
egy bál alkalmával nyilvánosan arcul üti Stádion gróf dragonyos fõhadnagyot, az
akkori miniszterelnök fiát; a fõhadnagy sarkon fordul, szállására megy és agyonlövi
magát, - de egyelõre még ez a kancarúgás sem árt a Rózsakerti-pár népszerûségének.

- Nem így gondoltuk ezt mi, amikor megtettük városnak az egykori zsellértelepet -
panaszkodnak a papok ott a plébánia padján. De hiába prédikálnak az asszonyba bújt
ördög ellen.

Ugyanerrõl a padról látni a Hársfához címzett fogadót, amelynek udvarán állt a
színes papírrongyokkal teliragasztott faszínház, amelynek gerendái életveszélyesen
recsegtek-ropogtak, amikor a vándor színtársulatok jóllakás céljából a „Peleskei
nótárius”-t tûzték ismét és ismét mûsorukra. Ámde ezek a régi direktorok a kortína
lyukain át csakhamar észreveszik azt is, hogy a közönség soraiban már vannak olyan
úriemberek, akiknek kedvéért a könnyû múzsát is be lehetne szólítani a színpadra a
masztix-szagú nõi öltözõbõl (amelynek hasadékai körül a helybeli hatosztályos
gimnázium ifjúsága tartott inspekciót). A könnyû múzsa jöttével többet emlegetik a
nyíregyháziak a félmeztelen vándorszínésznõk nevét, mint akár a polgármesterét. Még
magam is emlékszem Tiszainé Ellinger Ilonkára, egy gömbölyû, madárfészek-melegségû
primadonnára, aki egy frivol táncmozdulatával szakadást idézett elõ trikóján és ezzel
felborította a város nyugalmát.

A papok megint csak szószékeikre rohannak.
- Nem kell civilizáció, nem kell színház, ha ennek ilyen ára van - dörgik mind a négy

templomukban.

Az érzéki színjátékba belekóstolt nyíregyháziak azonban már otthagyogatták
aluszékony otthonaikat, sõt messzi tanyáikat is, ha valamely vándortársulat
kiragasztotta piros céduláit a Hársfában. A botos színészek és a proporcióra dolgozó
kóbor színtársulatok körében már jó híre terjedt Nyíregyházának. A különbözõ
primadonnák pedig egész természetesnek vették, hogy a nyíregyházi szezon alatt
darab idõre megszökteti õket valamely felhevült gavallér.

Ó, mily tündérien hangzott a nagydob pufogása a Hársfa felõl! Kucséberkosár-
szaga lett az udvarnak a színésznõknek adott ajándékoktól; Tahi, a helybeli temetkezési
vállalkozó, a koporsóüzlet mellett jónak látja virágkereskedést is nyitni; az elsõ
nagytakarékban hiába fogadja az igazgató a kölcsön-kérõket azzal a barátságos szóval,
hogy aki a takarékba nem betétet hoz, hanem kölcsönért jön, az már eo ipso[3) rossz: -
a színtársulatok idõzése idején a legelsõ bonitású[4) úriemberek is kifogytak az
aprópénzbõl, mert a színésznõket azon kellett táplálni, ruházni!
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Nagy megkönnyebbülése volt a bennszülött asszonyoknak, lányoknak, amikor
azok a nõszemélyek, akik a férfiaknak az örökös dalt, mámort és jókedvet hirdették,
végre kimentek a városból. Sõt a plébánia elõtt üldögélõ fõtisztelendõ urak is némileg
nyugodtabban beszélgettek a város jövõjérõl.

A nyíregyházi ember pedig ment elõre a maga céltudatos útján.
Ebben a városi élet egyes túlhajtásai: a duhaj mulatozások, kártyázások,

színházasdik miatt történt tán, hogy a lakosság õsibb, tehát maradibb része eltávolodott
a várostól. A tanyák szaporodtak, majorsági épületek, ménesek, nyájak teremtek odakint
abban a nagy nyíregyházi határban, amely jóval Császárszállás alatt kezdõdik és
csaknem „Dessewffy” õrháznál végzõdik. Az igazi nyíregyházi ember a maganevelt,
gyönyörû négy lovával legföljebb hetivásárkor jön be a városba; maga hajt a gazda,
az asszonynép a por, meleg vagy esõ ellen a fejére hajtja tarka felsõszoknyáját - marad
még ott elég szoknya - és a kasfarban telepedve, százszor is meggondolja, hogy mire
adja ki kuporgatott krajcárait, hatosait.

Télen szélestalpú, hosszú szánok farolnak a Nagykálló utca töltésén, de az
elszaporodó ügyvédi irodákból, különbözõ üzletekbõl hiába várják a fõnökök, hogy a
négylovas szán stációt tartson. A nyíregyházi ember lehetõleg nem pereskedik, mert
annyi józan esze van, hogy ügyvéd nélkül is rájön az igazságra. A boltba pedig már
csak azért se megy be, mert úgyis megvásárolt minden szükségest a Luca napi vásárkor.
Ha bejön a városba, leginkább eladni jön valamit. Nem restelli befogni a négy lovát,
hogy egy pár beteg csirkén idejében túladhasson. Egyébként semmi igénye nincs,
semmi köze a városi élethez, legföljebb annyi, hogy a Bundi kocsmánál vagy a
cédulaháznál etesse-e meg a lovait?

II.

Ilyenformán mérhetetlenül gazdagodik a tanyák népe, míg a városi polgárság
körében ismerõs fogalom lesz a hivatalnoki szegénység, amely békében is megvolt
Magyarországon.

Épül ugyan már a nagyszerû megyeháza, emelkedik a törvényszéki palota, új
színház alapját rakják le a Pacsirta kocsma szomszédságában, hogy a Hársfa rövidesen
beadja a kulcsot. Sõt készen vannak a tervei is az emeletes városi fogadónak, a
Koronának, mert már az Európa szálló is kicsinynek bizonyul a város idegenforgalmához.
Mégis olyan valami szegény-szag kezd a városban érezhetõvé válni, amelyet ezelõtt
nem ismertek a nyíregyháziak.

Mi volt az oka a mutatkozó szegényedésnek? Mi volt az oka, hogy borús arcokkal
is lehetett találkozni abban a városban, ahol még a „debreceni hideglelésen” is túltevõ,
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áldott „nyíregyházi étvágy” gömbölyítette az arcokat, amíg a város némileg is az
õsfoglalkozásának élt?

Hiszen az csak nem lehetett olyan nagy baj, hogy Geszten Jóskát, a híres betyárt,
aki lopott, úgynevezett éjjeli marhával évtizedeken át ellátta a nyíregyházi mészárosokat
és a piacot: szökése közben a nagykállói várban agyonlõtték!

(1924)

AZ UTOLSÓ SZERENCSÉS ARANYÁSÓ
NAGY-MAGYARORSZÁGON

A kilencszázas kezdetére esõ valamelyik esztendõben nagybányai ismerõsöm
csomagjait segítettem cipelni a Keleti pályaudvaron az ország keleti részeibe induló
személyvonathoz. (A pesti emberek még akkor is igen nyájasak voltak vidéki
ismerõseikkel szemben, korántsem éreztek irántuk irigységet.) Nagybányai ismerõsöm
a vasúti kocsi ablakában állva, hirtelen felkiáltott:

- Hozza már Brachfeld Nagybányára az angolokat. Pokoliu, a néptanító, megtalálta
az aranyfészket.

Valóban, a Dorottya utcából is ösmert pesti kereskedõ sietett az indulásra kész
vonat felé. Mellette loholt két nyurga, skót szövésû ruhába öltözött, beretvált arcú
úriember féltett kis kézitáskáikkal, amely úriemberekrõl minden ciceronei tudomány
nélkül meg lehetett állapítani, hogy a kontinensen utazgató angolok. Nagy lendülettel
ugrottak fel a személyvonatra.

- Csakhogy le nem késtünk! - kiáltott fel Brachfeld, és nyomban vizsga tekintettel
szemügyre vette a Budapest-Szatmárnémeti felírású táblával ellátott vasúti kocsi utasait:
vajon nem utazik-e azon konkurrens aranykereskedõ.

Nagybányai ismerõsöm ezalatt a vasúti kocsi ablakából néhány szóval
elmagyarázta, hogy a Brachfeld megjelenése Nagybányán mindig azt jelenti, hogy új
aranyeret vagy aranyfészket találtak a hegyekben az aranyásók. Ezekkel az aranyásókkal
rendszerint a pesti Brachfeld kötötte meg üzleteit, addig, amíg sürgönyére Londonból
meg nem érkeznek vala angol üzletbarátai, akik kézitáskával hozták a pénzt a nagybányai
aranyért. Legutóbb egy Pokoliu nevû néptanító és aranyásó csinált nagyobb szerencsét
a magyar Kaliforniában; nyilván erre a hírre érkeztek meg az angolok...

Igen, hitetlen olvasó, valamikor olyan gazdagok voltunk, hogy a brit világbiro-
dalomnak is tudtunk adni fölösleges aranyunkból.

A személyvonathoz akkoriban még háromszor csengettek, a harmadik csengetés
után trombitált a vonatvezetõ, és a mozdonyvezetõ nagyot füttyentett, és füstfelhõt
fújt a Keleti pályaudvar üvegtetõje alá. Az ittmaradottak hosszan elgondolkozva néztek
a vonat ablakából lengetett nõi zsebkendõcskék után. Elhatároztam, hogy alkalmilag
visszaadom nagybányai ismerõsöm vizitjét.

Pesten akkoriban még úgy ásták az aranyat, hogy az ember reggeltõl délig álldogált
a vasláncokkal elkerített Wurm utcában vagy Mária Valéria utcában, tõzsdei kurzusokra
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figyelt, tekintélyesebb alkuszok vagy bankigazgatók után iramodott, nyitva tartotta
mind a két szemét, amikor a galopének nyargalva rohantak ki a tõzsde üvegtetõje alól,
fülelt, hogy a jó vagy rossz emésztésükön kívül mirõl is beszélgetnek még azok az
úriemberek, akiknek kézmozdulataira zuhant vagy emelkedett a kurzus, az Eötvös térre
a Braunhoz járt ebédelni, és nemcsak a marhahús minõségére figyelt, hanem arra is,
hogy milyen étvágya van a búzaring vezérének... Pedig tizenkét órányira Budapesttõl
már a valóságos aranyat ássák hozzáértõ emberek.

Igaz, hogy ezek az aranyásók nem nyaralnak a Svábhegyen, Zugligetben vagy a
Margitszigeten, ahol a pesti aranyásók, a német újság jelentései szerint, figyelték a
madarak éneklését, a falombok legyezgetését, sõt a hölgyvilág csinosságát is - néha
bizony egyik se volt gusztusos e jelenségekbõl, ha a német újságban a kutató szem
fölfedezett egy olyan hírt, amely, véleménye szerint kedvezõtlen lehet a kurzusokra.
Ilyenkor aztán dolgozhatik az ártatlan kis fülemile a cserjésben, építheti aranyhidait az
elsõ napsugár a faleveleken át, és a hölgyek fölvehetik akár ama ruhájukat, amelynek
egyszer Pesten jártában a perzsa sah utánanézett: a pesti aranyásón még ama
gyomorjavító kúra sem használ, amelyet pedig alapos vizsgálat után rendelnek a doktor
urak. - Míg a messzi, erdélyi aranybányásznak legalább a kedve jó, mert hiszen gyakran
jár õ a természetben is, amikor patakok futása nyomán aranyszemecskék után ballag,
siet, lelkendezik. Nagybánya, ahol a vonatról le kellett szállni, ha ezekkel a valódi
aranyásókkal megismerkedni akart az ember, vidám, derült városka volt... Ama városok
közül való volt, ahol az idegen utazó sürgetõ dolgában is napokra elfelejtkezik, és a
távolból is úgy gondol vissza a városkára, ahol öregségére élni szeretne.

Hõsünk, az aranyásó néptanító, akkoriban, mikor én megismerkedtem vele, már az
asztalfõn ült a „déli sernél”, amely ünnepélyt ebben a kis városban éppen olyan pontosan
megtartottak, mint az osztrák hivatalnokvárosokban szokás. Bányakapitány,
bányamérnök, fõkapitány, polgármester (ama bizonyos egykori pesti hírlapíró Éghy Mihály
nevû, aki a jó kedélyérõl a régi Alkotmány-nál ismeretes volt, papok, festõmûvészek és
egyéb városi urak ünnepelték a friss csapolást, és tagadhatatlan érdeklõdéssel
szemlélgetnek esztendõs ismeretség után is egy feketehajú, cigányos tekintetû,
titkolhatatlanul boldog arcmosolyú, úri ruházatú férfiút, aki az asztalfõn foglal helyet, és
éppen akkor adakozik két szégyenlõs úrihölgy gyûjtõívén valamely jótékony célra.

- Ez az a szerencsefi! - mondja a polgármester, amint terebélyes hasával helyet
szorít nekem is a sörözõk asztalánál.

Akkor már Pokolnak hívták az egykori néptanítót, mert megválott oláhosan hangzó
régi nevétõl: Pokoliutól, hiszen a békebeli urasághoz az is hozzátartozott, hogy az
embernek magyaros neve legyen. (Igaz, hogy csak ötven krajcárba került ez a
névváltoztatás, de valamiképpen, különösen fiatalembernél, a társadalmi életben a
magyar név fontosabb volt még a jó modornál és a táncolni tudásnál is. „Kelemen,
uram, Kelemen!” - mondták bizonyos büszkeséggel a tegnapi Kleinok, ha nyelvbotlással
a régi nevükön szólították õket.) Valóban, akármint nézegetem õt darab ideig, semmi
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nevezetest nem vettem észre hirtelenében az egykori néptanítón, akit messze földrõl
jött angolok is megbámultak, midõn a pesti Brachfeld aranyvásárlás céljából
Nagybányára utazott velük. Íme, itt ül elõttem a megelevenedett Aranyember, és még
csak annyit sem tudok felõle kisütni, hogy mit gondol magában, pedig már akkoriban
is írónak, lélekbúvárnak képzeltem magamat. Lehet, hogy Pokol semmit sem gondolt
magában éppen akkor, csak örült a létnek, örült a csapolt sernek, amelynek színe
ugyancsak aranyaira emlékeztette õt; örült az urak nyájas, irigységmentes, kíváncsian
kedveskedõ mosolyának, amely mosolynak a színe ugyancsak vetélkedett az aranyéval;
örült a falon függõ festményeknek, amely festményekkel a Hollósy-iskola növendékei
ugyancsak elárasztottak minden szalont, vendéglõt, cukrászdát Nagybányán, amikor
számtalanszor lefestik vala azt a koporsó alakú hegyet, amely a város fölött mutogatja
a leggyönyörûbb õszi ruházkodását mindaddig, amíg megérkezik a köd, és a ködben
láthatóvá válik az az óriás halott, aki a hegygerincen elnyújtózva fekszik; az arany
koporsója ez a hegy, a hegyben rejtõzõ aranynak az õre a ködhalott, és íme Pokol a
koporsóból is ki tudta ásni az aranyat. Ennek örült bizonyára az egykori néptanító,
amikor mosolyogva nézegetett maga elé, mert hiszen õ jó vásárt csinált.

...Én ebben a derûs, festõk palettáinak színeire emlékeztetõ városban semmi
hasonlóságot sem tudtam a Bret Harte novelláiból észrevenni: dehogyis a vad
Kaliforniában járok Magyarország eme arany termõ vidékén: egy boldog kis városban,
ahol minden ablakból zongoraszó hallatszik, ahol pedig nem zongoráznak, ott
regénykönyvet forgatnak, és az asztal olyan közel esik az utcához, hogy a könyvet
innét is el lehet olvasni. Vidor, nyájas, ízléses arculatok mindenfelé; az emberek azért
látszanak élni, hogy kedveskedjenek egymásnak; társadalmi összejöveteleken törik a
fejüket, a ligetekben dolgozó festõmûvészeket látogatják meg, mindenki érteni látszik
a piktúrához, amikor Thorma János meg Réti István néhány esztendõt a városban
töltenek... Ezt a szót, hogy „kultúra”, olyan tisztelettel ejtik ki, mintha akár Ferenc
Józsefrõl volna szó, aki a királyi tanácsosságokat és bányagrófságokat osztogatja.
Hát ebben a miliõben nem csináltak valami nagy dolgot még abból sem, hogy a borpataki
román tanító egy akkora aranyfészket talált, amelynek árából kacsalábon forgó kastélyt
épített egy völgyben...

Miután a mostani Magyarországon az aranyásók másféle szerszámokkal dolgoznak,
mint a régi aranyásók: érdemes a nagybányai aranyásókról bõvebben is megemlékezni...

Nagybányán mindenki aranyat keresett, akinek errevaló ideje volt. Némely városi
hivatalnokok (a megye székhelye Szatmárnémetiben volt) a vasárnapi kirándulásukkal
kötötték egybe az aranyásást. Más polgárok a bányagrófságtól aranyásásra kibérelt
területükre olyanformán látogatnak el, mint más kisvárosokban a szõlõkre szokás.
Még táncoltak is azon a földön, amelynek mélyében az aranyat sejtették.

Nem volt még akkora ára sem az aranykutatás bérletének, mint a kaliforniai árakról
mondják. Az állam minimális vámot szedett polgáraitól, ha azok aranyásás céljára
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bizonyos földterületet kijelöltettek maguknak. Révai Károly bácsi, a nagybányai költõ,
aki országszerte ismert verseivel meglehetõsen jó nevet vívott ki magának az akkori
magyar irodalomban (mint szokás volt mondani ez idõ tájt), letette a pennát, amellyel a
Lendvai-színház prológusát írta, és szívesen rányomta a pecsétet minden aranyásásért
beadott folyamodványra a bányagrófság ódon várában. Hetivásárkor a környékbeli
gubás parasztok nyomakodnak be a költõ irodájába a licencia végett, míg egyéb napokon
kedélyes városi polgárok állítanak be azzal a szóval: „Károly bácsi, nehogy kinevessél.
Nekem is kedvem volna aranyat ásni itt vagy amott.” Ha jól emlékszem, a városi
polgármesternek és Révész Jánosnak, a nagybányaiak nevezetes evangélikus
esperesének is volt engedélye aranykutatásra, de õk nemigen értek rá a hivataluk miatt
ilyen „babramunkára”.

Hát nem nagyon csodálható, hogy a borpataki néptanító is beóvakodott egy
napon Révai Károly bányagrófsági irodatiszt úrhoz, és bizonyos földterület ásásához
kért engedelmet, amely területen elõtte már mások is megpróbálkoztak. A szelíd Révai
Károly föltette a szemüvegét:

- Hát annyi kidobnivaló pénze van, kedves Pokoliu?
- Nincs nekem egy fityinggel sem több, mint amennyi a „kutatmányi jog” ára.
(Igen, ilyen furcsa szóval nevezték azt a reskontót, amellyel a nagybányaiak a

szerencséjüket keresték.)
A borpataki tanító elment az engedéllyel. Legközelebb csak akkor esett róla némi

szóbeszéd a serházban, amikor a nagybányai boltos megunván a hitelezést, már nem
akart olajat adni a borpataki aranyásó bányászlámpájába. A néptanító térdre vetette
magát a boltban, és olyan lamentációba kezdett, hogy a hetivásáros emberek
összegyülekeztek a bolt elõtt. Az aranyásó jajgatott, imádkozott, sírt, öngyilkossággal
fenyegetõzött, ha nem hitelezik neki a lámpájába való olajat. A kereskedõ végre
megunván a dolgot, odaadta az olajat.

Ugyanezen a napon Révai bácsinál, az engedély meghosszabbítása végett
ugyancsak hasonló jelenetet akart rögtönözni a néptanító - egynapi haladékért. A
költõ nem engedte letérdepelni a dászkált, adott kétnapi határidõt.

Másnap ezen dolgok után: híre futamodott Nagybányán, hogy a borpataki
néptanító olyan nagyságú aranyfészekre bukkant, amilyenre a legöregebb aranyásók
sem emlékeznek. Hogy történt, mint történt? Az ördögök segítették-e (akiktõl ezen a
környéken nagyon félnek), vagy pedig a jó tündérek (akikben még inkább bíznak az
aranyásók) mutatták meg az utat az aranyfészekig a szegény néptanítónak? Õ maga
nemigen beszélt a dologról, tanú pedig nem volt, aki árulkodhatott volna. A vadhegyek
között, a föld alatt játszódott le az esemény, éppen úgy nyomhatta ásóját az
aranykeresõnek az ördög is, mint akár az aranyhegy jó szelleme, akirõl szép
mesemondások vannak. A legenda szerint olyan nagy füstje támadt a nevezett
aranyleletnek, hogy a pesti Brachfeld és angolja gyalogszerrel tolták Szatmárnémetibõl
a kis vicinálist, hogy legelsõnek érkezhessenek a szerencsés aranyásóhoz. És az angolok
megérkezésével a kis Nagybányán egy-két napra hamisíthatatlan kaliforniai atmoszféra
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kerekedett. Adtak, vettek, csereberéltek „aranykutatmányi jogokat”, a hegyek közül
megjöttek azok a sohasem látott aranykereskedõk, akik patakok gyors vizében fogdossák
össze az aranyport. A nyakukra kötött aranytartalmú zacskókkal mutatkoznak környékbeli
parasztok, akiknek a háta az örökös gyötrelmes ásástól úgy meggörnyedt, hogy majd
csak a koporsóban tudják kiegyenesíteni; akiknek a keze olyan fekete az aranytól, hogy
azt semmiféle mosdóvíz sem tudja többé fehérre mosni; akik néha éveket, évtizedeket,
egész életeket töltenek el hiábavaló munkával, káromkodásban és imádkozásban,
csüggedve meg újra nekilendülve, és legfeljebb csak csalfa álmaikban találják meg azt az
aranyat, amelyet késõ vénségükig keresnek. Igen, Brachfeld és az angolok megérkezése
mindig valamely titokzatos aranylázat hozott a kies Nagybányára; az arany gazdag
ügynökeinek jöttére kezdett ábrándozni az egész város, holott máskor nem is nagyon
vették észre még az eredményes aranyásókat sem... Brachfeld és az õ angoljai „csináltak
nagy embert” Pokoliuból, a néptanítóból; õk hízelegték körül, õk ünnepelték, õk
kapaszkodtak két oldalról is a karjába a nagybányai utcákon.

- Ejnye, nem is tudtuk, hogy ilyen nagy emberünk van! - dörzsölgették a szemüket
a nagybányaiak.

A történet igazsága kedvéért meg kell jegyezni, hogy maga a nevezetes aranyásó
sem bizakodott el az aranyalkuszok dicséretétõl. Csak nem vett többé hitelben olajat,
és a bányagrófságnál tucatszámra vette az újabb reskontókat az aranykutatáshoz.
Tovább ásott.

Mikor én Nagybányán a Hollósy-iskola növendékeinek napsugárszínû
festményeiben gyönyörködtem, Pokol már kastélyát felépítette Borpatakon. Nagyon
kíváncsi voltam, hogy milyen kastélyt épít magának egy aranyásó? Ezt a
kíváncsiságomat könnyen kielégíthettem, mert Pokol minden héten nagyobb társaságot
hívott magához a bányai urak közül, és ilyenkor nem takarékoskodott a vendég-
szeretettel. Valamiképpen még mindig úgy tüntette föl a dolgot, kimondhatatlanul
hálásnak, lekötelezettnek érzi magát, hogy a nagybányai urak véle, az egyszerû
néptanítóval szóba állanak, úgy emlékszem, õ küldte be a hintókat is a fogadói serház
elé, ahol a nagybányai urak találkozni szoktak egymással. A kanyargós hegyi úton
könnyedén futamodtak a hintók, hogy az utasoknak legszebb napjaik, legjobb
szívdobogásaik, legkiadósabb lélegzetvételeik jutottak eszükbe. És a völgyben
csakhamar feltünedezett az aranyásó kastélya.

Valóban olyan volt ez a kastély, amilyent egy szerencsés aranyásó építhet magának.
A népmesébõl jött tarka tornyával, amelyre ugyan semmiféle lobogó nem volt

tûzve, de messzire virított az a hegyek közé, amerre a szegény, sorsüldözött aranyásók
is irigykedve járnak. Felkiáltás volt ez a torony a balszerencse ellen, tüntetés az ördögök
ellen, amelyek mindig rossz nyomra viszik az aranykeresõt; ragyogás ama sötét bánatok
ellen, amelyek verejtékezve lepik e föld alatt az aranyásó homlokát. Cifra torony volt,
amilyent egy aranyásó álmodhat magának, amikor végre álmában feltalálja az
aranyfészket.
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És az ablakok is felcsillogtak a hegyre, amerrõl közeledtünk, hogy azt hihettük, az
ezeregyéjszakai palotához közeledünk, amelyet dzsinnek a tenger egyik partjáról a
másik partra hordanak, ha parancsolójuk így rendeli. Az ajtókilincsek is bizonyára
aranyból vannak, mert vajon mit csinálhatna egyebet azzal a rengeteg arannyal, amelyet
Pokol úr életében talált? (Tudniillik a további ásásai is jól sikerültek.)

Közelebbrõl ugyan veszített valamit az aranyásó kastélya a messzirõl táplált
illúziókból, de három lépésnyirõl is fölébresztette a szemlélõben a gyermekkori álmokat.
Ilyen kastélyt szeretne építeni magának minden gyermek ama karácsonyi
forgácsdobozokban rejlõ játékszerekbõl, és ilyen kastélyt szeretne építeni magának
minden felnõtt, akinek gyermekkorában nem volt játékszere. Cifra volt itt minden,
mintha egy mézeskalácsos sátorból vette volna a motívumokat háza fölépítéséhez a
cigányosképû házigazda. Vagy talán egy keleti szertartása templomot gondolt el
magában az építkezésnél az aranyásó, ahol õ valamikor talán csak a sekrestyés után
következett rangban, és papja volt a leghatalmasabb úr, akit életében látott. A fonókban,
kukoricahántásoknál, tollfosztásoknál elmondott mesék kastélyát akarta megépíteni,
amely csak tán azért nem forgott, mint a ringlispil, mert a nagybányai építész nem tudja
ennek a szerkezetét. És mégsem volt ízléstelennek mondható ez a kastély itt, az
aranyásás vidékén, ahol az emberek nem gondolnak egyébre, mint a pillanat alatt való
meggazdagodásra. Az itteni fantáziákhoz éppen úgy idomult ez az épület, mint keleten
a minaretek és mecsetek alakulnak az odavaló képzelethez. És a házigazda fekete selyem
bársonyruhába öltözve várta a vendégeit, és még csak egyetlen aranyzsinór se volt a
ruháján - csak barna kezén villogott egy mélytüzû briliánsgyûrû.

Akik szeretik a régi urasági kastélyok öblös ebédlõit, ahol kényelmes székekben
mindaddig el lehet üldögélni, amíg nem következik be az álom ideje, Pokol úr
ebédlõjében nem érezték volna jól magukat. Mindegyik szék, amely az ebédlõasztal
mellé volt készítve, olyan faragványos, magas, kényelmetlen volt, mint egy-egy trónus.
Mintha ezzel is ki akarná fejezni megbecsülését vendégei iránt: õ maga egy sokkal
kisebb széken foglalt helyet, hogy anélkül is köpcös, alacsonyas, hízásra hajlamos
alakja szinte eltûnni látszott a vendégek trónszékei között. Mosolygott, minden
eledelnek külön örvendett, mintha csak akkor juthatna hozzájuk, ha vendégei fölkeresik.
Pedig nem volt valamely különösebb ebéd, mert utazásaimból néha inkább szoktam
emlékezni a nevezetesebb ebédekre, mint akár a nõkre és más dolgokra: nem emlékszem,
hogy mivel kínálta meg az aranyásó vendégeit. Ám a bora, mint ez rendszerint azok
között a hegyek között történni szokott, amely hegyek nem teremnek bort: kitûnõ volt.

És a ház többi része is magán viselte gazdájának egyéniségét. A falakon a
nagybányai piktorok képei között mérnöki rajzok. Bizonyára a bányagrófság egy fiatal
mérnöke rajzolta meg Pokol úrnak mindazokat az utakat, amelyeket aranyásó korában
bejárt, mint a nagy fölfedezõknek útjait szokták megrajzolni a messzi földrészeken.
Föld alatt és föld fölött vezetnek el ezek a cinóberrel, kékkel, arannyal rajzolt vonalak.
Itt-ott egy aranyfolt mutatja azt a helyet, ahol Pokol úr valamikor nagyobb leleményre
tett szert. Íme, ezek a térképek mutatják az aranyásó életét, mindaddig, amíg
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vándorlásaiban eljutott volna a borpataki kastélyig. Nem kell titokban tartani többé
ezeket az utakat, hiszen Pokol úr elvitte az utak mentérõl mindazt az aranyat, amely a
föld mélyében található.

Kérdést intéztem hozzá, hogy milyen volt az az úgynevezett aranyfészek, amelyet
legelõször felfedezett:

- Milyen is volt? - mormogta elgondolkozva. - Akkora lehetett, mint egy juhászkalap.
Többre nemigen emlékszik a dologról, aminthogy nagyon szûkszavú, amikor a

maga mesterségére terelõdik a szó. Az aranyásó azt hiszi, hogy vendégei unatkoznának,
amikor a maga dolgairól beszélne nekik.

A völgyben korán alkonyodott, és a kastély, amely eddig csak cifraságaiban, bús
pompájában élt: megelevenedett. Vendégek léptek elõ a vásári viaszgyertya ékességû
oszlopok mellõl; a kapu, amely valamely kisebb faluba elmehetett volna oltárnak:
gyakran nyílott zajtalan sarkain; a nagy ebek folytonosan nyugtalankodva ugattak
láncaikon, és a park kavicsos útjai megtelnek vala ama keserves, félénk csikordulásokkal,
amelyeket a szegény emberek lépései szoktak elõidézni gazdag házakban. A jövevények
a házigazdát keresték, mire Pokol úr engedelmet kért a nagybányai uraktól, hogy
néhány pillanatra magukra hagyja õket. A kertbõl behallatszott a hangja, de az most
sokkal érdesebb volt, mint itt az ebédlõben. Néha pattant is ez a hang, mint az ostor;
máskor szünetelve, magyarázva, szavakat megismételgetve hangzott, mint amikor a
gazda az ispánjával vagy a béresével közli a másnapi teendõket.

A nagybányai polgármester a nyitott ablakhoz vitt; és ott magyarázta meg a
Pokol-kastély kertjében történõ eseményeket:

- Ezek az emberek, akik itt vannak: a Pokol úr régi cimborái, azok az aranyásók, akik
szegények maradtak.

Gubás, földfekete, koldus módjára állongó férfiak húzódnak meg a homályban.
Némelyik a földön ült a halálos fáradtságtól, a másik félig elheveredett, mint egy
agyonhajszolt állat, a harmadik térdepelt, és az arcát fürösztötte a kert nedves füvében,
mint a búcsújárók nedvesítik magukat a kegyes helyek vizeivel, amelyektõl betegségeik
elmúlását remélik. Valóban búcsújárók voltak ezek a borpataki Pokol-kastélyban, az
arany búcsújárói, akiket a hiú Pokol úr tán azért rendelt ide, hogy jótékony hatalmának
híre terjedjen Nagybányán is. És voltak ott a háttérben asszonyok is, habár a babona
szerint az asszonyoknak nem szabad aranyásással foglalkozni. Állítólag az arany elbújik
az asszonykéz elõl. Nos, ilyen rongyos öregasszonyokat még a pesti templomok körül
se láttam életemben, pedig a pesti koldusok elég rafináltak a maguk dolgaiban.

Úgynevezett kihallgatási napot tartott Pokol úr, amikor a környékbeli hegyekbõl
mind elõjöttek azok az elátkozott aranyásók, akik hasztalan küzdenek az ördögök ellen,
munkájukat nem kísérte szerencse. A tarisznyájukból mindenféle kõdarabokat vettek
elõ, amelyeket mustrának hoztak arról a helyrõl, ahol a hegyet ássák. Pokol úr az
alkonyi világosságnál megnézte a köveket, bosszúsan elhajította õket, vagy visszaadta
az aranyásónak. És közben beszélt olyan nyelven, amelyet én nem értettem.
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A polgármester a fülembe dörcögte:
- A környékbeli szegény aranyásók halálosan bíznak Pokol szerencséjében,

jóságában, okosságában. Valóban, Pokol szerencsés fickó, mert többnyire ezeknek az
elátkozott aranyásóknak az elbeszélésébõl tudja meg, hogy hol rejtõzik arany a
hegyekben, mely területekre kell „kutatmányi jogokat” szereznie a bányagrófságtól,
merre mutatkozna eredménye a befektetésnek. Mert Pokol úr maga már nem ás az
arany után, hanem ásat. Egy esztendõt töltött valamely kémiai intézetben, ahol az
arany felismerésérõl egyet-mást megtanult; laboratóriuma is van a kastélyban. Azokat
az eldobált köveket õ majd még egyszer megvizsgálja.

Odakünn a kertben pénz csörgése hallatszott. Pokol úr osztogatott pénzt a szegény
aranyásók között, lámpásba való olajra, szerszámra, élelemre, „kutatmányi jogokra”...
A földfekete emberek csókolgatták Pakol úr pénzadó kezét, hálás, szinte
kutyavinnyogás-szerû hangokat hallattak, és áldást mondtak, amikor a diadalíves
kaput behúzták maguk után.

Most az asszonyokra került a sor... Azokkal már nem is állott szóba Pokol úr,
hanem a konyha felé mutatott, ahol bizonyára akadt valami ebédmaradék.

Mikor visszatért az ebédlõbe Pokol úr, odalépett a sarokban álló nagy zongoraverkli
mellé, amelyet egy pesti korcsmárostól vásárolt, és víg, dobos, csengõs keringõt
játszatott a hangszerrel.

(1925)

UNGI BERKEK

Zúgnak-e még az ungi berkek? - ha zúgnak is, másként zúgnak, mint régen. A
Rákóczi-vitézek a homokban alusznak, és minden elmúlott. Az ungi berkekben az
árulkodó szél a takaró gallyakat nem rejtõzködõ kurucokról hajtja félre - csak zúg a szél,
amúgy bolondjában. Én e tájon jártam, és egy történetet találtam. Tegnap vagy
tegnapelõtt - vagy nemrégen azelõtt történt; éppen kocsin mentünk arra, ahol az
útszélen egy roskadt és igen szomorú, régi ház álldogált. Éppen olyan vén, mint az
országút, vagy talán még vénebb. A tetejét elhordta a szél, oszlopos tornácán bokrok
nõttek, ajtaját, ablakát jó emberek elhurcolták. Ki lakott itt? Miért lakatlan a ház, hol
egykor tán víg élet volt?

Itt Mátyás lakott és szolgája. Mátyás egy zordon kisnemes volt; szolgája Csiga, a
rém lusta ember - pajtás, ha régi krónikákban olvassz róluk, jegyezd meg, és gyûrd be
a lapot.

Itten egykor víg élet volt, a Mátyás idejében. Az udvarház tetején a szélkakas
csikorgott, és a konyha körül fülét hegyezve üldögélt a házõrzõ kuvasz. Tyúkok
kapargáltak a georgínabokrok alatt, és a nyitott kapun úri hintók gördültek be.

Majd jött egy õsz - a nyárfák a ház körül nagyon sárgák lettek, és a patak a kert
alatt oly melankóliával folydogált, mint egy öreg élet. Az udvarházba hintók nem tértek
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be, és a süvöltõ õszi szélben, suhogó esõben a szélkakas élesen csikorgott. Mátyás úr
az avart járta, és görbe botjával piszkálta a leveleket. Akkor már nagyon öreg volt,
fehér szakálla mellét verte, és dolmánya megzöldült a régiségtõl, mert szegény is lett.
Csiga gondozta õt, amennyire a lusta Csigától ez tellett. A gaz felverte az udvart, esõ
befolyt a szobába, és az utolsó macska egy vasárnapi napon elszökött a háztól.

Egy alkonyaton vendég érkezett a házhoz. Az öreg Mátyás az ámbituson üldögélt,
és ernyõs lámpánál megsárgult újságokat levelezett. A kakukkos óra mélán ketyegett
feje felett, a sárga nyárfákról a kemény levelek halk nesszel fordultak le a fûre.

Világos, langyos õszi este.
A vendég bejött a kapun, és lassú lépésekkel közeledett. Szikár, egyenes öregúr

volt - a szomorú arcú öregurak fajtájából, akiket sok bú és bánat ért fehér korukban, ám
fekete szemében egy húszéves ifjú szenvedélyessége és ifjúsága lobogott.

Az ámbitus lépcsõjén lassan feljött. Mátyás úr felemelte a fejét, és meghökkenve
nézett a jövevényre. Tétovázva, kissé ijedten közeledett felé.

- Emlékszik még rám? - kérdé az öregúr. - Fiatal korunkban jóbarátok voltunk, sokat
együtt voltunk; persze azóta megöregedtünk.

Mátyás magas, ráncos homlokát megsimította, és maga elé meredt.
- Régen?... Olyan ismerõs nekem, uram. Hol jár erre? Mit csinált azóta... Üljön le.
Az öregúr szelíden nézett Mátyás úrra, aki zavartan tekintett az udvarra.
- Ugyan hol mászkál Csiga? Persze, mi elszoktunk a vendéglátástól! - mormogta.
- Régebben víg cimbora volt, Mátyás úr. Jurátus korában a cigány csak mindig

muzsikált, és a szép leányok annyi bukétát kaptak, amennyit azóta se.
Mátyás úr mosolygott.
- A szép leányok és a cigány... Nagyon régi dolgok. - Hirtelen fontoskodva hajolt

elõre. - De egyszer vége lett, mert kiütött a forradalom, és elmentünk honvédnek. Ön
is?...

Az öregúr bólintott.
- Hogyne? Hát nem emlékszik? A vörössapkásoknál szolgáltunk, és az isaszegi

erdõben kötöttünk barátságot, amikor ön megsebesült, és én ápoltam.
Mátyás úr homlokát dörzsölgette, és karikás, kék szemét kutatólag függesztette

az esti vendégre.
- Akkor nagyon közel voltam a másvilághoz - mormogta halkan. - Keresztülfúrt

egy bolond golyó. Csakugyan mellettem volt ön akkor. Ahogy belépett, mindjárt
ráismertem, a szeme a régi tûzben ég, mintha semmi sem múlt volna el azóta.

Az öregúr mozdulatlanul ült helyén.
- Beszéljen valamit, hogy élt azóta? Mi történt? Érdemes volt élni? - Halkan mondta

ezt, és az ernyõs lámpát az asztal közepére tette, hogy a fény Mátyás úr arcába essen.
Mátyás úr öreg, ráncos kezeit egymásba fonta, és félig lehunyta a szemét.
- Különös, hogy ön kérdez engem, de én mégis felelek. A háború után bujdostam

erdõkben, falvakban és pusztaságokban. Sokszor nagy veszedelemben forogtam, és e
szomorú években, midõn a börtön és a bitófa fenyegetett, sokszor gondoltam a halálra.
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De a halál elkerült. Egy puszta szigetre vettem be magam a Duna közepén. Ott éltem, és
onnan nem mozdultam, amíg csöndesebb idõk következtek. Akkor kezembe vettem a
vándorbotot, és elindultam hazafelé. Nem tudtam, hogy élnek-e, halnak-e azok a jó
öreg emberek, akiket szerettem. Egy ilyen estve érkeztem haza... Éppen ilyen csendes
és bús õszi idõ volt, csakhogy még világosabb. És ilyen volt minden. A gaz benõtte az
udvart, az esõ befolyt tán a házba, és kóbor kutyák bitangoltak az udvaron. A szél egy
varjúfészket lógat a nyárfán, amit én kisfiú koromban ültettem.

Beléptem az udvarra, sehol sem találtam senkit, mindenütt kopár csend,
elhagyatottság, por és szúette bútorok. A ház végében ült egy öregasszony.
Megismertem, a dajkám volt valamikor, de õ nem ismert meg. Meg se mozdult a
gerendáról, amelyen ült, és varrogatott valami férfiruhát. A vénasszony neve se jutott
eszembe. Ha tán nevén szólítom, akkor megmozdul, és tán rám ismer. Továbbmentem
az elvadult kertbe. A domboldalon óriási sárga tökök ragyogtak az alkonyi napban: ez
volt minden növényzet a kertben. És a tökök között, a porban egy rongyos bekecsû
öregember ült: az apám. Talán éppen úgy festett, mint én mostan... (De mégis másképp.)
Megszólítottam, akkor mosolygott, és a sárga tökökre mutatott: „Ugye, szépen nõnek?
Nemsokára akkorák lesznek, hogy meg se lehet õket mozdítani!” A sárga tökök valóban
óriásiak voltak, és kérkedve ragyogtak zöld leveleik között, mintha hozzám szóltak
volna: „Mi, mi vettük el az apád eszét! A tiedet is elvesszük, ha itt maradsz!” Abban az
idõben sokan voltak olyanok, akik a tök növését lesték, mert egyebet nem csinálhattak.
Az anyám után nem is mertem kérdezõsködni, úgysem felelt volna senki. Mielõtt
elbúcsúztam volna a szülei háztól, próbáltam az apámmal beszélni. De mikor megmondtam
neki, hogy ki vagyok, felugrott a porból, és kereket oldott. Elrejtõzött az erdõben, és
nem lehetett onnan kicsalogatni. A vén dajka az apám ruháit varrogatta a gerenda
szélén, fel se pillantott, mikor mellette elhaladtam. Elmentem... Erre - felfelé az országúton,
és a hegyrõl sokáig néztem a roskadt udvarházra, és szerencsétlen lakóin gondolkoztam.

Erre - felfelé...
Mátyás úr egyszerre elhallgatott, és ijedten nézett körül. Az õsz vendég még

mindig mozdulatlanul ült szemben véle, és szenvedélyes barna szemei ragyogtak.
- És aztán, tovább? - kérdé az öregúr.
Mátyás e keserû visszaemlékezések alatt lehorgasztotta a fejét, és csapzott, fehér

haja homlokába hullott. Remegõ hangon folytatta:
- Aztán? Évek múltak, és én asszonnyal jöttem ide vissza, amikor mindenki a föld

alá költözött, akik addig itten éltek. Sok év után, mert a sárga tökök még sokáig nõttek
óriásokká, és vén dajkám a gerenda szélén mindig varrogatott. Mikor az asszonnyal
idejöttem, már akkor minden csendes volt... Külföldön kóboroltam, és külföldön
nõsültem. Egy szõke és német nõ volt a választottam. Igen szegény volt, igen szegény
voltam én is - kézimunkával kerestük a kenyerünket -, éppen egymáshoz illettünk.

Ám csak addig, amíg idejöttünk. Mert ez szép vagyon volt, az én hajam deresedett,
nõm pedig szép volt és ifjú. Kapumat kinyitottam, hogy mindenki idejöjjön, aki csudálni
akarja nõmet, és poharat akar üríteni velem. Hahó! A hintók jöttek, és a víg cimborák itt
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nyüzsögtek. Az udvaron akkor rózsák nyíltak, és a vaddal dús erdõ puskaropogástól
visszhangzott. Víg élet volt az! Szõke asszonyom a víg cimborák kedvéért magyarul is
megtanult; most is hallom hangját, ahogy a poharak összecsendültek, és a cigány tust
húzott: „Éljen a haza!” - Ezt kiáltotta, és én voltam a legboldogabb ember. Csak néha,
borús éjjeleken kísértett a gondolat, hogy gyermekünk nem volt. Akinek örülni lehetne,
aki a víg cimborákat innen elzavarná, és csendessé és boldoggá tenné a vén udvarházat.

És tán ez volt az oka, tán a víg cimborák, hogy szõke asszonyomtól, akivel a
szegénység kenyerét egykor boldogan ettük, elhidegültem. És õ is. Míg egy napon
titkon elhagyta házamat. Hogy kivel ment el, hová repült a szõke nõ: sohase próbáltam
megtudni. Kapumat bezártam, és az udvar rózsáit leszaggattam. A víg cimborák ezentúl
hiába zörgettek ajtómon: öreg inasommal tüzeltünk a téli estéken, és nyáron sárga
tököt ültettünk a homokos domboldalba. Sárga tököt... Az élet így ment simán,
események nélkül. Télen tüzeltünk, nyáron óriássá neveltük a sárga tököket.

Most már nincs semmi... semmi...
Amíg az öregúr beszélt, fejét mellére csüggesztette, és hangja mindig halkabb lett.
- Most már nagyon öreg is vagyok... - mormogta lassan. - Senkim és semmim

sincs. Az életem elmúlt. Utánam nem jön senki. Boldogtalan voltam.
A szék karjára ejtette õsz fejét, és nagyot hallgatott. Az ismeretlen egy pillanatig

még várt, hogy tán szólani fog. - De az öregúr hallgatott. Az ismeretlen csendesen
felemelkedett, és az egyhangúan ketyegõ kakukkos órához lépett. Megállította a
mutatóját, mielõtt az óra nyolcat ütött volna. Aztán eloltotta az asztalon álló lámpát, és
lassú lépésekkel lement az ámbitus lépcsõjén, majd elhagyta a házat.

Csiga, a rém lusta inas egy félóra múlva megjelent az ámbituson, hogy vacsorázni
hívja urát, de hiába költögette.

Kocsink lassan haladt a lejtõs országúton, az ungi berkek zúgtak a hegyoldalokban,
és a roskadt, vén udvarház elmaradt mögöttünk. A történetet útitársam mesélte el, és
hozzátette, hogy az esti látogató bizonyosan a halál volt.

(1900)

DELIKATESZ

- Ne bántsátok szegény „Flegman”-t, õmiatta már nyugodtan kukorékolhat minden
hitvány kakas a maga szemétdombján - mondogatta Ulrik úr, beteg, úri barátunk, aki
szeretett magáról harmadik személyben beszélni, amikor rájött, hogy így érdekesebbek
mondanivalói. - „Flegman”-nak régen kampec, csak azért lázong még a napsugáron,
hogy barátainak, jótevõinek hálásan megfizessen azokért az emberséges
cselekedetekért, amelyekben õt betegségektõl nyomorított életében részeltették (Sic!)
- fûzte hozzá, mintha titkon õ maga is javítgatná szavait. - De azért változtatni kell a
helyzeten...
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Ugyanezért „Flegman” név alatt nyílttéri hirdetést küldött be a Nyíri Vinkó címû
hetilapnak, amely a Tiszántúl jelent meg, valamint Udvarhelyinek, a híres ágensnek,
aki a világon mindennel ügynökösködött, és kis boltja volt az Angyalzugban;
napközben lehetett õt látni a boltocskában, íróasztal mellett, és régimódi lúdtoll volt a
füle mellett, nagy könyvbe nézett, de minden angyalzugi lépésre felemelte a szemét,
amelynek balja üvegbõl volt - hogy a félõsebb asszonyfélék ijedtükben keresztet
vetettek a boltocska elõtt. (Vajon hová teszi az üvegbõl való szemét Udvarhelyi, ha
alszik? - kérdezték a bátrabbak. - Pohár vízbe, lelkecskéim, hogy másnap még jobban
lássak vele.) Tehát Udvarhelyi boltocskájának kirakatába is kiragasztotta Ulrik úr a
hirdetését, amely így hangzott:

„Magányos, független, de jelenleg betegeskedõ, javakorbeli, gyermektelen, nem
egészen szegény, de egyszerûséget szeretõ... de tisztaságot, kényelmet, nyájasságot,
otthont, csendet, háziasságot, megbízhatóságot kedvelõ, falusi úriember derék
házvezetõnõt keres, akit nyugodt lélekkel a háziasszonyt megilletõ helyre ültethetne.
Aki a politikai, a társadalmi vitákhoz is konyít.”

Csapó Gizella, ez a „páratlan” gazdasszony, aki már esztendõk óta szolgálta Ulrik
urat ismeretes falusi udvarházában („abban a reményben, hogy egyszer mégiscsak
elvisz az ördög, így vagy amúgy” - mondta Ulrik úr, és kezével különbözõ jeleket tett
fején, szívén, gyomra tájékán) - Csapó Gizella egy hetivásár alkalmával, amikor maga is
Udvarhelyi boltjában nézelõdött (mert egy szegény nõnek mindig szüksége van
valamely reménységre, võlegényre, jövendõre, ami szinte örökre befellegzett, amióta a
Képes Családi Lapok-ban a Levelezés címû zöld boríték megszûnt) - Csapó Gizella
nyomban megtudta, hogy gazdája, Ulrik úr helyezte el a hirdetést, amelyet Udvarhelyi
szemüvegén át csemcsegve olvasott fel az asszonyságnak.

- Delikatesz - mondta a hirdetés felolvasása után az ügynök, aki bár pocakos,
zsírfoltos mellényû emberke volt, mindig szárnyas kabátot viselt, amellyel olyan
kunsztokat tudott elkövetni, mintha maga is házasodni akarna. (Két felesége volt már.)

És ne felejtsük, hogy történetünk idejében Magyarországon még szerették a
ceremóniákat.

- Delikatesz? - kérdezte Csapó Gizella. - Az én idõmben ezt patkányméregnek
nevezték - mond, szótlanul hazaszekerezett a hetivásárból, jóformán semmit sem
vásárolt, mert a kofákkal inkább az anyjuk kínjairól beszélt, mint az új sóskák, babok,
káposzták áráról (amely terményeket már csak azért is kedvelt Ulrik úr, hogy
elmondhassa a másvilágon, hogy még evett az 19**-iki szamócából. „Ki tudná, hol a
fenében lesz szegény „Flegman” a jövõ tavaszkor?”) Csak egy nagy füstölt sódart
vett, amely lehetett volna fából is, agyon lehetett volna vele ütni egy bivalyt. És egy
száraz lóbõrt vett, amelyet „egy szegény zsidó” keservesen kínálgatott, amíg megesett
a szíve Csapó Gizellának.

- Sóskánk, babunk, paradicsomunk, galambbegyünk, káposztánk, tengerink egy-
két nap vagy egy-két hét múlva úgyis lesz bõségesen a kertünkben, kár érte pénzt
kidobni. De lóbõrünk nincs, és nem is lesz otthon, ha én egyszer itt hagyom ezt a házat
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- mondta igen komolyan, amikor porköpenyegében (amely olyan volt, mint a faluzó
állatorvosoké), nyolcvan vagy nyolcvankettõ kilós termetével olyan könnyedén ugrott
le a magas „bricskáról”, amelyet egy kõhajításnyira kezdõdõ Felvidék kedvéért nevezett
így az udvarias Ulrik úr; - mondják, Csapó Gizella oly huszárosan ugrott, hogy nem
kellett nyomban felpofoznia a „tigrist”, aki hosszú szárnyú, rézpitykés kabátot kapott
magára, ha kocsizörgés hallatszott a ház elõtt, és Csapó Gizella alsószoknyáiról,
ecetvirágszínû harisnyáiról, rövid szárú csizmáiról mindig egy hétig vigyorogva beszélt
este a konyhán. Gizella leugrott, és a lóbõr felõl úgy intézkedett, hogy azt nyomban a
padlásra vigyék. - Minek? - kérdezte az igazi „Flegman”, Ulrik úr férfi betegápolója, aki
a gazdasszony távollétében a betegeskedõ házigazda körül õrködött, hogy
„végrendelkezését elmondhassa valakinek”.

- Minek? - ismételte a valódi „Flegman”. - Hiszen a Ténsasszony úgyse tud a
létrán járni, mert elszédül.

Csapó Gizella, aki „Flegman szemtelenségeit” megszokta (ha ugyan meg lehet
szokni valaha az ilyen frátert), midõn darab idõre kihúzta a lábát a házból - Csapó
Gizella egy könyvecskét vett elõ karon hordott kézitáskájából, amelyben a Felsõ-Tisza
menti urak egész vagyona elfért volna, akár bankóban is. S így szólt:

- Mielõtt a tekintetes úr új gazdasszonyt fogadna, aki politizálni tud az ebédlõben,
olvassa el ezt a könyvecskét. A városi könyvkereskedõ ajánlotta, mert a patikaszerek
már nem használnak a tekintetes úrnak.

- Sohase használtak - legyintett az ámbitusi karosszékében üldögélõ Ulrik úr.
(Ma azt képzelte, hogy a Tiszántúl valahol azért kalapácsolnak, hogy az õ életét

emígy is megrövidítsék ellenségei. Ugyanezért „Flegman”-ját minden fertályórában
kiküldte a Tisza-partra, hogy bömbölõ hangján valamit visszaordítson ellenségeinek.
„Flegman” tehát naphosszat ordított: „Túl a Tiszán faragnak az ácsok...” kezdéssel
egy dalt, most, esteledvén: kissé fáradt volt, s a tekintetes úr helyett csupán egyetlen
pillantást vetett a könyvecskére. „Illik? Nem illik?” Ez volt a könyvecske címe.)

- A könyvkereskedõk az asszonyságoknak, ha arra valóknak látszanak: mindig
csiklandós könyvecskéket ajánlanak - mondta „Flegman” bölcs férfi módjára.

- Szemtelen - felelt Csapó Gizella.
Mielõtt „Flegman” felelhetett volna, Ulrik úr csendet intett, s szokásos

elérzékenyedésével így szólt:
- Csak hagyjátok a pörpatvart, ti ostoba cselédek. Én akkor voltam életemben a

legboldogabb, amikor az édesanyám dorgált gyermekkoromban, és a Drága szív a
megbántó szavak helyett mindig csak ezt az egy szót használta: „Szentelen”. Mi,
gyermekek, azt hittük, hogy Édesanyánk póri származása és rokonsága miatt nem
használta a korrekt nyelvtani kifejezést... Istenem, azóta hányszor kellett megtudnom
az életemben, hogy milyen különbség van a szentelen és szemtelen szavak között!

Ulrik úrnak e váratlan közbelépésével erre a napra meglehetõs nyugalom költözött
az úrlakba, bár mindnyájan otthon voltak, akik Ulrik úrral a másvilági csendet szokták
megkívántatni. A „kutyahangú Flegman”-on és a hûségére büszke Csapó Gizellán



79

kívül jelen volt az elcsípett „Nyílttér”; de az alig elviselhetõ vendégeken kívül is voltak
itt olyan hascsikarások, amelyek Ulrik úrnak mindig azt a napot juttatták eszébe, amikor
csaknem egy hétig tartó dorbézolás után (amikor már németül beszélt a szánkáját hajtó
Kalimpa nevû tót kocsisával, s az németül válaszolt neki a bakról) végre Hájfelhez, a
sajtoshoz ért... Szokás volt ide betérni máskor is, különösen az olyan úriembereknek a
szokása, akik hosszú életûek akartak maradni, hogy mindent elvégezhessenek, s
ugyanezért már nem a patikárushoz jártak ebéd elõtt pálinkát inni, hanem „Hájfel”-hez,
a sajtoshoz, „táplálkozni”. Igaz, hogy pufogtak itt is a kis termetû sörösüvegek, azonban
csak halkan, elõkelõsdien, „grófiasan”, mert ezek az újmódi sörösüvegek testvérei
voltak azoknak a sörösüvegeknek, amelyek az akkoriban divatba jött vasúti
étkezõkocsikban „szolgáltattak”. (Sic! - nyögött még betegségei közben is Ulrik úr,
mert szerette önmaga kijavítani nyelvtani botlásait.) A külföldi étkezõkocsikat
Püspökladánynál vagy Újhelyen érhette el legkönnyebben a tiszántúli pasasér, és egy
bizonyos nyírségi úriember, K. Bandi egy teljes esztendeig utazott az étkezõkocsiban,
hogy alaposan kiismerhesse annak minden csínját-bínját, mint valamely divatos új
vendégfogadóét... - De minek annyi hiábavaló fáradtság, amikor Hájfel ugyanazokat a
sörösüvegeket bontogatja, aranyos papirossal, aranyos felírással? - kérdezte kocsisától
Ulrik úr (most persze csak hascsikarásos álmában), mielõtt végérvényesen kiadta
volna a parancsot Kalimpának a sajtosbolt irányában. De Hájfli mégiscsak Hájfli, és
nem Dolgoruczki hercegné, akivel K. Bandi nagyságos úr az étkezõkocsiban
Püspökladánynál megismerkedett - felelt a bakról Kalimpa, aki a jóravaló urasági
kocsisok módjára ismert minden valamirevaló úriembert a Tiszántúl. - De... ellenkezett
Ulrik úr (most álomban, egykor valóságban) van a Hájfli boltjában egy pléhskatulya,
az van ráírva: hogy valódi orosz kaviár, a dobozon van egy nõi arckép... Annál szebb
nõt nem láttam életemben. Menjünk csak be a nagy lábú Hájflihoz, igaz, hogy olyan
büdös a boltja, hogy még Mátészalkán is érezni a heringszagot - mond Ulrik úr húsz és
egynéhány esztendõ elõtt, amikor még megjegyezte magában azokat a hölgyeket,
akiknek arcképei a datolyás-, és delikateszskatulyákra vannak festve. Másnap (a
Nyílttéri hirdetés nyomán) beállított Ulrik úr Tisza menti úrlakába a Hájfli boltjában
látott hölgy...

- Itt a Delikatesz! - jelentette kárörömmel Csapó Gizella, amikor Ulrik úr az ágy
szélén üldögélve „Flegman”-nal, ápolójával diskurált, és azzal fenyegette, hogy fog
még bagóért táncolni, mint általában reggelenkint kezdeni szokta beszélgetéseit.

- Semmi szó sincs errõl az Illemkönyvben - felelt „Flegman”, miután hajnalodás óta
az „Illik? Nem illik?” címû könyvecske tartalmával ismertette gazdáját. - Hajmeresztõ
dolgok ezek, nagy jó uram. Ha a magamfajta ember az összes paragrafusok megtartásával
akarna ezentúl élni: akkor beállhatna gavallérnak a pesti Kerepesi úton, a ruhásbolt
kirakatába, mert ott nem kell beszélni - mond „Flegman”.

*
A gazdasszonyjelölt valóban a Hájfli-féle kereskedésbõl jött - mint Ulrik úr

megállapította. A pénztárban ült, és hallgatta az úriembereket, akik délben és estefelé a
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kasszát körülállották, mikor ez így volt divat. Sajnos, a divatok változnak; a hölgy
(különbözõ nevei voltak, mint az ételeknek, amelyeket a kipödrött gavallérok körülötte
fogyasztottak), a hölgy így adta elõ mondanivalóját:

- Hallottam Udvarhelyitõl, hogy egy gyomorbeteg úriember gyógyításáról van
szó, nyomban útra keltem tehát, hogy helyemet elfoglaljam, mert ha valaki tudja a
dolgát ebben az országban, hogyan kell a gyomorrontást gyógyítani: én vagyok,
Esztragon Lili.

- Esztragon? - kérdezte Ulrik, az ágy szélén üldögélve, és látszólag csak arra figyelt,
hogy mennyit dagadtak a lábai az elmúlt éjszaka. - Egy mártás volt, ha jól emlékszem.

- Volt õ minden, kérem szépen, mert az urak akkoriban kezdtek a gyaluforgácsos
csárdák helyett a Bodegába járni. Rózsakertiné lacipecsenyéi, frissen sült kolbászai
mellõl Esztragon Lili Cassájához.

- Igen, a hetivásárban füst és por volt, nem mindenki hordott sót, paprikát a
mellényzsebében, hogy a lacipecsenyét a vásárban élvezhesse. Az urak elkényesedtek.

A gazdasszonyjelölt nevetett:
- Nem is egészen kényelmi szempontból hagyták ott drága jó uraink a lacikonyhákat,

hanem azért, mert így akarta a divat, s a gyomrok felkapták az új divatot, mint az elmék
az új eszméket. Tisza Kálmán volt ennek az oka, amikor a Bihari pontokat kitalálta.

- Amirõl azt hittük eleinte, hogy valami pikáns ennivaló - sóhajtott Ulrik úr.
- Valóban ennivaló volt - kiáltott fel Esztragon kisasszony. - Delikateszüzletekben

lehetett kapni bádogskatulyákban, olyan íze volt, mint talán manapság a „ringli”-nek.
- Aztán valami édességet is, valamely bonbont is neveznek így... Bihari pontok.
Esztragon kisasszony vállat vont:
- Cukrászatban nem voltam, mert abban az idõben az urak édesség helyett halsalátát,

tengeri heringet (mégpedig a „tejes”-et), apró kis ruszlikat és rengeteg savanyított
hagymát szerettek fogyasztani. Azt mondták, hogy ez bátrabbá, egészségesebbé teszi
az embert. Karcosabbá, mint a töltött káposzta, mert akkor kezdett már szegényedni
Magyarország...

- És nem tellett mindenkinek töltött káposztára! - kiáltott Ulrik úr, mintha valamely
nagy felfedezést tett volna.

- Hát az igaz, hogy akkoriban jött környékünkre a járásbíróság, a törvényszék, a
szabók rengeteg Kaiser-kabátot varrtak az új intelligenciának, és Hájfli delikateszei
olcsóságuk miatt kapósak lettek. Be kellett rendezkedni arra nézve, hogy „ebéd elõtt”
és „vacsora elõtt” még a „zónapörkölt”-nél is olcsóbb, illetve intelligensebb ennivalóval
szolgáljanak az úri közönségnek. Nyitott dobozban árulták a kaviárt, hogy a kisebb
erszényûek is élvezhessék, mert ugyan kinek jutott volna egy dobozra való halikra?
Kis zsemlécskékre kenegettünk vajacskákat, tojást, szardíniát; igaz, hogy a bodegában
az úriemberek még mindig azon vitatkoztak, hogy melyik szardínia a jobbik, elõkelõbb,
az ízletesebb, a portugál vagy a francia; megbeszélték, hány deka és milyen minõségû
halikra, mennyi vöröshagyma, vaj, angol mártás szükséges ahhoz a bizonyos szardíniás
keverékhez, amellyel téli estéken az egész család jóllakhatik - de tudtommal senki se
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vitt már haza ilyen nagy mennyiségû keverékhez való anyagot... Inkább egy-két
zsemlyécskét fogyasztottak a boltban, és hozzá egy flaskó sört parancsoltak. Azt
mondta a fõispán, hogy ez Ferenc Józsefnél is így van, takarékoskodik az öregúr.

- Az ördögbe, magam is hallottam ilyesmit - kiáltott fel Ulrik úr, aki kaján mosollyal
hallgatta, hogyan szegényedett el a városi élet, mióta õ onnan „kihúzta a lábát”. (A
káröröm még a beteg embereket is megvigasztalja.)

- Ajánlanám, ha a tekintetes úr is mértékletesebben élne. Éppen elég ebédre egy
kis vajas kenyér, persze a hozzá való delikateszekkel, amelyek az étvágyat kielégítik -
mondta Esztragon kisasszony. - Egy-két harapás, egy-két falat, egy-két szívvidámító íz
a szájba!...

(A ravasz Csapó Gizella nyikorgatta a száraz lóbõrt a padláson.) Ulrik úr megrettenve
nézett körül, aztán így szólt Esztragon kisasszonyhoz:

- Köszönöm, fiam, az ajánlkozását, de hát a cselédeimet mégse táplálhatom
delikatesszel. Azok egészséges, bõ gyomrú, nagy étvágyú emberek, akik egész nap
dolgoznak.

„Flegman”, aki természetesen egész idõ alatt a kulcslyuknál hallgatódzott,
elérkezettnek látta az idõt, hogy belépjen. Az Illemkönyv volt a kezében, s arra
hivatkozott.

- A délelõtti vizithez ölts zsakettet...
De hamar észrevette, hogy rossz helyen nyitotta fel, és a könyvet zsebébe

süllyesztette:
- Nem gondolná tekintetes úr, hogy itt volna ideje a reggelizésnek. Rendeltem

három tükörtojást pecsenyezaftban, három tojásból rántottát szalonnával,
zöldpaprikával és mellé újhagymával. Cipót debreceniesen süttettem. És egy kis hordó
sört is megcsapoltattam, mert éppen tegnap erre járt egy söröskocsi.

- Hát csak egyetek, fiaim, nekem nem szabad az ilyen ételekhez nyúlni, amelyek
szomjúságot okoznak. Én majd csak tejet iszom itt magamban.

Esztragon kisasszony nehéz szívvel távozott a beteg úriembertõl. Mikor az ajtó
bezáródott, Ulrik úr felsóhajtott:

- Ki tudná, hogy volna jobb? Mindenesetre megnézem azt a három ökörszemet a
pecsenyezsírban - szólt, és a reggelizõasztalhoz indult.

(1929)

A FOGADÓSNÉ, VAGY AZ ELVARÁZSOLT VENDÉGEK

Aranka fogadósnak volt a felesége, így sok mindenféle emberrel került
ismeretségbe.

Negyvenedik éve felé közelgett, megszokta szemügyre venni a férfiakat
olyanformán, mint a gúnárokat vagy a kakasokat - csak éppen meg nem emelte õket.

Volt egy ismerõse, bizonyos Pászmáti úr, aki disznókereskedõnek mondotta magát
a Központi pályaudvartól nem távol esõ fogadóban. Pászmáti úr, aki mindig nagyon
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korán reggel érkezett meg valamely olyan vonattal, amely a menetrendben úgy van
elhelyezve, hogy a messzi földrõl jött vidékiek egyetlen felesleges órát se lõdörög-
hessenek Pesten, hanem nyomban a dolguk után lássanak. Sohasem látott sártaposó
csizmák, nagy, görbe, kutyaütõ botok, bundák, amelyek száz esztendõ óta utaznak,
kofferek, amelyek valami vidéki állomáson hallgatták a hosszú éjszakákon a
telegráfhivatal csilingelését, és ebben megöregedtek: érkeztek ezekkel a vonatokkal a
pasasérokon kívül. - Persze, jöttek a bugyellárisokban mindenféle olyan bankók is,
amelyek oly gyûröttek, zsírosak, avasok voltak, mintha az ország minden lakójának a
kezén megfordultak volna.

- Van-e valami készen a konyhában? - kérdezte ez a bizonyos Pászmáti, amikor a
fogadóba a téli ködbõl benyitott az utcára nyíló üvegajtón át.

Az üvegtáblákat harmat lepte el, a padlón már havas csizmák nyomai látszottak, a
színes terítékes asztaloknál emberek, kabátok, batyuk, mert hiszen ez csak söntés volt.

Ám a felírónõ helyén hajnalban maga Aranka ült, kifodorított hajjal, kipiroslott arccal,
csupa selyemben, mint egy balkáni hercegnõ, mert az urával az volt a megállapodása,
hogy a söntés jövedelme a reggeli órákban õt illeti meg. Aranka tehát nem restellt beülni
a kasszába, ahol máskor a hervatag felírónõ életuntan végzi a feljegyzéseket. Arankának
kellett a pénz - amint majd kiderül: átkozottan kellett. Nagy örömet színlelve nézett tehát
az útibundáiból, kendõibõl kifelé kászálódó disznókereskedõre.

- Mi van, kérem, a konyhán, szépasszony? - kérdezte ismét Pászmáti úr, a régi
bizalmas, ismerõs, billegõ varjúlépteivel közeledve. (Bizonyos férfiak, akik egyébként
a bajuszpedrésen és a borotválkozáson kívül megvetik a nõi nem elõtt való hivalkodást:
néha járásukkal cicomáskodnak. A sertéskereskedõ varjúlépéseivel a teli bugyelláris
nyugalmát akarta kifejezésre juttatni.)

Az asszony a kasszából csalékony mosollyal nézett a kereskedõ gyomrába:
- Az van, amit Pászmáti úr szeret: fiatal sertéstokány, de nem apró darabokra

vagdosva, hanem gyermektenyérnyi nagyságban, mert valójában így ízletes ez az étel.
- Tokány? Krumplival, galuskával? - mérlegelte magában a dolgokat Pászmáti. -

Bõ lével? Fene rossz idõnk volt. Nyíregyházánál hóviharba keveredtünk, csaknem
megállott a vonat a nyílt pályán, a kulacsok kiürültek, Püspökladányban csupa állott
étel, aminek se íze, se bûze. Volt valami vízzel feleresztett gulyáshús. De én csak a
ködöt nyeltem inkább, mert tudtam, hogy reggel itt friss ételre találok - hízelkedett a
kereskedõ a fogadósnénak.

- A friss ételben nem is csalatkozik, Pászmáti uram. Nálam hajnalban kelnek a
cselédek, de magam is ott vagyok, amikor a reggelit felteszik - szólt az asszony, és
egyetlen intést tett a konyha felé, amelyet nyomban megértettek. Kék kötényes legény
otthagyta a csapját, és terjedelmes tálon paprikás tokányt hozott ki a konyhából,
amelyet tányér nélkül helyezett a kassza melletti asztalra.

- A kenyérnek a végét, a „sercnit” - intézkedett Aranka a kasszából.
Pászmáti szemügyre vette a zsíros, csontos, sokat ígérõ húsdarabokat, megforgatta

õket levükben, hogy a csontosabb darabok világosan megmutogassák magukat. Ha
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nem is malacból, de fiatal disznóból készült a tokány: ebben igaza volt a fogadósnénak.
Pászmáti aztán elõvette hosszú zsebkését, amelynek szurkálójával kikereste a
csontosabb falatokat.

- Hej, ha volna még zöldpaprika a világon! - sóhajtott fel egyszerre a
disznókereskedõ.

Aranka megint mosolygott, mintha a gondolatát találta volna el vendégének:
- Zöldpaprikánk már nincs, mert hiszen semmiféle boszorkánysággal nem lehet

megõrizni azt, de van édes pirospaprikánk, amilyent a Zuglóban termelnek a rác
kertészek. Anna!

A szolgáló hozott az édes pirospaprikából, és a vendég elé tette. Pászmáti kezében
kétszer-háromszor megforgatta a gyümölcsöt.

- Harap ez - mondta -, de én visszaharapom.
Aztán zsebkésével szeletelni kezdte a tokányba a paprikát.
- Hõ! - kiáltott fel az elsõ falatnál. - Gyorsabban is jöhetett volna az a masiniszta,

miután ilyen ételek vártak rám.
Az asszony bizalmasan mosolygott:
- Mi, én meg az uram, csak megteszünk mindent a Pászmáti úr kedvéért. Mi

falusiaktól vesszük a sertést, amikor a falusiak itt szekereikkel megállanak. Minden
élelmet falusiaktól veszünk - még a borsót is, nem pedig pesti boltosoktól vagy kofáktól,
akiknek kezén minden meghamisodik. A falusiak már ismernek bennünket, tudják, hogy
ha egy szép lúdjuk vagy egy helyes malacuk van: itt vevõre találnak. Éppen tegnap
vettem egy szekér káposztát egy szentendrei embertõl, amelyet ma délután fogunk
hordókba rakni.

Pászmáti úr felfigyelt:
- Hát káposztataposás lesz a háznál? Hm, az mindig mulatságos dolog.
Aztán továbbfolytatta a sertéstokány fogyasztását, mert az is elég érdekes dolog volt.
A vékony csontokon levõ zsiradékos húsdarabocskák, valamint az átfõtt bõrök,

izmok, inak, amelyek a jó tokányból éppen úgy nem hiányozhatnak, mint a dagadórészek:
a penecilus és a kenyérdarab segítségével eltaláltak Pászmáti úr szájába, és ott nagy
örömet okoztak a zápfogaknak, amelyek egész éjszaka ködöt vagy meggyfa szivarszipkát
harapdáltak.

Az ember nyelvének különös íze lesz, amikor egész éjszaka utazik, és kõszénfüstöt
nyel. De még a nyeldeklõje is elszokik a jóízû nyelésektõl. Az a pár pohár pálinka, amit
az utasember itt-ott magához vesz - természetesen annak a tudatában, hogy hol és
merre kell a megfelelõ pálinkákat inni -, csak nagyon rövid idõre tudja megszerelmesíteni
a gyomrot, mint akár a hirtelen ismeretség valamely jövõ-menõ nõvel. Pászmáti tehát
alaposan végzett a tokánykoncokkal. Ha itt-ott egy kis keménységre, bõrdarabra akadt:
azzal is megpróbálkozott, de aztán fejcsóválva feladta a küzdelmet, mert már ötven
esztendõsek elmúltak a fogai, igaz, hogy csak egyszer húzatott fogat életében, azt is
egy falusi körorvossal, hogy fogfájása miatt a vásárnál be ne csaphassák.

Már javában törölgette a tálat a kenyérdarabkákkal, amelyeket úgy kell a kés
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hegyén elhelyezni, hogy munka közben meg is lehessen õket fordítani - amikor megint
csak visszatért az elõbbi témára:

- Tehát káposztataposás lesz a háznál? Ugyan ki végzi el ezt a nem mindennapi
mûveletet, amelyet érteni kell? Már csak annyiban is, hogy az egymás fölé kerülõ
káposztarétegek mind egyformák legyenek, és kellõen el legyenek látva borsszemekkel.
Sokan nem tudják, hogyan, miért nem sikerült télire eltett káposztájuk, miért kapnak
tõle derékfájást meg gyomorfájást? Mert nem elég nehéz férfi volt az, aki a káposztát
taposta.

Pászmáti önkéntelenül kifeszítette széles vállait, amíg beszélt, és huncutkodva
nézett a fogadósnéra. Az lesütött szemmel felelt:

- A káposztataposás voltaképpen mindenütt az egész világon a gazda gondja
lenne. A káposzta férfiétel, mi, asszonyok, megvagyunk káposzta nélkül is. De az én
uram, szegény, úgy el van foglalva, hogy nem tudnám elõre megmondani, hogy vajon
ráér-e délután a káposztataposásra.

A sertéskereskedõ pazarul felelt:
- Még azt is meg kell nézni, akit arra használunk, hogy a torzsát a káposztából

kivágja. Nem lehet valamely fiatal nõszemélyt alkalmazni, akinek mindig máshol jár az
esze. A torzsakivágáshoz, akárcsak a juhnyíráshoz, valamint disznóbélmosáshoz
öregasszony kell, mert az örömét leli az ilyen babra munkában.

Most a fogadósné elõrehajolt, és nem minden kacérság nélkül kérdezte a kasszából:
- Pászmáti úr talán ráérne a káposztámat megtaposni?
- Miért ne - felelt a kereskedõ. - Az én üzletbarátaim ma még vásáron vannak szerte

az országban, holnapnál elõbb egyikkel sem találkozhatnék a kávéházban, korcsmában.
Ma délelõttre amúgy is a fürdõzést vettem tervbe. Délutánra aztán beszállok a
káposztáskádba.

Fogadósné és vendég olyan titokzatosan váltak el egymástól, mintha valami
összeesküvésben állapodtak volna meg. Ki tudja, micsoda kedves ismeretség lehet
még a vége annak a délutáni káposztataposásnak?

Pászmáti a budai fürdõnek vette útját, ahol lábát alaposan meg akarta tisztogatni.
Aranka azonban helyén maradt mindaddig, míg az udvari étterembõl a tányérok

csörömpölésén át füléig jutott az az édes hang, amely úgy szokott létrejönni, hogy a
vendég a késheggyel kocogtatni kezd az üvegedényen, leginkább az elébe helyezett
poháron.

Itt vannak már az én kuncsaftjaim - szólott magában Aranka, az órára pillantott,
amely fél tizenkettõt mutatott, holott teljesen megegyezett a pályaudvari óra idejével.

Aranka szerette a korán jövõ vendégeket, mert ezek válogatás nélküli étvágyat
hoznak magukkal.

Ezeknek az embereknek rendszerint annyi dolguk van a fõvárosban, hogy pohárka
gugyi - törköly vagy szilvórium - teljesen pótolja náluk a reggelit, füstölögve futamodnak
tova, mintha az egész életükre való munkát ezen az egy délelõttön akarnák nyélbe ütni.
Természetes, hogy már jóval a déli harangszó elhangzása elõtt megjelennek
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képzeletükben a párolgó levesestálak, valamint a sötétpirosra sült húsok a barna
pecsenyezsírokkal, amelyek megfutamítják fáradozó lépteiket.

A korai ebédelõk közül Bombai úr volt nevezetesebb ismerõse Arankának.
Macskabajuszú, hörcsögképû ember volt, olyan nagy kapafogakkal, amelyek tán egy
marhát is meg tudnának enni. Õszes oldalszakálla volt Bombai úrnak, amelyet unalmában
rendszerint kis kefével rendezett, elõre-hátra simogatott, amíg hirtelen eszébe nem
jutott, hogy voltaképpen miért is lopja itt az idõt a vendéglõben, és késével viharosan
megkocogtatta a poharat.

Aranka jött elõ a pohárkocogtatásra, ami láthatólag még jobban felingerelte a
vidéki ügyvédet. Õ egy „eleven pincért”, aki neki a konyhából kihozza levesét:
szívesebben látott volna a világ minden szépasszonyánál. De hát az udvariasságot
abban a vidéki városkában is ösmerik, ahonnan Bombai úr Pestre jött.

- Sok a dolog - kezdte nyájasan Aranka, tarka gyapjúkendõjét félig leeresztve
egyik válláról. - Ügyvéd úr nélkül már el se képzeljük a szerdai ebédeket.

Az ügyvéd, aki bizonyára nagyon önérzetes ember volt a maga pátriájában,
alattomosan felelt:

- Hát van dolga még az ilyen magamfajta falusi fiskálisnak is, akármit mondanak a
pesti kollégák. Otthon a sok zaklatás. Itt a pesti hivatalokban való futkározás: királyi
Tábla, királyi Kúria, minisztérium. Nem, asszonyom, a mi szerény vidéki életünk se olyan
irigylendõ, mint azt némelyek messzirõl gondolják. De hát otthon legalább pontosan
szoktunk ebédelni. Amikor a levest elharangozták, itt Pesten még errõl a kis élvezetrõl is
le kell mondani. - Mondja, Fritz, mi van a levesemmel? - kiáltott az ügyvéd, mert hirtelen
egy pincért látott feltûnni az étterem sarkában, de a pincér rémülten elmenekült.

Aranka leeresztette kezét, és a derekán lógó kulcscsomócskát zörgette, mintha
ezzel akarná mulattatni a vendéget.

- Éppen ügyvéd úr tudhatná, hogy a dolgokat, ügyeket nem lehet hajszolni, meg
kell várni, míg azok megérnek. Az öreg kúriai bíró, az élemedett táblai bíró bizony nem
vágja magát ketté, akármint hajszolná is õt ügyvéd úr.

- Dehogyisnem - felelt most vidékies szárazsággal az ügyvéd. - Nekem mindenütt
vannak összeköttetéseim, ismeretségeim, mert az apám valaha az Országos Kaszinó
tagja volt. Sok pénzt elferblizett az öreg, de legalább szert tett hasznos barátságokra.
Meg aztán, drága asszonyom, mégiscsak más egy jogászi munkálat keresztülvitele,
mint egy natúrsnicli elkészítése.

- Nem sokban különbözik a kettõ egymástól - mondá Aranka, és a kezét a vendég
székének hátára helyezte. - Mit szólna ahhoz, tisztelt doktor úr, ha nálunk nem részesülne
éppen olyan pontos kiszolgálásban, mint a maga irodájában részesülnek a felek? Percnyi
pontossággal kell menni itt is mindennek. Amíg nincs kimondva az ítélet, amíg nincs
készen az ebéd: várni kell mindenkinek. Fövetlen ebédet nem adunk ki a konyhából.

- Így jár az éhes ember, ha vesztére a maguk fogadójába téved - felelt most bizonyos
megadással a lármás ügyvéd. Feltört egy császárzsemlyét, hogy azt sóban és paprikában
meghengergesse. - Pedig tudom, hogy ártok vele az étvágyamnak.
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- Talán egy pohárka kisüstönfõttet vagy egy pohár sört - indítványozta Aranka.
- Akkor meg egyenesen elmehetnék az ispotályba. Krudélis gyomrom van nekem.

Éjszaka akár egy hordó bort megihatom, de nappal az ételen kívül nem fogad be mást
a gyomrom.

- Hogyan történhetik ez? - csodálkozott Aranka, és õszinte kerek szemekkel nézett
Bombai úrra, aki vállát rázogatva dõlt hátra, mintha nem hinne valamiképpen maga sem
a történetben.

- Ez úgy történt, hogy egyszer gyomorbeteg voltam. Mondhatom, hogy rossz
betegség, az embernek elmegy vele kedve messzebbre, mintha a gólya vitte volna el.
Meg kell ilyenkor utálni a munkát, amelynek úgysincs valami sok célja, amikor a
gyomorból mindenféle étel vissza akar jönni, amelyet az ember oda lenyomott. Meg
kell ilyenkor undorodni az emberektõl, mert mindenki jóízûen fogyasztja a maga
porcióját, csak éppen a gyomorbeteg néz kételkedve az ételre, és kifogást szerez arra
nézve, hogy milyen ürügy alatt tolja el magától az ételt. Nem öröm többé a pénz,
akármilyen könnyen szerzénk is azt, mert úgysem lehet kedvünkre valót rajta venni.
No, mondom, Márton, nemsokára becsukja az irodát, a búcsúkra fogunk kutyagolni,
mert a búcsújáró helyeken már a tökéletesen sánta, elnyomorékosodott emberek is
meggyógyultak, miért ne gyógyulnál meg te, akinek csak a gyomrod fáj?

- Hm. Csikarta? - kérdezte közbevetõleg a fogadósné.
A vendég bõkezûen felelt.
- Azt is. De leginkább mégis az örökös hányinger volt a baj, amely minden lenyelt

ételfalat után meglepett. Akár húslét ettem, ami mindig kedvencem volt, akár sódart,
amely pedig a legnagyobb betegeknek is jót tesz. Én persze nem engedtem a gyomromat
kedvére garázdálkodni, mert akkor nem járhattam volna emberek közé, vendéglõbe,
ahová pedig kénytelen voltam, nõtelen létemre.

- Nálunk jóféle pálinkával gyógyítják az ilyent! - mondta Aranka, és hangjában
volt valami sajnálkozás azon, hogy gyomorbeteg korában nem ismerhette meg a
tiszteletre méltó úriembert.

- Ittam én is pálinkát, ebéd elõtt, ebéd után - felelt legyintve a vendég -, de az már
akkor mindegy volt, mert a délelõtti sörök, a kis villásreggelik és az ezek miatt elmulasztott
ebédek úgy megviselték a gyomromat, hogy többé már nem segített rajtam semmi.

- Hát az orvos?
- Orvoshoz, õszintén megvallva, nem mertem fordulni, mert attól tartottam, hogy

elsõsorban szemrehányásokat fogok kapni az orvostól, hogy intelligens ügyvédember
létemre ennyire elhanyagoltam a bajomat, mit várjunk akkor egy szegény
parasztembertõl. Meg aztán, kérem, nekem az a felfogásom, hogy minden ember
önmagának a legjobb doktora. Õ érzi, miképpen, hol és hogyan fáj: hiába magyarázná
azt a doktorának. Hogyan értette volna meg például a doktor, hogy a legfinomabb
krumplileves, friss tejfellel ott jött ki belõlem, ahol lenyeltem? Szégyelltem én magam,
kérem, hogy olyan nyomorék lettem, vége lett részemre a víg, barátságos életnek,
hogy alig várom az estét, örökösen fájó gyomromat olyan helyzetbe tudjam hozni az
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ágyban, hogy az ne kínozzon, hagyjon elaludni. Feküdtem a jobb oldalamon, de akkor
rendszerint görcsöt kaptam a bal lábam alsó részébe. Feküdtem a bal oldalamon, ekkor
meg, az Isten tudná, miért, a jobb lábam kisujján levõ tyúkszem kezdett úgy fájni,
mintha nagy idõváltozást jelentene. Végre is a hanyatt fekvésben kellett megállapodni,
mint ahogy a koporsóban fekszik az ember. A hanyatt fekvésnek pedig az a rossz
tulajdonsága van, hogy nem kap még levegõt sem az ember, néha olyan robbantó
köhögésekre ébred, mintha fojtogatnák.

Aranka percenként nagyobb csodálkozást színlelve hallgatta az egykori nagybeteg
úriembert.

- Az ember igazán nem is tudja, hogy mennyi szenvedés van a világon.
- Ha békát, kígyót vagy gyíkot nyeltem volna, akkor sem lehettem volna betegebb.

Gyötört a szomjúság, és emiatt bort ittam, de hajh, vége felé a bor sem kezdett ízleni.
Kampec neked, Márton.

- És aztán mégiscsak megsegítette az Isten - vélekedett Aranka.
- Megsegített, mert magam is így akartam - felelt a vendég, és hirtelen nyakába

kötötte a szalvétáját, elõbbre tolta a tányérját, kezébe vette a kanalát, mert abban a
percben feltûnt Fritz, a pincér a hosszú laskára vágott levesescsészével. (Rendes
korcsma volt ez, a levesescsészék még porcelánból voltak, és ugyanazokkal a
monogramokkal voltak ellátva, mint a tányérok és egyéb evõeszközök.) A vendég
megkavargatta a levest, egyet hörpintett kanalából, hogy a szájából kimaradt hosszú
tésztát úgy kellett utánaszívnia.

- Hát hogyan segített a dolgon, ügyvéd úr? - kérdezte a fogadósné, mintha ez a
téma szerfelett érdekelné õt.

Bombai, miután az elsõ kanál forró levest sikerült elhelyeznie, most már bátrabban
kanalazta a levest. És minden kanál elfogyasztása közben odavetett egy szót:

- Koplaltam. Koplaltam akkor is, amikor némi étvágyat éreztem volna. Koplaltam,
mint egy kutya. Mint egy indus fakír. Mint Succi, az olasz kókler, aki abból él, hogy
koplal. Belapult a gyomrom, összeszáradtak a beleim, mert még vizet se vettem
magamhoz. Legyengültem, hogy az egyik szobából a másikba átmenni se volt jóformán
erõm. Mindig csak ágyban kívántam lenni, mert ágyban lehet legjobban koplalni.
Amíg egyszer hirtelen megint enni kezdtem. Éppen káposztataposás volt a
szomszédomban, mert betegségem idején sem zárkóztam el az élvezetesebb
látványosságoktól. Elnézegettem a káposztataposást, és azokra a boldog emberekre
gondoltam, akik majd ebbõl a káposztából esznek akár fõve, akár töltve, akár nyersen,
amikor már a káposzta megsavanyodott. És amint nézegettem volna kiéhezett
szemeimmel a káposztataposást, észreveszek egy leánykát, aki a káposztának a torzsáit
görbe késével kivagdalja. Közben pajkoskodva felém nyújt egy kivágott torzsát: egye
meg, tekintetes úr, ilyen jót úgysem evett. - Megettem a káposztatorzsát, és azóta
kutya bajom.

- Na lássa, ügyvéd úr, a szerencse vezette hozzánk, mert ma délután nálunk is
káposztataposás lesz. Ehet annyi torzsát, amennyit akar.
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Bombai, miután már a levest elfogyasztotta, és éppen a natúrsniclinek nézte meg
mind a két oldalát, hogy azt alaposan megcitromozhassa, sokkal derültebb kedéllyel
tekingetett, mint idáig.

- És aztán mit kapok, ha megjelenek a káposztataposásnál? - kérdezte kedélyeskedve.
- Majd meglátjuk - felelt titkosan a fogadósné, és útját a konyha felé vette, miután

már a déli harangszó behallatszott kívülrõl, és a vendégek gyülekezni kezdtek az
étteremben.

*
No de az éttermen és söntésen kívül, ahol Aranka délvidékiesen cifra ruháival

mindig megállította darab idõre a félig nyitott szájak felé vándorló legjelesebb falatokat
is, valamint az emberfeletti szomjúságot érzõ gégékhez tartozó kezekben levõ
söröspoharakat, amelyeket valójában akkor öntöttek le jóízû csuklás, köhintés vagy
nyögõ szóváltás kíséretében, mikor Aranka kékkel szegett sárga szoknyája mögött
becsapódott az ajtó - mondom, az éttermen és a söntésen kívül kávéház is volt a
fogadóban, ahová többnyire olyan úriemberek jártak, akik valamely érthetetlen okból
kávéházi kassza körül szerettek álldogálni, még akkor is, ha a kasszírosnõ olyan öreg
asszony volt, aki mindig csak fehér harisnyát kötött, mert azon venni észre leghamarább
a fekete bolhát. Ezek a trónustámogató úriemberek megfelelõ krákogások kíséretében
mindig csak szilvóriumot vagy hasonló folyadékot ittak, használt papírszipkákból
szívtak szivarokat, messzi erdõkben makkoló fekete sertésekrõl vagy pedig még
messzibb istállókban nyerítõ lovakról beszélgettek, olyan hangon, mintha az állatok itt
volnának a szomszédban, hogy a vevõ nyomban megtekinthesse õket. Ámde Aranka
fehér és kék kockás, vállra vetett kendõjének láttára ezek a messzire járó gondolatú
úriemberek is visszatértek a jelen idõbe, és nagy érdeklõdéssel figyelték Arankát,
amint a cukorporciókat, olyan gyorsasággal, mint a tojásokat, összeszámolta a kávéházi
kasszán. Miután még a felíróívre is szakértõ pillantást vetett a fogadósné, örömteli
hangon felkiáltott:

- Friedmann bácsi, látom, hogy jól vág a bajusz ebben a koldus, nyomorult világban
is.

- Nincsen addig semmi baj, amíg a komámuram keze reszket - hangzott a válasz egy
kerek asztalkától, amely szorosan a kávéházi kassza mellé volt tolva, mint valami
kályhához, ahol a fázós ember némi melegedésre számíthat.

Friedmann bácsi öreg ügynök volt, aki már csak nagyon ritkán volt arra rávehetõ,
hogy elhagyja a várát, ama kassza melletti sarokasztalt, ahonnan többnyire
gúnymosollyal nézegette a körülötte hullámzó, kedveskedõ vagy gorombáskodó életet.
Talán csak a gyapjú iránt érdeklõdött néha, amely gyapjút tavaszi idõben szoktak
lenyírni a birkákról a hozzáértõ béresasszonyok. Már csak a gyapjúban bízott mindazon
portékák között, amellyel foglalkozni érdemes. Körülbelül a kisujjában volt, hogy
Magyarország mely vidékein terem a legjobb gyapjú, ugyanezért cinikus volt a világ
egyéb dolgai iránt. Ólmos bajszú öregember volt, aki nagyon haragudott azokra a
fiatal ügynökökre, akik pipával az agyarukon léptek be a kávéházba. Véleménye szerint
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régen kiment a divatból a pipa, ezt csak családi körben engedheti meg az ember magának.
A kávéházban rendes ember szivart rendel a fõpincérnél, hogy az is keressen valamit.

- No, Friedmann bácsi - kezdte Aranka, letelepedve a zordon úriember asztalához.
- Talán csak nem rontotta el a gyomrát?

- Nem hinném - felelt Friedmann -, egyrészt mert nem szokásom, másrészt meg
nagyon vigyázok azokra a dolgokra, amelyeket a szájamba veszek. Ma például gombát
ettem tojással, de elõbb behozattam a nyers gombát a konyhából, hogy megnézzem,
nincs-e közöttük olyan, ami bajt csinálhatna.

- Hát Friedmann bácsi ismeri a gombát? - lelkendezett Aranka, mintha most hallaná
elõször e régen hallott történetet.

- Ismerem a gombát - felelt elkomolyodva meggyfából való szivarszipkája mögött
az öreg ügynök. - Megismerem a sváb parasztasszonyok gombája közül a legjavát,
amelyeket esõ után szoktak a városba hozni a zugligeti részekbõl, amerre az út a Sváb-
hegynek kanyarodik. Ezen a pártin teremnek a legjobb gombák, mert sok szerelmes
kisasszonyka szokott elbújni itt a bokrok között gavallérja elõl, hogy öltözékét rendbe
hozza.

- Ó, maga vén gazember! - mondá Aranka kedveskedve, és a porcelán gyufatartót
forgatta az asztalon, mintha akkor látná elõször a gyufatartóra festett makkokat és
szíveket.

- Kedves ténsasszony, én már annyi minden dolgot láttam az életben a Deutsch és
Haas cég összeomlása óta, hogy már semmin sem csodálkozom. Gomba tojással! Igen
jó, tápláló eledel az olyan öregembernek, akinek már nem szabad túlterhelni a gyomrát
se a malackörmös bablevesekkel, de még a zaftos rosztbrátnikkal sem. Igen ám, de
nagyon fontos, hogy a tojás olyan friss legyen, mintha aznap tojta volna ki a tyúk.
Mert az úgynevezett lámpázott tojásban én nem nagyon bízom. Ezért gyakran magammal
hozom a tojást kis stanicliban, amit megbízható kereskedõnél vásárolok, hogy
frisseségérõl bizonyos legyek.

- Nekem elég jó tojásokat hordanak a falusi asszonyok.
- A falusiak a legnagyobb gazemberek - kiáltott fel Friedmann elvörösödve, dühös

felháborodással, mint az idõsebb emberek szoktak méregbe gurulni, ha az elevenjükre
tapintanak. - Azok a falusi asszonyok, akik látszólag olyan ügyetlenül járnak-kelnek a
fõvárosi trotoáron, mint a vízimadár töntörög a mezõn: ezek az asszonyok a
pirospaprikától kezdve a tejfelig mindent hamisítanak, mert hiszen úgysem maguk
zabálják meg a portékáikat, hanem már a pályaudvar mellett eladják azt olcsóbban, mint
a fûszeresnél: a Nefelejcs utcai hivatalnok ostoba feleségének, aki örvendezik azon,
hogy néhány krajcárt a fogának verhet. Az ilyen vevõ tán élete végéig nem veszi észre,
hogy téglaport evett paprika helyett.

- Mi Szegedrõl hozatjuk a paprikát - felelt hízelkedve a fogadósné. - Ha akarja,
Friedmann úr: megmutatom az eredeti fadobozt, amiben a paprikát kapjuk.

De Friedmann erre most nem volt kíváncsi, mert megragadták bizonyos eszmék,
amelyeket ki akart alaposan fejteni a fogadósné elõtt.
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- Szegény feleségem, Isten nyugosztalja, nem tudott mást vásárolni, mint libát, ezt
is csak azért, mert volt egy libakereskedõ rokonunk, aki félt az ökleimtõl, és mindig
tisztességes portékát adott. De hát mit ért például egy asszony a tormavásárláshoz?
Honnan tudhatja egy asszony, hogy egy Pthrügy nevû község van a Tiszántúl, ahol
a legerõsebb, a legzamatosabb torma terem, amelyet azoknak az orra alá szoktak tartani,
akik tetszhalottságban szenvednek? Hát én voltam Pthrügyön, és egy utazótáskával
hoztam el az odavaló tormagyökerekbõl. Ma is abból élek, mert a tormát is lehet úgy
elkészíteni, mint akármilyen salátát.

A fogadósné nagy, tanulékony szemeket vetett Friedmannra, mintha az egész
életére megjegyezni kívánná minden szavát.

- Nálunk eddig a tormát reszelve adtuk a virslihez, vagy ecetben a marhahúshoz.
Friedmann csaknem felborította az asztalt:
- Hát azt a tormát nem ismeri, amit a paprikás-, uborkás-, céklásüvegekbe szoktak

elrakni? Aminek aztán télidõben olyan íze lesz, hogy az ember megbékül az egész
világgal? Mindig mondtam én, hogy itt nem értenek az emberek a konyhavezetéshez,
hiába talpal a fogadós reggeltõl estig, a pincétõl a padlásig. Azért jövök én ide komplett
felszereléssel, ha enni akarok. Az egyik mellényzsebemben van a pirosra száradt pa-
prika, amelyet a bicskámmal rámetélek minden ételre vagy ételbe, ami elébem kerül,
mert ez a paprika olyan erõs, hogy még azt az ételt is megjavítja, amitõl másnapra
hasfájást kapna az ember. A zsebemben van az a kis fejû vöröshagyma, amellyel egyetlen
harapással lehet végezni, de nem mondom senkinek, hogy hol lehet õt beszerezni, mert
akkor odatódulna az egész város. Itt van mellényben a valódi fokhagyma, amelyet
olyan kereskedõnél szoktam vásárolni, aki biztos tudomásom szerint személyesen jár
Makóra. Van nálam mindig valódi külföldi bors, amely nélkül vese-velõ el sem
képzelhetõ, és a felöltõmben mindig akad olyan kis mustárosüveg, amilyen a
vendéglõben bizonyára nincs, mert a vendéglõs urak lusták elfáradni olyan helyekre,
ahol a legjobb portékát mérik. Mit csináljon egy szegény özvegyember, aki rá van
szorulva a vendéglõre? A zsebében hozza azokat a szereket, amelyek az ételt és életet
megfûszerezik. Az idõm miatt amúgy is ráérek szemügyre venni, hogyan mérgezik meg
a lakosságot a hamisított fûszerekkel.

- Nem kell mindent ilyen sötét szemüvegen nézni, Friedmann úr - mond engesztelõ
hangon a fogadósné.

De Friedmann nem hagyta magát:
- Szegény, megboldogult feleségem helyett is én jártam vásárolni, mert õ szeretett

sokáig az ágyban maradni. Bizony felvettem a szatyort, és bejártam a pesti piacokat, hol
kaphatnék valami kedvemre valót, ami elõre megvigasztalna a napi munkámban. Mert
hiszen az ember egészen más ember, ha tudja, hogy miféle, micsodás ebéd vár reá otthon,
amikor kifáradva hazatér. Igaz, hogy a házaséletem vége felé kozmás kezdett lenni az étel,
de ennek sem az asszony volt az oka, hanem a szobaúr, aki mindennap megkövetelte,
hogy néki már az ágyban vese-velõt adjanak. Azóta nem tudok vesét velõvel enni.

Az asszony egy darabig az éberlaszting cipõjének az orrát nézegette, mert odahaza
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szeretett kényelmes lábtyûben járni a „padlástól a pincéig” - mint mondta -, aztán igen
nagy melegséggel hajolt elõre a sündisznóként húzódozó ügynök felé. Az ügynök
valami bajt sejtett e meleg közeledésbõl, mert ennyire ismerõs volt az élettel, ezért
gyorsan felkiáltott:

- Mondja, asszonyom, miért nincs árpaliszt a városban, amelybõl krumplival
keverve azokat a nagyszerû, fekete kenyereket sütik?

- Nekem van árpalisztem, és majd én magam dagasztok magának kenyeret, hogy
minden kedvére legyen. Ámde elõbb egy igen nagy szívességet kell tennie Friedmann
bácsinak. Ma délután káposztataposás lesz a háznál, és én nem vagyok ebben a
dologban elég gyakorlott, mert a káposztát eddig fûszerestõl vettük. Nagyon szépen
megkérem Friedmann bácsit, hogy jöjjön el felügyelni a káposztataposásra.

- Mi az, hogy felügyelni? Sõt magam is a kádba ugrok, mert éppen tegnap vettem
szokásos fürdõmet a Rudasban - felelt lelkesen az öreg ügynök, és Aranka olyan
boldogan távozott a kassza melletti asztalkától, mintha a legnagyobb ajándékot kapta
volna.

*
A fogadónak volt egy pincéje, amely az udvarról nyílott, és bolthajtás vezetett

belé, amelyben a nagyobb fajtájú, üres boroshordók állottak, amelyeket nem lehet
feltûnés nélkül elgurítani, mint például a kisebb fajta hordókat. A bolthajtásos elõcsarnok
után következett a valódi borospince, amelynek kulcsát a fogadós nem adta ki a
kezébõl, de az elõcsarnokban a fogadósné rendelkezett.

Ott állott már a nevezetes kád, amely tölgyfából volt, és nemrégen kerülhetett el a
pintértõl.

- Nincs valami jó disznósajt a háznál, amelybe a legfinomabb porcok, májak és
vesék is bele vannak vágva? Ez az igazi téli étel, amely a káposztataposáshoz dukál -
kérdezte egy karcos hang a bolthajtás alatt, ahol a háttérben a zöld káposztafejek
halomban hevertek, mintha valami ütközetben pusztultak volna el, amely ütközetet a
kertésszel vagy a madárijesztõvel vívtak meg utoljára. A karcos hang Pászmáti uram
hangja volt, aki olyanféle testtartással jelent meg vala a pincegádorban, mint azok az
emberek szoktak, akiknek karikába kötött rézdrótok csörögnek a szíjazatukon, és akik
elõl égnek emelt füllel menekednek a fekete sörtéjû kan disznók. A káposztafejek közül
a téli hangra felvetette a fejét a fogadósné, aki ott egy kis zsámolyon üldögélt, és görbe
kést fent az ura borotvaszíján.

- De nem látom sehol a tirolit, akinek már régen itt kellene lenni zergeszakállas,
nagy kalapjában! - akadékoskodott Pászmáti. De a kését fenõ asszony erre is válaszolt:

- A káposztagyaluló tiroli odabent ül a korcsmában, és az urammal régi harctéri
emlékeikrõl beszélgetnek.

Pászmáti most már megnyugodva vetette le bõrbekecsét, amelyet egy faszögre
akasztott, amilyen faszöget isten tudná, miféle furfanggal vernek be a terméskõbõl
való falba. Sõt egy háromlábú székre telepedve nézegetni kezdte a lábait, amelyek
kényelmes, cúgos cipõkbe voltak bújtatva, amelynek szárából kilátszott a hófehér,
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finom kapca, mint a gavallérok zsebébõl a zsebkendõ csücske. A fogadósné is Pászmáti
lábát nézte.

- Soha életemben nem viseltem harisnyát - mondta Pászmáti igen komoly,
mondhatni, ünnepélyes hangon, amely különbözött mindennapos kupechangjától. -
Az én lábam olyan érzékeny, hogy nem bírja elviselni csak a legfinomabb kapcát.

- A nagyurak is ilyent hordanak - felelt a zsámolyon ülõ asszony, és egy
káposztafejet vett a kezébe. - A kapcát ugyanis gyakran kell váltani, nem úgy, mint a
harisnyát.

- Nyáron selyempapirosba burkolom a lábamat, mert az a legjobb az izzadás ellen
- mondá most Pászmáti, és hosszadalmasan elnézegette a szóban forgó lábakat. Mintha
biccentett volna feléjük állával.

- De így, télidõben mégiscsak a flanell a legjobb. Igaz, hogy gyorsan szakad, a
mosásnál nem fehéredik eléggé, de kapcának nagyszerû, mert nem ereszti át még a
hólét sem. - A hólétól szokott meghalni a legtöbb utasember - szólt az asszony, és a
görbe késsel már ki is hasította néhány káposztafejnek a torzsáját. A torzsavágás
hangja hasonlatos a téli nádvágás hangjához - vidéki tájak tûnnek fel az ember tekintete
elõtt, ahol a téli ködben, a nádas szélén magasra lobogó tüzeket gerjesztenek a
hozzáértõk a nádcsomókból, amíg odabent a nádasban, a jég alatt apró, fekete
csíkhalakat hálóznak a halászok, amely csíkok oly hallatlanul meg tudják kedvesíteni a
káposztalevest.

- Fiatalabb éveimben, amíg többet adtam magamra - mondta most Pászmáti -, a régi
szeretõim patyolatingeit szabdaltam fel kapcának, és mikor jól belenyomtam a cipõbe
a lábamat, mindig azt mondtam magamban: nesze, te kutya, nesze, nesze. Mert alapjában
véve nõt sohasem tudtam megverni az életben, mert gyönge volt hozzá a szívem.

A fogadósné így felelt:
- Holott, akár hiszi Pászmáti úr, akár nem: némely nõt meg kell verni, mint a kétfenekû

dobot, mert ez orvosság neki. Némely nõ el sem képzelhetõ verés nélkül. Némely
nõnek nagyon jól áll, ha zöld vagy kék folt van valahol az arcán. Ez olyan, mintha
megint visszanyerte volna az elvesztett becsületét. Mondhatom, Pászmáti bácsi, hogy
sohase sajnáltam olyan nõt, akit az ura megrakott. Bizonyosan megvolt rá az oka.

- Magát is szokta verni az ura? - kérdezte Pászmáti félhangon, mintha nem is õ adta
volna fel a kérdést a tagbaszakadt asszonyságnak, hanem olyan valaki, aki jó messzire
áll a pincegádortól.

- Ha engem megütne: késsel mennék neki. A szemét, mind a két szemét kiverném,
hogy vak legyen egész életére - felelt a káposztahegyen üldögélõ asszonyság, és
hirtelen felhevültségébõl látszott, hogy még sok mondanivalója volna errõl a tárgyról,
de az ingujjra vetkezett tiroli fûzöld térdnadrágjában, valamint tekintélyes zergeszakállas
kalapjában megjelent a helyszínén, és felsodort bajszával végignézett a káposztafejeken.

- Egy óra alatt készen vagyunk - mondta a tiroli, aki nõhódító pillantásokkal mérte
végig a káposztahalmot, és a sarokból elõvette gyaluját, mint hárfáját az énekes, mielõtt
szerepét elkezdené.
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Az asszony még mindig fejcsóválva vagdosta a káposztatorzsákat, mintha nem
tudná elfelejteni Pászmáti elõbbi kérdését, a tiroli elhelyezkedett egy háromlábú széken,
mintha harmonikázáshoz készülõdne, Pászmáti elégedetlenül ütötte fel a fejét:

- Ugyan dobjon már ide egy káposztatorzsát, nem ettem ilyesmit húsz esztendeje.
- És már ki is készítette a zsebkését a torzsa felszeléséhez.

Amíg Pászmáti evett, addig a fogadósné a tirolival megbeszélte, hogy milyen
módszer szerint szeretné eltenni télire káposztáját. Némely gerezdeket székely módon
szeretne, gerezdekben, mert az effajta káposzta a maga hûvösségében, alája eresztett
levében leginkább illik bizonyos pecsenyéhez, így a lacipecsenyéhez is. Másrészt a
káposztát szeretné hosszú, igen finom szálakban eltenni, mert ez szinte nélkülözhetetlen
a mindennapi háztartásban; de fontos, hogy a torzsák is be legyenek keverve a kockára
vágott káposztába, mert annál nagyobb öröme nincs a káposztaevõnek, mintha krumpli-
darab helyett valódi káposztatorzsára bukkan kutató fogaival. És az elteendõ káposz-
talevelekrõl, az egészében megsavanyítandó káposztatorzsákról mennyi mondanivalója
volt a fogadósnénak, mintha egy egész életre való rendelkezéseit adná ki!

Most beleszólt Pászmáti is a megbeszélésekbe:
- A magam részérõl csak annyit mondhatok, asszonyom - kezdte Pászmáti olyan

komoly hangon, mintha egy üzletnek a lebonyolításáról volna szó -, a magam részérõl
kijelentem, hogy én a töltelékben a kisebb fajtát nem adnám oda a nagyobb fajtáért.
Ezekhez a töltelékekhez nincs is szükségünk a nagy levelekre, amelyek kívülrõl borítják
a káposztát. Éppen elegendõek a kisebb, belsõ levelek, amelyek sokkal ízletesebbek és
zamatosabbak, mint a külsõ levelek. Egyszer utazásaimban, úgy emlékszem, a
nyíregyházi vasúti restaurációban, igen, a „restiben” ettem olyan töltött káposztát,
amelynek töltelékeit egyetlen harapásra lenyelni lehetett. Az ilyen töltött káposztából
sokkal többet tud megenni az ember, mint azokból a nagy kan töltelékekbõl, amelyeknek
az is a hibájuk, hogy nem fõlnek át kellõen.

A fogadósné most felkelt a zsámolyról, amelyen eddig meglehetõs
kényelmetlenséggel trónolt. Felkelt, mint egy kövér asszony, aki némiképpen szellõztetni
akarja magát. Ellenben Pászmáti úrhoz lépett, lehajolt a füléhez, és a következõket
súgta, mialatt a tiroli a káposztagyalulást megkezdte:

- Kedves Pászmáti, maga már régen tudja, hogy magát szeretem legjobban az uram
után az összes férfiak közül. Ezentúl talán még jobban fogom szeretni, ha az lehetséges.

*
Pászmáti nem is adhatott érdemleges választ a fogadósné meleg szavaira, amikor

az udvar felõl feltünedeztek Bombai és Friedmann urak, akik mint a fogadós régi
vendégei, addig is látásból ismerték egymást. Nem jöttek éppen karonfogva, mint a
meghívott vendégek szoktak jönni, akik már csak azért is összekapaszkodnak, hogy a
késedelemért járó szemrehányást együttesen viseljék. De meglehetõs bizalmassággal
tárgyalták egymás között a káposztataposás várható fejleményeit.

- Káposztát savanyítani igazában gyomorbajos férfiak tudnak, akiknek eszük
ágában sem fordul meg, hogy betegségük miatt abból a káposztából valóban is egyenek,
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amelyet télire eltettek - mondá Bombai úr, a vidéki ügyvéd, aki a gyomorbajosok
világnézetét vallotta még akkor is, amikor már rendesen tudott enni. Tudj’ isten, mi van
a gyomorbajosok filozófiájában, valami keserv, amely nem hagyja el õket végig, az
egész életen át, mint az egykori boldogtalan szerelmeseket a dalok, amelyeket régmúlt
idõkben a maguk vigasztalására énekelgettek.

Friedmann úr kereskedelmi szempontból vizsgálgatta a dolgokat:
- Vajon nem csalták meg az asszonyt, tisztességes káposztát adtak el neki? Az én

tudomásom szerint Szabolcsban terem a legjobb káposzta, amelyet azonban nem árulnak
másként, mint vagontételekben. Egy vagon, két vagon, három vagon... Nem tudom
sehogy sem elhinni, hogy ennek a fogadósnak lett volna szíve mindjárt egy vagon
káposztát megrendelni. Az emberek, hajh, kicsinyesek.

Ilyenféle beszélgetések közepette közelgének a káposztataposáshoz meghívott
vendégek a pincegádor felé, és nagy megrökönyödéssel álltak meg, amikor észrevették
Pászmátit, aki térdig felgyûrt nadrágban, mezítláb és ujjasban ekkor már a
káposztáskádban állott, és két lépést tett elõre, két lépést hátra, tempósan, komolyan,
szinte meggondoltan, mint aki átérzi hivatását.

- Ez a kupec - mondta Friedmann társának.
- Ismerem - felelé az ügyvéd. - Nagyon jól keresõ embernek mondják, akinek

különösen a disznók között van szerencséje.
- Erre az emberre igazán nem számítottam - dohogta Friedmann bizonyos

féltékenykedéssel, mert irigy ember volt az öreg, fájt neki, ha más ember csámcsogott
a szomszédságában.

Pászmáti azonban már elfoglalta helyét a kádban, és alattomos pillantásokat vetett
a jövevények felé, mintha valami nagy üzletet ütöttek volna le a kezérõl. Csak úgy
félvállról nézett oda, amikor az új vendégek a fogadósnét üdvözölgették, és néki minden
jót kívántak a káposztasavanyításhoz.

- Csak meg ne poshadjon - aggodalmaskodott Aranka, amikor a kádba nézegetett,
és a káposztaréteg igazítása ürügye alatt megfogdosta Pászmáti lábikráját, hogy az
újult erõvel kezdett taposni.

Bombai ügyvéd úr, mert hamar fáradó ember volt, már csak a káposztataposás
láttára is homlokát törülgetve ült le egy kis zsámolyra a pincegádorban, ám Friedmann
élénken sürgött-forgott a kád körül (amelynek megkérdezte az árát), a tiroli körül, aki az
agyarára vágott pipaszár miatt nem volt hajlandó emberi feleletet adni, valamint a
fogadósné körül, aki olyan buzgalommal vagdosta a káposztatorzsákat, mintha ez
volna élete legfontosabb teendõje.

- Milyen messzi országokban járnak még most azok az utasok, akik valaha ebbõl a
káposztából enni fognak! - kiáltott fel Friedmann, miután Pászmátinak a lépései még
mindig frissek és tempósak voltak, mintha káposztataposást tanult volna egész életében.

- Nincsenek azok az utasok olyan messzire - felelt a fogadósné a káposztahalom
közepébõl. - Én nagyon jól tudom, hogy miután a kádat elõször megcsapoltuk, és
abból savanyú lé fog kijönni: Friedmann úr lesz az elsõ, aki fagyos káposztát, borssal
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és köménymaggal fog kérni a kávéházban, mert az ilyen káposzta nagy gyomorjavító.
Bombai ügyvéd úr kimelegedve integetett:
- Csak hagyjuk ezeket a karcos, toros, gyomornemesítõ dolgokat, korhely

embereknek valók õk, akiknek a gyomruk amúgy is mindent kibír. A nyers káposztának
csupán egyetlen létjogosultsága van. Ha kelettengeri hering mellett adják fel, mert az
íze az ilyenkor nagyszerûen összestimmel a heringével, hagymával, céklával, savanyított
paprikával. Csak hagyjuk a nyers káposztát, asszonyom, mert most már bizonyos
vagyok abban, hogy régi gyomorbajomat neki köszönhetem.

Bombai úr panaszosan elmondott szavaira a fogadósné felállott ülõhelyérõl, és a
vidéki ügyvédhez röppent, mint valami terjedelmes lepke.

- Az én káposztámtól nem lesz baja az ügyvéd úrnak, arra esküszöm. Mondja, akar
maga is egy kicsit taposni? - kérdezte olyan mosollyal, amilyent a vidéki vendég még
sohasem látott az arcán.

- Hogyne taposnék! - kiáltott az ügyvéd, és már fûzni is kezdte sárga, úgynevezett
bergsteiger cipõjét, amelynek háromféle talpa volt, egy parafából (a nedvesség ellen),
egy bõrbõl, egy pedig gumiból, mert vidéken még csak az intelligencia viselt gumitalpú
cipõt.

A fogadósné intésére Pászmáti felhagyott elõre és hátra való lépéseivel a
káposztáskádban. A komoly megfontoltság eltûnt az arcáról, és bizonyos szelíd
leereszkedéssel kérdezte:

- Remélem, megérdemeltem azt a pohár bort, amelyre már régen szomjazom?
A fogadósné röpke léptekkel sietett a pincegádor sarka felé. Kívánatosan csendült

a palack a pohárral. Harmat volt az üveg oldalán, és a bornak valóban olyan íze volt,
amilyen hajnalban szokott lenni, mikor füstöt, kormot, bosszúságot kell neki leöblítenie
az utasember gégéjérõl.

- Ezt igazán megérdemeltem - mondá Pászmáti, mikor felhajtotta a borospoharat,
és halkan reszelt utána torkával. - Még a vásárban sem ízlik így a bor - szólt, és nagy
figyelemmel kiszállott a kádból.

Az ügyvéd már készen állott a maga fuszeklijaiban, amelyek olyan bõvek voltak,
mint azok a harisnyák, amelyeket a holt emberek lábára szoktak felhúzni. A fuszeklik
leröpültek, és az ügyvéd meglehetõs keservességgel a kádba szállott. De nem sokáig
bírta a dicsõséget, mert taposás közben hamar elfulladt, köhögni kezdett, és a kád
szélébe kapaszkodva, inkább csak markírozta a taposást.

Friedmann gúnyos arccal nézegetett felé, és a lábujját nekifeszítette a cipõje
sarkának.

- Tudtam, hogy a prókátor nem sokáig bírja ki, mert hiszen honnan tudhatná õ,
hogy miképpen kell káposztát taposni? De hát szerencsére itt vagyok én, majd
megmutatom a dolgot.

Így szólt az öreg ügynök bácsi, és lángoló, alattomos pillantást vetett a fogadósné
felé, mire az a helyébõl felugorva odadudorászott a cipõjét vetõ öregember mellé, és a
fülébe súgott:
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- Tudja, Friedmann úr, hogy már réges-régen csak magát szeretem valamennyi
vendégem között!

(1926)

A SZERELMES LEVÉL

A FINOM EMBER BÚCSÚLEVELE

- Mit szeretsz inkább hallani éjnek idején?
- A vadludak kiáltását a vaksi holdvilág elõtt, amint dél felé szállnak a Duna felett,

és te egy csendes szigeten állasz házad kapuja elõtt, hogy egyedül (amint az egész
életedben voltál) nyugovóra térjél?

- Vagy talán az éjszakának azt a különös hangját szereted, midõn éjfélkor valamely
nagyobb stációra robog be véled az expresszvonat, és a lakatosok hosszú nyelû
kalapácsaikkal végigkongatják a vasút kerekeit? Mily sajátságos zengése van némelyik
keréknek! Abban a kocsiban, amelyhez ez az énekes kerék tartozik, bizonyosan
nászutasok mennek a fehér hegyek közé, amelyeknek aljában piros ibolyák nyílnak! A
másik kerék itt a szomszédodban szinte panaszos hangot hallat, mint talán a nappal
jókedvû kereskedelmi utazó szólja el magát álmában, hogy még mindig szakadatlanul
kell neki utazni a pénz után, sohasem ülhet le nyugodtan a karácsonyfa alá. - Hát a te
kereked mit mond éjszaka, amikor a lakatos megkopogtatja, mint orvos a beteget? Ha
azt mondaná, hogy nagyon hosszú az a harminc perc, amelyet a budapesti állomáson
vesztegel az expressz; - ha azt mondaná, hogy gyerünk már túl a határon, és repüljünk
arra, amerre a hazájukat könnyen cserélgetõ vadludak repülnek; - ha azt mondaná a
kerék, hogy õ az életet úgy kedveli, hogy az folytonos futamodás legyen, akkor ne
hallgass az én történeteimre.

- Én szeretek beszélgetni a fatönkökkel, amelyek egy helyben maradtak, mert a
kertészek elfelejtették õsszel vagy tél elején, amikor az ilyen munka szokás: kiásni õket.
Én szeretek beszélgetni az utakkal, amelyeken nem jár senki, csak elnyúlnak õk a fák alatt,
és elrejtõznek a lehullott levelek alá, mintha azt akarnák, hogy meg ne találja senki többé,
miután a divatból kimentek... A fatönkök elmesélik fiatalkorukat, mikor még lombokat
eresztettek, és az emberek olyan vágyakozva néztek rája, hogy a fa elborzadt ettõl a nagy
szeretettõl - hátha éppen az õ gallyát választják majd arra, hogy szeretetükben felhurkolják
magukat. A magányos utak pedig szinte elnyúlnak, mint a jó kutya a gazdája lábának
érintésére. Minden lépésemnél mondanak valamit. Azt kopogja a levél, hogy õ örül
annak, hogy senki észre nem veszi. Nem akarja, hogy valaki ráfeküdjön, piros vérét
folyassa, amelynek láttára a Nagyerdõbõl elõjönnek a varjak. A fagallyak, amelyek télen
lejjebb ereszkednek, pláne az ilyen magánutakon, ahol úgy sem jár senki: a kalapomat
akarják lesodorni, mintha csak azt kiáltanák: - Mért nem köszönsz ennek az útnak, ennek
az öregúrnak, hiszen már itt hagyta lábnyomát apád, anyád, nagyapád is, amint
végigmentek az úton, hogy soha többé vissza ne jöjjenek? - Igen, felelem, valóban erre
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járt az apám, mikor nagybeteg volt. És köszönök a magányos útnak, amelyen most én
járok az élet gyógyíthatatlan betegségével.

- Én mindig megbánom, ha hangosan beszélek, mert a szavak úgysem tudják
kifejezni a gondolatot... Minek beszélni lassú, erõfeszítéses fáradozással, mint ahogy
a vakondok túrja magát elõre a föld alatt, mikor a gondolat szárnyán röppenni lehet,
mint a sirály a Duna felett; sõt, ha valaki olyan igénytelen ember, mint én, akkor
megelégszik azzal, hogy csak úgy tudjon lelkendezve repdesni, mint ahogy a csirke
tanulja ezt az utolsó falevelektõl, egyik bokorról a másikra szállatozván.

- Ezért rendszerint bánatos vagyok, amikor magányos útjaimon hazafelé ballagok,
mert már útközben visszatérnek emlékezetembe azok a szavak, amelyeket Önnek
mondtam, amelyek teljesen feleslegesek voltak, amelyek most úgy kergetnek hazáig,
mint a hervadt falevelek szaladnak az õszi széllel az ember sarkában. Valóban, ezek a
szavak rövid pár óra alatt elhervadtak, amint viszontlátom õket emlékezetem tükörében.
Fonnyadunk, mint a virágszirmok, pedig amikor az Ön tiszteletére kibocsátottam õket
szájamon, azt hittem, hogy hervadhatatlanok, mint a pápa õszentsége aranyrózsái.

- És otthon, magányomban megint csak visszagondolok tovább is a szavakra,
amelyek az Önnel való találkozásom idején elhagyták a szájamat: néha oly fájdalommal,
mint ahogyan az embert fogai hagyják el, máskor keservesen, mint a sóhajtás, amely
kiszáll az ember ajkán, mielõtt elkészült volna rá.

- Ilyen gyötrõ gondolkozás közben - mialatt azon töröm a fejemet, hogyan lehetne
a kimondott szavakat semmivé tenni, hogy ne legyen belõlük méreg, mint ahogy a
szénbõl lesz a ciánkáli, amely majd elõbb-utóbb megöl engemet is és Önt is - az
ablakomhoz állok, és elnézegetem azt a terméketlen, kavicsos mezõt, amely ablakomtól
a Duna-partig elterül, mint valami elátkozottak mezeje. Legfeljebb a varjú sétálgat itt
olyan büszkén, mint a hóhér, aki tudja, hogy szolgálatait nem nélkülözhetik. Legfeljebb
néhány kivetett kõdarab szomorkodik itt száraz bokrok alatt, amely kövek és bokrok
úgy kerültek erre a mezõre, mint elátkozott szavak, melyeknek soha többé nem szabad
az emberek társaságába visszatérni. Igen, idekerülnek az én szavaim is, hogy itt majd
holttá váljanak, miután Ön megunta õket, és szabadulni akar emléküktõl. Itt várják azt
a keserves feltámadást, amely majd abban nyilvánul meg, hogy Ön majd felkapja és
utánam dobja õket - a szavakat, amelyeket én elejtettem, mint a borsószemeket a
mesében, hogy mindenkor utánam lehessen találni.

- Hát bocsásson meg, hogy nem vigyáztam jobban a szavaimra, amelyekben
mindenféle ígéreteket tettem, amelyeket magányos természetemnél fogva: soha be
nem válthatok. - Még ezen a kopár sivatagon is, amely ablakom elõtt elterül,
végigfutamodik néha a szélkergette ördögszekér, mint valami szenvedélyes szerelem,
amelynek útja kiszámíthatatlan. Hát az én életem lett volna csak kopárabb ennél az
elátkozott mezõnél?

- De az ördögszekér is elfutamodik, a kövek és a bokrok ismét halotti
mozdulatlanságban maradnak. A hold, amely este a nagy fa felett állott: megtanulta a
vadludaktól az utat a Duna felé, hogy valaki szemével odáig elbotorkáljon. Most ott áll
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a Duna felett, és az én szememre még mindig nem jön álom azok miatt a szavak miatt,
amelyeket valaha talán szenvedélybõl mondtam Önnek, késõbben pedig azért
ismételgettem, hogy fájdalmat ne okozzak Önnek a hallgatásommal. Hiszen udvarias,
finom embernek neveltek szüleim.

- Hát kérlek, most már aludni megyek, de elõbb bevallom neked, hogy a szavak
közül leginkább a vadludak hangját szeretem, amelyek másvilági érthetetlenséggel
hangzanak le hozzánk a magasból. Ezek a magányos, senki által meg nem értett hangok:
az én hangjaim. A te hangjaid az expresszvonat kerekeinek a zengései a pesti
pályaudvaron, mielõtt az expressz kirohanna boldog utasaival a zajló, boldog, idegen
nagyvilágba. Ezért nem érthetjük meg mi egymást.

(Margitsziget, tél.)

POSZTRESZTÁNT

- Tudok egy jó helyet, kedvesem, ahol zavartalanul találkozhatnánk: annak a
fának a teteje volna az, amely fáról engem a varjú les reggelenkint, amikor magának
levelet írok. A varjú ugyanis tudja, hogy elõbb-utóbb az övé leszek, miután elfogadtam
magának azt az ajánlatát, hogy posztresztánt leveleket váltsunk egymással, ahogy
valamikor a háború elõtt volt szokás levelezni. Nem hiszem, hogy sok jóra vezetne az
ilyen levelezés, azért ajánlom inkább a nagy fa tetejét találkozóhelyül, különösen
hajnalonkint, mikor az még ködkabátjában halálosan unatkozik.

- Hálátlansággal fog vádolni, mikor azt mondom, hogy eddigi találkozásainkkal
nem voltam megelégedve: - pedig Ön mennyi mindent reszkírozott, hogy egy-egy jó
találkozás dolgát rendesen nyélbe üthesse! Szép kis homloka ráncos lett a gondtól,
amíg például azt kigondolta, hogy jöhetnénk össze az újpesti sziget hajóállomásán, de
sajnos, az itteni kocsma télen zárva van, és én nem költhettem el azt a halászlét, amelyre
annyi ideje vágyakoztam! - Mennyi fejtörésébe került, hogy úgy intézhesse látogatásait
barátnõinél, hogy az est egy bizonyos órájában a Bazilika néptelen környékén
összejöhessünk, de én mindig attól féltem itt, hogy a nyakamba szakad a tetõrõl
valamely szent kõszobor istentelen magaviseletem miatt. Cukrászdákba mentünk, ahová
tán sohase tettük volna be a lábunkat. Megismerkedtünk a Kamaraerdõ
vöröshangyáival. Voltunk a Gellérthegyen, és voltunk Kõbányán abban a fogadóban,
ahol a sertéskupecek szoktak megszállni. Bálokba jártam el az Ön kedvéért, hogy
messzirõl láthassam, pedig bálba csak akkor jártam, amikor ifjú hivatalnok koromban a
miniszteri tanácsosok hervadt kisasszonyait kellett pörgetni, mert azt hittem, ez kell az
életben való boldoguláshoz. Mennyi fáradság, mennyi idõpazarlás, mennyi haszontalan
szívdobogás a várakozások közben! Csak annak örülök, hogy a Dunán úszó jégtáblákon
nem akart velem találkozni, pedig azt mondják, hogy ez is szokásban van. Ellenben
annál többet kellett teát innom és heringsalátát enni Lady Clavering zsúrjain - tudja,
annál a vastag bokájú asszonyságnál, akit egymás között így neveztünk.

- És minden ilyen találkozás után holttá fáradva kerültem haza a magam négy fala
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közé, hogy elégedetlenségemben órákig járkáljak fel és alá, s közben elfelejtek a tûzre
rakni. A rab járkál így börtönében, aki nem találja a szabadulás módját, végül már azt is
elhatározva, hogy leugrik a második emeletrõl... Hányszor gondoltam magamban
ilyenkor fogcsikorgatva, hogy meddig fog még tartani ez a céltalan bujdosás a világ,
az emberek és mindenki elõl (pedig bizonyosra veszem, hogy Önnek a
szoknyasuhogásából, az én sétapálcám tartásából akárki megítélhette, hogy nem
vagyunk férj és feleség, mert azok nem sétálnak a Laszlovszky-vámnál). Mért nem
találkoztunk már végre sötét este a Miatyánk utcában vagy a Szivárvány-közben
zsarnoki férjurával vagy vérszomjas testvéreivel: egy tõrdöfés ma sem számíthat sokkal
többet, mint a régi Velencében! Mért nem hoz össze a végzet a margitszigeti romoknál
Pletykásinéval, aki másnap az egész várost beharangozná, hogy mi ketten felcsaptunk
régiségbúvároknak, mert amikor õ jött, hátat fordítottunk neki, bizonyos felírások
keresése végett az ó falakon? Meddig kell még ilyen bûnösen, bûnözve, lelkiismeret-
furdalással, rettegve és álmatlanul járkálnunk egymás mellett vagy egymástól távol?

- Én azt veszem észre, hogy az az emlékezetes cipõ, az a gombos, magasszárú
(amelynek olyan fényes volt az orra, mint egy kis kutyáé), amelyet elsõ találkozásunk
alkalmával viselt, kezd tágulni, rendes, háziasszonyos nyomokat hagy maga után a
kerti úton, mintha akár a piacra vinné tulajdonosnõjét. Úgy látom innen, a négy fal
közül, hogy a titkos találkozásokat Ön már olyanformán osztotta be gazdasszonyi
teendõi közé, mint akár az uborkasavanyítást. Már nem száll ki vértelen ajakkal,
papírfehéren és az izgalomtól félbolondan egy rejtett utcában a konfortáblisból, hogy
mindig nekem kellessen megnézni: vajon nem felejtett-e valamit a kocsi ülésén? Már
nem nyújtja úgy felém a kezét, mintha azt éppen nekem akarná ajándékozni. Nem emeli
fel titokzatosan a fátyolát, hogy megcsókolhassam az arcát, mint valami ereklyét,
amely csók szerencsét, egészséget, megnyugvást hoz reám. Nem simul önfeledkezéssel
a mellényemhez, ha befordult a kapun az öreguracska, aki idáig elõttünk ballagott...
Nem ad jeleket a lábával az asztal alatt, és néha percekig hallgat, mintha nem jutna
eszébe számomra semmi mondanivaló.

- Valami olyan titkos férj kezdek lenni maga mellett. És a férj már régen tudja az
összes kéz-, láb- és derékmozdulatokat. Tudja, hogyan alszik. (Mint éjjel a virág.)
Tudja az étvágyat, a reggeli szeszélyt és az esti ásítást. Tudója a mosolyoknak, a hamis
nevetéseknek, a könnyeknek és a gyermekes ellágyulásoknak. Tudója az összes
kunsztoknak, amelyekkel felesége az életen átlavírozik. Nem borul térdre az új harisnya-
kötõ elõtt, akárhogyan van annak megkötve a maslija: minden ruhadarabot ismer a
kalaptól a cipõig, a sóhajtástól a köhintésig... nem lehet neki semmi újat sem bemutatni.
- Pedig még nincs itt a tavasz, hogy az új ruhát és az új arculatot elõ lehetne venni.

- Tehát, mit gondoltam én ki itt magányomban, amelyben a bölcs remetéhez illõ
gondolatokkal foglalkozni szoktam. Miért pihentesse Ön mosolyát, könnyeit, suttogásait
és egyéb nagyszerû mûvészeteit - amelyeket már nem tart érdemesnek nekem bemutatni,
mert azt hiszi, hogy jól ismerem õket? Miért váljanak meguntakká a ruhák, a kalapok, a
kabátok, amelyek korántsem kopottak még annyira, hogy félre lehetne õket vetni? Miért
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essenek a megszokottság unalmába azok a titkos kirándulások, a szerelmesek pesti és
budai találkozóhelyei, a drágalátos kiskocsmák, a pompás kis fogadók, az aranypapirosba
vont cukrászdák - miért váljon üzleti hangulatúvá a titkos találkozás a zsúron, a bálon, a
színházban -, miért unjam én magamat a kalaposbolt elõtt óraszámra, mint egy madár,
amíg maga a kalapot próbálja - miért ne legyen többé bódító parfõmszaga a kocsi
belsejének, amelyen titokban valahová megyünk?

- Ön még fiatal, és nem kívánhatom azt az áldozatát, hogy bájait, kunsztjait,
ügyességeit és minden tudományát, amellyel a sors megajándékozta, most már véka
alá rejtse, mert én valamikor (talán annó ájncban) útjába kerültem. Mért hevertetné az
emlékkönyvembe zárva mosolyait? Mért ne kacagna? Mért ne turbékolna? Mért ne
találná megint újszerûnek, nagyszerûnek, sohasem látottnak a gellérthegyi utat - ha
oda egy másik férfi társaságában felsétál? Mért ne szeretné meg ruháival együtt újra
önmagát is, ha új bókokat hall a fülébe?

- Majd meglássa, hogy dobog megint majd a szíve a rejtett utcában!... Én, sajnos,
már nem tudnék egyebet kitalálni, mint csak azt, hogy a fatetõre hívjam Önt találkozóra.

LEÁNYSZÖKTETÉS

Drága Asszonyom, eltávozom a városból, mert ma, hajnali harangszókor úgy
éreztem, hogy érdemtelen vagyok az Ön jóságára...

Már akkor kezdtem zavarba jönni önmagammal, amikor ezt a bizonyos hajnali
harangszót mindennap elszárnyalni hallottam az ablakom elõtt, mint egy korán útrakelõ
galambot vagy egy fehér hajót, amely drágalátos gyümölcsökkel megrakodva jön
lefelé a Dunán... De a halálraítéltek is hallják a hajnali harangszót, és én kezdtem magam
a halálraítéltekhez hasonlítani: azt hittem, hogy elõbb-utóbb meghalok Önért. Mert
olyan jó hozzám...

Tudom, hogy akkor, midõn a verebek beszélgetni kezdenek az udvaron, és az Ön
kislánya iskoláskönyveivel elindult otthonról, Ön sietve veszi a levélpapirost, amelyen
megírja nekem, hogy ismét álmatlanul tölté az éjszakáját, mert engem kimondhatatlanul
szeret. Látni akar már a reggelizõasztal mellett, és mint írja, még mindig van abból a
kassai sódarból, amelyet a minap megdicsértem, mert nemcsak magától vonta el a
falatot, hanem a kislányától is... És e levélkével már fürgén kopog magas sarkú
félcipõjében lakásom felé az ábrándos szobalány, aki mindig olyan házaknál szeret
szolgálatot vállalni, ahol az úrnõ szerelmes.

Asszonyom, most eltávozásom elõtt bevallom Önnek, hogy én szeretek reggel
sokáig aludni, amely szokásom még lumpkoromból maradt meg. A lumpolásról az Ön
kedvéért lemondtam, de a reggeli alvástól nem tudok megválni. Ha ilyenkor
felébresztenek: rosszkedvû vagyok egész nap. És különben is, megmondom õszintén,
hogy én frissen csapolt sört szeretek reggelizni valami paprikás pörköltfélével, amelyet
kedvem szerint csak a kocsmai szakácsnõk tudnak fõzni. Azonkívül az is szükséges a



101

reggeli jó érzésemhez, hogy krákogó, vén korhelyek üljenek körülöttem, akik mindennap
ugyanazt a kétszáz szót beszélik, sohasem halnak meg, mert rendszerint bevárják a
friss csapolást.

Nagyon boldog voltam, asszonyom, amikor feltette magában, hogy leszoktat
arról, hogy a déli harangszó is a kocsmában érjen. Valóban, ez az élet nem vezet
máshoz, mint a tökéletes elzülléshez, amint ezt már annyi példa mutatta. Könnyesen,
meghatottan, mint Asszonyomnak minden irányomban való jóságát; vettem tudomásul,
hogy Asszonyom a délelõttjét bevásárlásokkal szándékozik eltölteni, és szívesen venné,
ha komisszióiban elkísérném. Nem írhatom le boldogságomat, amikor kocsival mentünk
el vásárolni a Duna-parti nagycsarnokba! Hogy örültem a tûzoltósapkás kakasoknak,
a városban még ismeretlen tyúkoknak és a csirkéknek, amelyek úgy megnyugodtak a
karomon, mint valamikor a tánciskolában a leánykák... A fácánok tollait elõre az Ön
számára való kalap mellé képzeltem, a vadkacsa farkával majd én díszítem fel fövegemet,
mint valami vidéki vadász, míg a nyulakból, amelyeket néhanapján hazahoztunk, majd
a kisleány kap karmantyút vagy sapkát, amint a városligeti nagyjégen a korcsolyázás
elkezdõdik. Örvendeztem a kelkáposztának, amelyre Asszonyom oly huzamos ideig
alkudozott, míg legnagyobb boldogságomra sose kifogásolta a karfiol vagy a
zöldpaprika árát, mert tudta, hogy ezeket a zöldségeket én szeretem levesemben. A
csarnoki kofák úgy bántak velünk, mint fiatal házastársakkal - ugyebár, felejthetetlen
az a kimustrált, vén árusasszony, aki hamisan csippentett szemével, és azt javasolta,
hogy a nagyságos asszonynak jól kell táplálni becses férje urát, mert akkor szép a férfi,
ha kövér? És mily ismerõsök voltunk már Finkelstein kisasszonnyal a rákok szezonjában!
Sajnos, a kisasszony jobban tetszett nekem, mint rákjai.

Mondhatom, Asszonyom, hogy sohase felejtem el a vásárcsarnoki délelõttöket
az Ön társaságában. Ekkor tapasztaltam valóban, hogy milyennek kell lenni egy jó
asszonynak, aki arra törekszik, hogy szép kövér ember legyen valaha abból a férfiból,
akit szívébõl szeret. Nem, nem fogom elfelejteni vitatkozását a potykák felett Krisztus
szelíd halászaival! Csakhogy a potykák kiugrottak kezembõl.

És aztán az ebédek, amelyeket az Ön asztalánál elköltöttem: ugyancsak eszembe
fognak jutni akkor is, ha gyomorbajos, beteg úriember leszek, és gyermeki pépen
éldegélek. Sõt azt hiszem, hogy valójában csak akkor fogom méltányolni tudni a
rostélyosokat, amelyeket a vöröshagymától alig lehetett látni, valamint a nagy tányér
leveseket; amelyek elegendõk lettek volna egy aratónak. Az asztalra mindig egyfajta
fehér bor került, mint a változatlan, állandó szerelem. Megvolt a magam helye, a magam
széke az asztalnál, szemközt becses férjével, kisleánya bal oldalán, és mondhatom,
hogy olyan biztonságban éreztem magam kedves házuknál, mint akár édesanyám
ölében. Csak éppen a tésztánál jutott eszembe, hogy vannak valahol bizonyosan
korhely cimboráim egy bolthajtású, belvárosi kocsmában, akik ugyancsak fõzeléket
feltéttel ebédelnek, de olyan étvággyal, mintha napok óta nem ettek volna. Csurog a
húslé a szájukban, kenyérrel törölgetik ki a tálat, különösen a borsó után, amelyet
õszkor a verebek is úgy szeretnek. A hideg spriccert olyan szomjúsággal hajtják fel,
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mintha az nyomban vérré válnék bennük. És a rossz cigarettára felséges élvezettel
rágyújtanak, hogy a keserû füst mellett édesdeden nevettetõ történeteket meséljenek
egymásnak. Il padronénak szólítják a kocsmárost, csalni hívják õt, amikor fizetésre
kerül a sor, és gondtalanul szövögetik esti programjukat. Ebéd után aludni szoktak,
uzsonnázni a kávéházba mennek, az estét asztaltársaságban töltik, ahol megint elölrõl
kezdõdnek a bolondságok... Bevallom, Asszonyom, hogy gyakran sóhajtva vágyódtam
ebbe a társaságba - az „elzüllöttek” közé -, amikor az Ön ezüsttel és kristállyal terített
asztala mellett üldögéltem. Nem érdemeltem meg a jóságát, sem figyelmességét, sem
önfeláldozását, mert titokban mindenféle terveket koholtam magamban, hogy majd
valamely ürügy alatt elmaradok vendégszeretõ asztalától, és visszamegyek a kis
belvárosi kocsmába, ahol nem is terítenek mindig friss abrosszal.

Most aztán úgy érzem, hogy be kell vallanom Önnek, hogy méltatlan vagyok
szerelmére, jóságára. El kell hagynom örökre azokat a kedves helyeket, amelyek
szívemhez nõttek. - De, hogy mégse maradjak árva magamban: magammal viszem
tizenöt esztendõs leánykáját, aki már régebben igazat adott nekem apró-cseprõ
szenvedéseimben. Õ megértette, hogy néha kocsmába kell járnom... És ezzel az új
programmal kezdjük el új életünket, de Önt én sohase felejthetem el.

ASSZONYSZÖKTETÉS

Leánykám, letérdepelek Ön elõtt - az arcképe elõtt - itt magányos, négy falam
között, és úgy mondom el mindazt, ami már régen arra kényszerít, hogy éjszaka mindig
halljam, mikor ütnek tizenkettõt a városban a toronyórák. Nem egészséges és szívderítõ
dolog az ilyen virrasztás, másnap bágyadtabban ébred fel tõle az ember, mint akár a bál
után. Az én koromban pedig már csak úgy lehet együtt tartani az egészséget - a lépet,
a vesét, a gyomrot, a szívdobogást, azokat a szörnyû idegeket -, hogy az ember pontosan
kialussza a maga óráit. Az orvosok által annyiszor emlegetett langyos fürdõk is csak
akkor használnak, ha megfelelõ nyugalom van elõttük vagy utánuk. A mindennapi
forrásfürdõ tartja bennem a lelket már évek óta.

Templomi áhítattal nézegetem el az arcképét, amellyel titkon megajándékozott...
Olyan ifjú e képen, mint egy bálkirályné, és olyan szelíd, mint azok a kisleányok, akik
elõször mennek bálba. A régi templomokban, amikor a festõk még tudtak ártatlan nõket
festeni, láthatni ilyen szentképeket. És valóban nem mondhatok mást most neked,
leánykám, hogy szentebb vagy mindenkinél ebben a városban, ifjabb vagy, mint a
rügy az orgonafán, és jobb illatod van a déli szélnél, amely az ibolyát fakasztja.

Nagyon boldog voltam - mintha kicseréltek volna -, amikor megengedted, hogy
elkísérjelek az iskolába, oda, a Váci utcába, és megengedted, hogy a szakállas apák és
ernyõs mamák, a német regényekbõl való nevelõnõk társaságában az iskola után
megvárhassalak. Te nem is tudod, leánykám, milyen nagy dolog ez az ilyenfajta beteg
úriembernek, amilyen én is vagyok, fiatal hölgyre várakozni egy iskola kapuja elõtt.
Lehetõleg a túlsó oldalon, hogy el ne sodorjanak a kiözönlõ leányok. Ott állani a
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leányok zsivaja, felszabadult kacaja, pajkos arcfintorgatása vagy szemérmes pirulása
közepette nekem, akinek már csak négy fal között volna szabad üldögélnie, valamely
ócska könyvvel a sláfrokkos térdén vagy pedig zöldellõ kertekben sétálgatni, és
csendes összehasonlításokat tenni magam és a kertek öreg, gyermekgyilkos õrzõi
vagy pedig a gyomruk emésztésére figyelmezõ, nyugdíjas sétálók között.

Nem is tudom elmondani neked, kis szívem, hogy milyen új fordulatot látszott
jelenteni életemben az a pillanat, amikor végre az iskola kapujában feltûnt a te fruska-
arcod is, rövid hajad körül még ott látszik szálladozni a könyvek és kréták pora, arcodon
már mutatkozik egy kis komolykodó vonás, amely a kedves tanárnõ figyelmeztetõ
szavai folytán keletkezett ott... Holott ily látványokhoz én már régen nem vagyok
szokva, legfeljebb tolvaj gazdasszonyom ravaszdi arcához, amint kémlelve figyeli,
hogy észreveszem-e: mennyi piacpénzt csinált magának?

Aztán együtt, végig a déli örömtõl zengõ, belvárosi utcákon, amikor úgy tûnik fel
a városrész, hogy csupa fiatalemberek lakják az ódon házakat (fiatalosak még az apácák
is, akik a leánykákat az intézetbe kísérik), az úrnõk mindenkori új, divatos ruháikban
mindig hódítóak, akármilyen bolondságokat eszelnek ki a szabók - az öreg embereket
tán elküldték erre az idõre a temetõbe vagy Budára sétálni. És mi egyúttal, egymás
mellett mendegéltünk az utcán, és te mindig elmondtad tanulmányaidat, munkáidat,
feleleteidet, mintha még én is odajárnék valahová a közelbe, a piarista gimnázium
nyolcadik osztályába. Pedig én már fáradt voltam a déli verõfény embereitõl, tekinteteitõl,
vidámságaitól, mert évek óta megszoktam, hogy napközben sok órán át egyedül legyek,
mert akkor nem fáradok ki... tudniillik, arra gondolok mindig, amire éppen legjobban
esik. Míg itt, a te kis gyémántos szavaidat kellett kísérnem figyelemmel, figyelemmel
lesnem kellett a szemközt jövõk szemét, vajon mit gondolnak rólunk; észre kellett
venni a boltok kirakatait, a villamosokat, a kocsikat, a házmestereket, régi, szép nõket,
akik velem együtt elhervadtak, és kortársaimat, akik az öregség fenyegetésével néztek
utánam... látnom kellett a déli verõben az egész életet, amelyet úgy meguntam, mint
egy anekdotabeli angol.

És még kísérgettelek mindenfelé, mint egy lovag a hölgyét... Holott én már egy
olyan hölgyet szerettem volna kísérõmül, aki énreám vigyáz, mint valami tapasztalt,
bölcs szellem. Mentünk a jégpályára és bálba, hogy majd megszakadt a szívem, amikor
a fiatalemberek hamis tekinteteit észrevettem körülötted. Mentünk társaságba, hogy
még azokra a leányokra is féltékeny lettem, akik fehér zsebkendõt kötnek a karjukra a
tánc közben, hogy emígy jelezzék férfivoltukat. Mentünk nyaralni Balatonra és
Budakeszire, és én mindig megesküdtem magamban, hogy sohase hagyom el a négy
falamat, csak egyszer megint hazakerülhessek.

És hányszor ültem melletted a családi ebédeken, mert hiszen nyílt titok volt, hogy
amint iskoláidat elvégzed és a férjhezmenés ideje elkövetkezik: az én törvényes
feleségem leszel, addig nevelgethetlek magamnak... A pókhasú nagybácsik, akik
magukhoz illõ férfitársaságban soha meg nem történt kalandjaikkal dicsekedtek,
helybenhagyólag bólongatnak: õk is gyermekkoruk óta ismerték a feleségûket,
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maguknak kertészkedtek. A nagynénik ebéd után a szomszédban levetették szoros
fûzõiket, és jövedelmeim felõl tudakozódtak, miközben eldicsekedtek vele, hogy férjüket
milyen módszerrel szoktatták le a boritalról, a kártyáról, a könnyelmû nõk ismeretségérõl
- holott én már nem akarok semmirõl sem leszokni, mert legjobb nekem korán este az
ágyban lenni.

Azt kezdtem észrevenni, leánykám, hogy olyan nagy feladatok várakoznak reám,
amelyek mostani mogorva életmódomat végleg felborítják, lehetetlenné teszik. Tudod,
én szeretek sétapálcára támaszkodva menni, ez pedig mégse volna illendõ egy fiatal,
bálozó, repkedõ, dalos madárka mellett. Azt kezdtem elhatározni magamban, hogy
majd megvénítelek bölcs, pesszimista tanácsaimmal, vén könyveimmel, embergyûlölõ
világfelfogásommal, de aztán rájöttem, hogy ez a feltevés lehetetlen a te ifjúságod
mellett.

Arra kérlek, hogy hagyd meg legdrágább emlékeimnek a csókokat, amelyeket
tõled kaptam. Te, leánykám, még könnyen el tudsz felejteni engem, de nem úgy szegény
anyád, aki megszokta, hogy a veje legyek. Azért inkább õt veszem el feleségül, mert
korban, életfelfogásban inkább megegyezünk. Add nekem a te jó édesanyádat, aki
velem ezzel együtt téged tovább is változatlanul szeret.

A KEGYES HERCEGNÕHÖZ

Gyónás után és szent áldozás elõtt vagyok, Hercegnõ, amikor Ön ismét és ismét
eszembe jut, mint életem minden körülménye között. Nem hazudhatok ez idõpontban
Hercegnõmnek, mert hiszen újabb bûnnel terhelvén lelkemet, méltatlanná tenném magam
a szent áldozásra. Azt hiszem Hercegnõm most már minden kétségeskedés nélkül hitelt
ad levelemnek.

Hercegnõm! Én Önt szeretem.
Bár kegyes volt felhatalmazni, hogy titkos leveleimben bizalmasan Te, Juli-nak

szólíthassam, hogy a levelek elõkerülése esetén a címzettet Juliette-nek, a komornának,
a levélírót pedig Adalbertnek, a vadásznak lehessen beállítani: - mégsem tudom tegezni
hercegnõmet. Jezsuita páterek voltak a nevelõim, akik nemcsak a vívásra, de az
udvariasságra is megtanítottak.

Hercegnõm! Én Önt szeretem.
Bár felejthetetlen nagylelkûségében engedélyt adott arra, hogy pavilonjában mint

csodadoktor bármikor felkereshessem, hogy mestere legyek ama finom hajszálak
eltávolításának, amelyek karjain és lábain aranypihe alakjában mutatkoznak, mégis
inkább a szentképecske hátára írok Önnek azokkal az apró betûcskékkel, amelyeket a
tábori életben egy dobostól tanultam, aki a csaták szünetelése közben dobjának bõrére
írta fel szerelmi verseit - amely kutyabõrt a dobos elesése után az ezred el is küldött a
menyasszonynak, aki azt bizonyára ma is hûségesen õrizgeti. Ezt a szentképet én az
imént gyóntatómtól kaptam ajándékba, mert ösztöklésére híven bevallottam bûneimet.
(Sajnos, mostanában gyilkosság nem terhelte a lelkem, mint abban az idõben, mikor
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hornista voltam az x.-i gyalogezrednél, és az oroszokkal egy hegyszoros végett
verekedtünk.)

Hercegnõm! Én Önt szeretem.
Meg vagyok gyõzõdve, hogy nem venné rossz néven, ha hintaja elé ugornék, és

vitéz kézzel megragadnám a lovak zabláját, mint szegény, megboldogult nagyatyám
cselekedte ezt a várpalotai mézeskalácsosné vásáros fogatával. De már szegény
nagyatyámnak sem adott hitelt a veszprémi statáriális bíróság, amikor tettéért azzal
védekezett, hogy olthatatlan szerelmet érzett a megtermett mézeskalácsosné iránt, és a
Bakony-erdõt - ez idõ tájt - igen alkalmatos helynek találta, hogy az asszonysággal
érzelmeit közölje. Szegény nagyatyámmal egy olyan fát virágoztak fel, amely egyébként
nem szokott kivirágzani. Talán éppen ez emlékezetes családi vonatkozás miatt kerülöm
a Múzeum utat, amikor hercegnõm hintaja arra tart.

Hercegnõm! én szeretem Önt! - Bár még eddig egyetlen kísérletet sem tettem arra
nézve, hogy éjnek idején kipróbáljam a palota kertjeinek kerítésén, vajon tudok-e
olyan jól ugrani, mint szegény jó atyám, aki egy elhibázott ugrás miatt úgy bicegett
egész életében, mint az öreg grófok szoktak. Pedig, ha átvetném magam a kerítésen,
játék volna felkúszni arra a nagy amerikai diófára, amelyrõl Ön azt szokta mondani,
hogy azért szereti ablaka alatt, mert késõ õsszel úgy ketyeg, mint egy öreg falióra -
amint dióit hullatja ez a vén idõmérõ. Az amerikai diófának megvan az a tulajdonsága
is, hogy ágairól könnyû volna az Ön emeleti ablakán belépni. Ne féljen, nem olyankor
jönnék, mikor tudnám, hogy a Hercegnõm estélyen vagy bálban van. Olyankor másznék
a fára, amikor tengerészlátcsövemen át elõbb pontosan megállapítanám a szomszéd
ház tûzfaláról, hogy a nagy állótükör elõtt nem Juliette, a szobalány csinosítja magát,
hanem Hercegnõm vizsgálja, hogy az operaházi páholyban nem szedett-e fel valamely
bolhát vagy egyéb ragadozót. Tudom, hogy Hercegnõm nem kiáltana segítségért,
amikor a vakmerõ kalandor a diófa lombjai közül a szobába ugrana... De mégse
merészelek ilyen úton közeledni Hercegnõmhöz, éppen megdicsõült atyámra való
tekintetbõl, aki halálos ágyán bevallotta, hogy egész életén át nem csupán egy
elhibázott ugrás miatt bicegett, hanem egy posta miatt is, amelyet éppen egy puskából
és egy ablakból utánaküldtek, mikor észrevették, hogy elhibázza az ugrást. Szegény jó
atyám e vallomás letétele után felvette az utolsó kenetet, de én sohasem tudom
elfelejteni, hogy miért titkolta annyi ideig a bicegésének valódi történetét. Rossz óment
látok ebben, és ugyanezért nem merek felmászni az amerikai diófára, bár tudom, hogy
indulatomnak ilyen bemutatása nem volna ellenére a hercegnõnek.

Hercegnõm! Én Önt szeretem - bár egyik barátom azt mondja, hogy az igaz szerelem
nem riad vissza egy-két késszúrástól sem. Mert például: mit szólna a Hercegnõ ahhoz,
ha a palota tetõzetén felfedeznék egy padláslyukat, amelynek zárja egy kézmozdulatra
enged? Boldogult testvérbátyám, akinek kimúlása óta örökre árvának érzem magam,
mert nincs, aki neveltetésemet befejezze, éppen ilyen padláslyuk miatt került igen
fatális helyzetbe. Rossz helyen nyomta meg a padláslyuk zárját; olyan zajt okozott
vele, hogy azt a házmester és egyéb mihaszna cselédség is meghallotta. Jó testvéremet
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tetten érték, amint a padlásra akasztott lepedõk mögé akart elrejtõzni, és ugyanezért
ráfogták, hogy lopni jött a házhoz. Mit sem segíthetett már az a néhány késszúrás,
amelyet szegény testvérem védekezése közben kiosztott. Halálra ítélték, mint a
lepedõtolvajokat szokás. A siralomházban egyedül hozzám volt bizalommal, amikor is
bevallotta, hogy esze ágában sem volt lepedõt lopni, ellenben a háziasszonyhoz akart
ellátogatni, akivel szerelemféltésbõl kifolyólag némely elszámolása lett volna. De ebben
a személyzet megakadályozta, és ugyanezért most meg kell halnia. - Hát ez a kis emlék
jut mindig az eszembe, amikor már elindulok, hogy Hercegnõmhöz akár a kéménylyukon
át is bejussak. Észrevettem ugyanis szegény megboldogult bátyámon, hogy mindenütt
inkább szeretett volna ez idõ tájt tartózkodni, csak a siralomházban nem.

Hercegnõm! én Önt szeretem - bár még egyetlenegyszer sem öltözködtem
hordárnak, kéményseprõnek, adóvégrehajtónak, levélhordónak, akinek mindenhová
bejárása van. Nem bújtam el Juliette ágya alatt (nehogy félreértésekre adjak alkalmat
Adalbertnek), nem jöttem a szõnyegporoló-vállalat megbízásából sem (nehogy a régi,
elveszett szõnyegeket is rajtam keressék). Nem tettem másnemû kísérletet sem, hogy
elzárt palotájába hatoljak akár álkulccsal is (mert tudom, hogy a cselédség keze milyen
ragadós, és régen eltûnt ruhadarabokat szívesen keresnek az álkulccsal jövõ vendégen).

Mindamellett szeretem Önt, Hercegnõm! De attól félek, hogy ez igaz vallomásom
után némileg csökkenni fogok mérlegén. Pedig még könnyû lett volna azt hazudni,
hogy azon töröm a fejem, miképpen raboljam el Önt!

A TEKINTETES KISASSZONYHOZ

- Mostanában vajon, melyik újságnak „szubabonensei” maguk, Boriskáék, a
helybeli Nemesi Kaszinóban? Melyik az a közlöny, amelyben magukhoz írhatnék
beszélyeket, kritikákat, leveleket, mint a tizenkilencedik századbeli írók szokták, amikor
azt akarták, hogy vadászatra, szüretre vagy Borbála napjára hívják meg õket, ahová
ugyan meghívás nélkül is bízvást betoppanhattak.

Úgy emlékszem, hogy a nagymamához még Komócsy József költõ úr írogatta a
verseit, valamely szépirodalmi õrbe, amely versek megjelenése után onnan Dabasról a
nagymama rendszerint hízott sertést küldött a költõnek, amely küldeménnyel õt mindig
nagy zavarba hozta. K. J. ugyanis Pest városa kellõs közepén, a Zöldfa utcában lakott,
és különbözõ hatóságokhoz kellett futkosnia, hogy megengedjék neki a bérháznak
udvarán az ajándékdisznó leszúrását, valamint megpörkölését. A disznóöléshez
engedélyt kellett kérni a rendõrségtõl, hogy a sarkon álló konstábler össze ne tévessze
a sertés visítását valamely más szerencsétlenséggel; a pörkölésrõl ugyancsak tudni
kellett a tûzoltóságnak, nehogy a nagy füst láttára a kéményseprõk (ezek a hivatásos
tûzoltók), valamint a tímárok (ezek a régi, önkéntes tûzoltók) otthagyják munkájukat,
hogy a vízipuskával a Zöldfa utcába vonuljanak...

Volt is elég baja a költõnek, amikor a falusi kocsi az eleven sertéssel megérkezett!
Igaz, hogy a nagymama küldött tavalyról a disznóval együtt pörköléshez való szalmát,
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de vajon honnan vegye az árva költõ mind azt a sok majorannát, borsot, paprikát,
fokhagymát, pácot és még a jó Isten tudná, hogy mit, amely a disznó kellõ elkészítéséhez
szükséges? Így aztán nem is nagyon csodálható, hogy Komócsy József az eleven
disznóval megterhelt szekeret egyenesen a Kispipa-vendéglõ felé irányította, ahol
alelnöke volt a költõ egy asztaltársaságnak. Aztán, hogy mi történt a disznóval a
Kispipában, azt a nagymama már sohasem tudta meg.

Az édesmama idejében, kedves Boriska, úgy tudom, a helybeli Nemesi Kaszinóban
- amelyet Kisbirtokossági Gyûldének is neveznek az öregebb urak - A Hét címû lapot
„szubabonálták”. A szûzdohányszagú, étvágya muladozására panaszkodó Péter bácsi
mindig elsüllyesztette a gérokkja zsebébe a hetilapot, amikor annak új száma is
megérkezett a Kaszinóba. Miért vitte haza Péter úr ezt a különös újságot, amelyet jó
darabig csak a pesti kávéházaknak írtak? Csak azért, mert volt egy oldala ennek az
újságnak, ahol régi Pest megyei históriák tárgyaltattak D’Artagnan tollából. D’Artagnan
lovagról pedig mindenki tudta, hogy ott született a dabasi határban.

Gyermekkorában Vay Sarolta grófné névre hallgatott; felnõtt korában Vay Sándor
gróf lett a neve, mert leányasszony létére mindig férfiruhában járt. De hát viselhetett V.
S. akármilyen kockás nadrágokat, zakókat és pincseket fejfödõnek, otthon, Dabason
mégiscsak az volt a neve, hogy: Sári. - Ha szép hegedûszóban mondta el az Újvilágban
ama régi Pest megyei históriákat, az öregebb urak mindig nagy megértéssel bólongattak:
„Igaz, ami igaz, ott verekedtünk gyakran a pesti Aranysas-fogadóban.” - És csendesen
körülnéztek azokon a helyeken, szalmazsákokban, ruhásszekrényekben, Wertheim-
szekrények aljában, ahol a szaglászódó fináncok miatt a leveles szûzdohányt volt
szokás tartogatni, és szép csomót összepakoltak a dohányból, amelyet majd valamely
bizalmas emberükkel Pestre küldenek, hogy legyen „Sárinak” valami színivalója is a
Pest megyei történetek megírásához. - Én azt hiszem, hogy „Sári” nem nagyon örült
meg a leveles dohánynak, mert nem volt neki hozzávaló dohányvágó kése. És egyébként
is „Sári” sohasem pipázott, legfeljebb vastag, fekete szivarokat szívott, amelyektõl
fonnyadtkás arca kidagadt.

...Kedves Boriska, maga most nagyanyja és édesanyja példájára ugyancsak
folytatja a levelezést arról a vidékrõl, ahol Magyarország utolsó udvarháza, még
feltalálhatók. Ezekben az udvarházakban még jó ismerõsünk az agár és a vizsla, nem
szorította ki õket végleg a farkaskutya. Tinta is akad a házaknál - igaz, hogy nem az az
aranyporos, lila színû tinta, amellyel egykor magasrangú papok írták alá a neveiket,
valamint finom úrhölgyek írdogálták naplóikat, régi írók (Podmaniczky Frigyes is)
emlékirataikat, hogy a késõi unokák e naplók és emlékiratok olvasása közben nem
gyõzik eleget csóválni a fejüket azokon a sokféle dolgokon, amelyek a hajdani öregekkel
megestek... Mondom, tinta is akad a háznál, hisz manapság is sokat kell levelezni
adóhivatalokkal és más hatóságokkal. Ámde ezeknek a kalamárisoknak a mélyébõl
már nem jönnek napvilágra azok a levelek, amelyeket az öregek küldtek kedves íróiknak.
Hiába panaszolják el a költõk verseikben például szerelmi borongásaikat - amelyek
néha nagyon is komolyan vehetõ nyavalyák -, maga, Boriska és a többi Boriskák sem
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vesznek tollat, hogy vigasztaló sorokat küldjenek a költõnek, holott ilyen esetben a
nagymama egy szép ártányt választott ki a csordából, amelyet a Vasárnapi Újság
versírójának Pestre adresszált. Hiába pöngenek a lantok, sercegnek a tollak a pesti írók
asztalainál mérhetetlen szomjasságról az üdvösség után, amely akkor következne be,
ha a költõ végre megkóstolhatná a szerelem nektárforrását - nem akad már bölcs
öregúr a háznál, aki tenyerével a költeményre csapna: „Ugyan küldjetek már egy-két
hordó bort ennek a nyavalyás skriblernek!” És a kocsi valóban elindulna a
boroshordókkal. - A szûzdohánnyal is úgy vagyunk, hogy csak hallomásból tudunk
róla, holott azelõttiben a Boriskák jóvoltából minden valamirevaló magyar poéta
szûzdohányos pipája melegénél enyhítette a kezét.

Nem, azért nem teszek magának szemrehányást, Boriska, elmaradó levelei miatt.
Jönnek a levelek, mégpedig nem is mindig üresen: „válaszbélyeg” mindig van

hozzájuk mellékelve.
És vajon mit tartalmaznak ezek a levelek? - kérdi Boriska.
Megmondom magának a titkot. Álmokat hoznak a levelek az ország különbözõ

részeibõl, amely álmokra megfejtést kérnek az olvasók. Mintha megint azt a
tizenkilencedik századbeli korszakot élnénk Magyarországon, amikor mindenki az
álmaiból él. Az elnyomatás történelmivé válott korszakában álmodtak ennyit hazánkban
a nõk és férfiak. Mindenkinek van valamely kedvenc álma, amelyre megfejtést szeretne
kapni az álomfejtéssel is foglalkozó írótól. Minden nõnek van egy nyugtalanító álma,
amelyet nem tud magától elhagyni sem a háziteendõknél, sem az irodában az írógép
vagy a hivatalos munka mellett sem. Maguk, vidéki, tekintetes kisasszonyok, tanakodó
orcával járnak-kelnek a padláson, a pincében, a konyhában, de bévülrõl valamely
szorongás ereszkedik néha a szívükre akkor is, ha csak a fazekaikkal veszekednek; -
mert valami olyant álmodtak az éjszaka, amelyre megfejtést nem tudnak maguktól
kitalálni. A pesti leányka is hiába pattogtatja az írógép abécéit, hiába írja a számokat,
betûket egymás mellé a hivatalában, míg azok úgy megnövekednek, mint a piramisok
kövei: - néki is van egy álma, amely éjszakánkint meglátogatni szokta, amelyrõl nem
tud magában megoldást találni.

Hát csak azt akarom mondani, Boriska, hogy maga is felcsaphat a levélírók közé,
akik álmaikra kérnek választ. Ó, bár tudnék a maga leveleire megfelelõ választ adni!

A VIDÉKI HÖLGYHÖZ

Ó, asszonyom, ne féljen, mikor a levelemet megpillantja, hogy azt fogom öntõl
kérdezni, hogyan teleltek befõttjei. Még csak az almák után sem tudakozódom, amelyek
hófehér gyékényen telelnek a széljárta padláson, ahol mindig megütöttem a fejemet a
gerendán függõ, nagyapó-csizmájában, amely olyankor lóbõrös nyikorgást hallatott,
mint az utazóké, akik nyeregben vagy tengelyen messzi utakat tesznek meg egy hölgy
kedvéért... Azt sem kérdem, hogy milyen a divat maguknál ott a Kárpátok alatt
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Merényben; a nagy havakban, amelyekben olyan hosszúra nõ a lovak szõre, mint a
medvéké, most is csak csizmát hordanak maguk, amelynél szebb viselet nincsen, ha a
csizma megfelelõ, kecses, szép járású nõi lábon helyezkedik el; a rövid lódenszoknya
manapság is hallatlanul illik a csizmaszárhoz, mint akár abban az idõben, mikor én
fiatalember voltam. Nemkülönben remek viselet a bekecs, amely magyaros (vagy, mint
arrafelé, maguknál mondják: lengyeles) cifraságokkal van kihányva... Azt pedig úgyis
tudom, hogy otthon, a régi kastély szobáiban vagy tavaszkor a kert álomból jött útjain
az alig bokát érintõ félcipõ maguknál is a divat, hozzá ama világos színû harisnya,
amellyel mostanában szerte a világon a nõk testük tisztaságát példázzák. A nagyanyáink
korából vett menyasszonyos fehér harisnya bizonyosan csak a nagyon fekete nõknél
divatozik ott a Kárpát alatt is.

Ellenben azt kérdem magától, ó, asszonyom, hogy mit csinál az a nagy kakas,
amelyet M.-ben való tartózkodásom alatt az én nevemrõl volt kegyes elnevezni? Vajon
még mindig az én nevemet viseli a hatalmas állat, amely olyan büszke volt, mintha
egyenesen a francia aranyakról jött volna a merényi kastélyba. Reisz alispán úr nem
nézhetett körül öntudatosabban a Szepes megyei országutakon, mint ez a kakas
körültekintett, ha történetesen az ódon, Mária Terézia-korabeli kastély elõtt volt dolga.
Hát még, mikor felpattant a kõkerítésre - amelyen moha, vadfû és egyéb drágalátos
régiség zöldült vendéghívogató nyájassággal -, mily délceg volt ez az állat, mint talán
egy királynõ testõre az egyéb szürke sorkatonaság között. Valóban, testõre volt önnek,
asszonyom, ez a kakas, amíg én az m.-i romantikus kastélyban úgy éltem, mint a finom
Bessenyei és a zamatos Kisfaludy korában éltek a magyar költõk, akik valamely olyan
családból származtak, amelyrõl könnyû volt kimutatni az atyafiságot bármelyik magyar
udvarházban. „Egy Kisfaludy-lány férjhez ment a maga unokatestvéréhez - mondta
asszonyom bátorítólag -, így mi mégis rokonok vagyunk, akár akarja, akár nem.”

Hát csak azt akarom kérdezni, asszonyom, hogy mit csinál az a bizonyos kakas:
nem kapott-e valamely új nevet, mióta én arról a tájról eljöttem?

Mert akkoriban még az megengedtetett neki, hogy belépdelhessen a
könyvtárszobába, amely olyan tágas volt, mint akár a szepesi püspöké, aki lila színû
kis sapkában üldögélt ugyanekkor valahol, finom albumpapiroshoz hasonlóan fehér
arccal a tengerhabszínû, életpiros lángú kályha elõtt, amíg ölében régi könyvet lapozott...
A kakas megtekintette a könyvtárszobát, felszállott valamely könyvespolcra, mintegy
babonás útmutatással szolgálván, hogy mely tájon keressük a nekünk való könyveket...
És a kakas alatt valóban mindig megtaláltuk azt a metszetgyûjteményt, amelyet régi
festõk játékos kedvükben rajzoltak vagy festettek öreg hercegek vagy hidegedõ
szeretõik mulattatására, amely gyûjtemények a gyermekek elõl el vannak zárva. Ön
pirul, asszonyom, amint kora õsszel a falevél, finom, imakönyvecskéhez szabott kezén
a szundikáló, antik gyûrûk felvillantak, mintha várva várt vendég jött volna a házhoz,
de asszonyom lemondó sóhajtással igazította meg a hajtûket bomladozó kontyában:
„Milyen bolond a fiatalság” - mondta, és a kakast elkergette magas polcáról, mintha õ
volna oka annak, hogy a régi metszetek közé olyan illetlen kép is került, amelyet a
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kolostorokban és zárdákban ama szobákban õriznek, ahová nem léphetnek be a
növendékek.

Hát az orosz agár, amely ritkaság a girbegurba Kárpát alatt, a Vojka él-e még?
Ugyancsak asszonyom testõrei közül való volt ez a hosszú szõrû eb, amely mindig

olyan karácsonyi örömet mutatott megérkezésemkor, mintha most következett volna
végre az ideje a várva várt vadászatnak. Sokáig azt hittem, hogy Vojka távollétemben,
utazásaimban mindig csak azért hever a szõnyegen asszonyom lábainál, hogy reám
emlékeztesse önt. Ezért kíséri a kastély fedett folyosóján, amely végtõl végig
Mednyánszky ifjúkori képeivel volt beaggatva, hogy megállítsa asszonyomat azok
elõtt a festmények elõtt, amelyeket valamikor kettesben oly elmerengéssel nézegettünk.
„Ezek a fehér derekú nyárfák itt nõnek a kastély parkjában, és napfelkeltekor tündökölnek
úgy, mint az orgonasípok a pünkösdi nagymiséken” - mondá asszonyom, és Vojka
éppen úgy figyelt szavaira, mint akárcsak én. „Ez az õszi tájkép itt Toporc alatt van, a
szomszédban - a mi lovainkkal egy órajárásnyira -, és a vén fenyõket akkor ültették,
mikor Görgey Artúr született.” És mi áhítatosan néztük Mednyánszky fáit, amelyek
olyanok voltak, mintha együtt növekedtek volna velünk gyermekkorunk óta. „És ez a
híd Szepesbéláról való, amely alatt mostanában a kékfestõk áztatják vásznaikat.”

És mikor Vojka kiszabadulva a folyosóról, végigfutamodott táncos kedvével a
parkon, mintha, legalábbis lakodalom lenne a háznál, asszonyom a kezemre tette a
kezét, és komoly figyelmeztetõ hangon így szólott:

- Nagyon érdemes dolog volna itt bevárni az õszt, mert akkor színrõl színre, a
maguk valóságában láthatja azokat a fákat és tájképeket, amelyeket egykor
Mednyánszky festett.

(Sajnos, nem mondhattam meg, hogy õszkor nekem Badacsonyban van
elhalaszthatatlan dolgom az Anyósék híres házában. Egy verset kell ott valakinek az
emlékkönyvébe beírni.)

Mindenesetre azonban az õsz beállta elõtt is hosszadalmasan elüldögéltem
asszonyom mellett a kanapén, és mindenféle ravaszságokon törtem a fejemet. Így
többek között sokszor meg akartam csókolni a kezét, de amint csuklója felé nyúltam, az
a bizonyos orosz agár nyomban azt a bátorságot vette magának, hogy kettõnk közé a
kanapéra ugrott, s úgy viselkedett, mint egy férj, aki a feleségét õrzi. A park tölgyei
alatt néha megszállott a vitézség, amely azokból a lantokból áradt, amelyeket még
Apolló idejében akasztottak a tölgyekre, és fél lépéssel közeledtem asszonyomhoz...
Emlékszik, hogy Vojka milyen vágtatásba fogott nyomban, hogy közébünk furakodjon,
és eltávolítson bennünket egymástól?... Szerencse, hogy papagáj nem volt a háznál,
amely reánk kiabált volna a csendes szobákban.

De még így sem mehetek többé vissza önhöz a nagy kakas és a kiállhatatlan agár
miatt.
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A CIRKUSZ MÛVÉSZNÕJÉHEZ

Tegnap este egy kecskeszakállas úriember (akirõl késõbben kiderült, hogy nem is
szabó) tüntetõleg hátat fordított, amikor maga, tündérnõ, Isztómina a nagydob tetejére
ugrott, hogy onnan szertehintse mosolyait, bókjait és csókjait a nagyérdemû publikum
között... Sõt, ez a kecskeszakállas valamely pisszegõ hangot is hallatott, mintha valami
pincért hívna a maga neveletlen modorában. A tapsorkánban, láttam elboruló arcán,
Mûvésznõm meghallotta a kecskeszakállas jeladását, és ezért én ma reggel megölöm a
kecskeszakállast, vagy õ öl meg engem. A pisztolyok felporozva már, hû szekundánsaim
csak arra várnak, hogy végighallgassam a hajnali misét, és én itt a templom sarkában
levelet írok Önnek, Isztómina, mert ha végzetesen találna is az ólom, akkor is az Ön
neve lesz az, amelyet lezáruló ajkam rebegni fog. Isztómina, úgy érzem, hogy ma
meghalok Önért.

És most bevallom, hogy már nagyon régen szeretem Önt. Szerelmem idõpontját
nem tudom megmondani, mert még akkor nem volt karkötõórám, amelyen minden
tennivalómat pontosan ellenõrizhettem. Mindössze arra emlékszem, hogy szerelmem
körülbelül egy idõben kezdõdött a sörhajú karnagy pálcikájának elsõ mozdulatával,
midõn az emelvényen jelt adott a fúvósoknak és vastag húros muzsikusoknak a
megnyitó induló eljátszásához. És a nyurga klarinétos kíváncsian áthajolt a nemzetiszínû
vászonnal takart karfán, hogy megnézze, ki jön elõ a manézs bordópiros függönyei
mögül... Bizonyosan Önt várja ez a szemtelen fráter, Isztómina, mert észrevettem, hogy
hangszerét mindig az égnek szegezte, amikor a tündérnõ a porondra tánclépésben
kiugrott. És engem nem nyugtatott meg, hogy a zenészek székei alatt komótos
nyugalommal álldogáltak a söröskancsók, amelyeket Antonnak, a cirkuszszolgának
kellett kötelességszerûleg megtölteni az elõadás elõtt és elõadás közben... Nem, én
nem hittem a söröskrigliknek... Az a gondolat furdalt, hogy a karmester csupán a
publikum elõtt akar tekintélyt tartani, amikor mindenféle ócska paplandarabokkal kitömi
a nadrágját, a bagolyokulárét is azért viseli orrán, hogy a karzati látogató ne merje
megkritizálni a maga füttyeivel az elõadott zenedarabok hiányosságait, valójában egy
karcsú, csikószemû fiatalember õ, aki a szünetben az Ön öltözõje körül settenkedik,
Isztómina. Úgy érzem, hogy ma meghalok Önért.

Bevallom, hogy korántsem vagyok olyan boldog, mióta páholyülésem van (amelyet
esténkint szegény anyám összekuporgatott fillérein vásárolok meg), mint abban az
idõben voltam, amikor a cirkuszponyván egy icipici lyukacskát fedeztem fel, amelyen
egyedül én nézegettem be az Ön öltözõjébe... Vajon látott-e, Isztómina, midõn trikóját
felvonta? Tél volt, és az én szemem hiába kereste azt a bizonyos vattát az ön trikójában.
Az Ön trikója nem volt kitömve, Isztómina, bájai kitölték azt véges-végig, és én erre
nagyon büszke voltam. A sátorponyva lyukacskája százszor különb hely volt mai
páholyülésemnél; egyedül voltam a tudója annak, hogyan reng a tükör a nõi öltözõ
választófalán, mert a szomszédban a balletcorps hancúrozva és hangosan öltözködött.
Egyedül csak én láttam, hogy mennyi mindenféle nyúllábra, szarvasbõrre, skatulyára,



112

üvegre és tüllszoknyácskára van szükség ahhoz, hogy a mai elõadás jól sikerüljön. És
láttam, hogyan hányja a keresztet magára, amikor utoljára nézi meg magát tükörében,
és odabévülrõl, mint a kivégzéshez rendelt dobok, megperdülnek a hangszerek, és a
pikulás hosszú nyakát kinyújtja az emelvényrõl, hogy meglássa Önt, amint cári
briliánsokkal díszítve megjelenik a trapézugráshoz. Isztómina, úgy érzem, ma meghalok
Önért.

Bevallom, hogy gyûlöltem a cirkuszigazgatót és nejét, amint „az úr” fekete frakkban,
„a hölgy” pedig uszályos ruhában kilovagoltak a manézsba. „Gödöllõi séta”: ez volt a
„számuknak” a címe, és észrevehetõ volt a publikum meglepetése, amikor a
cirkuszigazgató Ferenc Józsefnek maszkírozta magát, míg az igazgatóné szerencsétlen
sorsú királynénkat, Erzsébetet mímelte... Mondhatom, tündérnõ, mindig felháborodtam
a tapsokon, amelyeket a cirkuszigazgató és neje bekaszíroztak a nagyérdemû
közönségtõl: ezek a tapsok a felséges királyi párnak szólottak, nem pedig nekik,
kócevõknek. Különösen méltatlankodtam azon, hogy az igazgatóné ostorával
meglegyintgetett egyes elegáns férfiakat, akik dülledõ szemmel nézték az elsõ padsorból
vagy a lózsiból, hogyan sarkantyúzza a direktorné piskótanagyságú lakkcsizmába
bújtatott lábával a jól betanult heréltet, amelyrõl Ön, tündérnõ, volt szíves közölni
velem, hogy az almafoltok festve vannak szõrére... Azt írtam, hogy méltatlankodtam a
direktorné gömbölyû, testhezálló lovaglóruházatán, valamint vöröses fátyola alól
nézelõdõ ibolyaszemén? Nem, Isztómina, én komolyan megharagudtam, amikor az
elõadás után az igazgató úr és neje nem a cirkusz végéhez csatolt, hosszú
komédiáskocsiban tértek nyugovóra, hanem a Vörös Ökörhöz címzett fogadóban
fenntartott asztaluknál foglalták el helyüket, vagy a helybeli közönség hódolatát itt is
elfogadták... Haragudtam azért, hogy „Erzsébet királyné”, aki néhány fertályórával
elõbb olyan tapsviharokat aratott mûvészi lovaglásával (az almásszürkén), amely tapsok
dübörgése közben bízvást lyukat hasíthattak a ponyvára, észrevétlenül, azok is, akik
odakinn rekedtek: ugyanaz a direktorné most oroszos bundában, piros orrát mutogatva
jelentkezik a Vörös Ökörnél, és boldognak mutatja magát, ha udvarlói asztalához
rendelik a kucsébert a szerencse kipróbálása végett... És ilyenkor mindig Ön jutott
eszembe, Isztómina, aki életveszedelmes ugrásait elvégezvén a trapézon: most egy kis
bérelt szobácskában teát vacsorázik társnõjével, és izmait hideg vízzel öblögeti, mert
hiszen holnap is van elõadás. Ezért meghalok ma Önért, Isztómina.

Bevallom, hogy darabideig féltékeny voltam a partnerére is, Losic úrra, aki magát,
Isztómina, tízméternyi magasságban a földszinttõl a trapézon hintáztatja, repülés közben
karjánál fogva elkapja, lábába kapaszkodik, és merész ívben továbbrepíti, mint ez már a
légtornászok régi szokása. Bevallom, hogy még az sem nyugtatott meg véglegesen,
amikor Losic úrról megtudtam, hogy hat neveletlen gyermek atyja Boroszlóban, és a
felesége erõmûvésznõ egy másik társulatnál. Jó darabideig sehogy sem tetszett az a
fogás, amellyel Losic úr az Ön bokáit illeti ott a tízméteres magasságban. Sokkal
illedelmesebb is lehetett volna Losic úr, amikor Önt reptében elkapja. Nagyon is visszaélni
látszott azzal a helyzettel, hogy odafent a trapézon a maga élete az õ kezébe van letéve.
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Nem, ez sehogy se volt gentlemanhez méltó eljárás, midõn egy ízben, egy rövidebbre
vett repülés idején, az Ön lábszárait, tündérnõ, Losic úr úgy megragadta, hogy kezének
nyomai még napok múlva is látszottak az öltözõbeli lyukon át, amelynél szerencsém volt
tartózkodhatni... Mindazonáltal meghalok Önért, Isztómina, és ma este már nem leszek
jelen, amikor a karnagy jelt ád Antonnak, hogy hozhatja a frissen csapolt söröket.

Még csak egyetlen gondolat tart vissza ebben a földi életben, amely gondolat
nem más, mint próbatétele annak a bizonyos cirkuszigazgatónénak, aki olyan nagyon
különbözik Öntõl munkateljesítmény dolgában, õ csak nyeregben dolgozik, míg Ön a
légben, mégis vetélkednek érte az udvarlók, hogy kinek a szerencseszámait fogadja el
a kucsébertõl... Azon gondolkozom, hogy mit szólna ez a körülrajongott hölgy, ha én
egyszer egy egész kucséberkosarat nyernék a részére? - De meghalni magáért fogok.

A JÓLÁNYHOZ

Miután nekem nincs oly jó kiskutyám, amely az asztalomon maradt csontokat
lerágná; nincsen feleségem, aki megszorítaná, megnehezítené, megkönnyebbítené az
életemet; nincsen még csak valamely betegségem sem, amellyel elmulattathatnám
magamat, mint a legtöbb férfi az én koromban: ráérek magának leveleket írogatni,
Jólány, miután maga látszólagosan törõdik az én senkinek se kellõ életemmel.

Ön az egyetlen lény ebben a nagyvárosban, aki nem tart unalmas fráternek, holott
én magamról azt hiszem, hogy unalmasabb vagyok az ábécénél is.

Vajon mivel tudok én többet, mint a legtöbb férfi?... Sõt bevallom, hogy annyit
sem tudok, mint akármelyik boltossegéd. Nem tudok például Önnel, Jólány, beszélgetni,
amikor erre sor kerülne. Érzem, hogy nagyon nevetséges volnék, ha szavalni kezdenék
magamról... Okosságomról, kifogástalanságomról: mindig csak magamról, amint már
ez a legtöbb férfinak szokása, mindaddig, amíg azt valóban el nem hiszi az illetõ hölgy.
Nem tudom például elmondani Önnek a szokásaimat, mert attól félek, hogy ez Önt nem
érdekelné, holott a legtöbb férfi szemrebbenés nélkül szokta elmondani az ámuló
hölgynek, hogy mit szokott például reggelizni. Egy barátom például azzal hódította
meg a kiszemelt hölgy szívét, hogy kiadta magát vegetáriánusnak, mert ez mostanában
divat. Barátom elmondta, hogy délelõtt tizenegy órakor szokott felkelni, és táplálékul
ilyenkor legfeljebb egy fél narancsot vesz magához. Délután három óráig se nem eszik,
se nem iszik, ekkor azonban ebédel, mégpedig rendszerint spenótot tükörtojással,
vajas zsemlével. Este tizenegy óráig megint szünetet tart az étkezésben, amikor is
meleg vízzel leöntött zöldborsót vacsorázik, és csak néha enged meg magának egy
pohár sört, mert a sör rontja a szívet. És a hölgy bámulatára barátom kijelentette, hogy
e mellett az életmód mellett határozottan hízik, ami észrevehetõ mellényén is... Mire
barátom történetét emígy elmondta, már sikerült megnyerni a hölgy vonzalmát. Hogyne
volnék én unalmas ember, amikor a magam életébõl mindössze annyit tudok elmondani,
hogy a kora tavaszi reggeleket azért szeretem, mert akkor a kertek olyanok, mint a
pirítóskenyér az elsõ láng után!
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Nem tudok Önnek beszélni a betegségeimrõl sem, pedig egy másik barátom
tanúvallomása szerint ez a téma még azon az úton is érdekli a nõi füleket, ahol a
Zugliget felõl az ösvény a Normafánál a Svábhegy felé kanyarodik, és a hegyoldalban
egy rét van, ahol a kiránduló párok emberemlékezet óta leheveredni szoktak.

Ez a másik barátom azt állítja, hogy ezen az útvonalon alaposan megmagyarázta
hölgyének, hogy a fokhagyma mely betegségek ellen biztos gyógyszer. Az elõadás
folyamán kiderült, hogy a fokhagyma körülbelül minden betegség ellen jó óvószer,
különösen járványok idején. Kelet-Európában azért találkoznak olyan öreg zsidók,
mert egész életükben zsebükben hordanak fokhagymagerezdeket, melyeket nyomban
megrágnak, ha azt érzik, hogy valamely betegséget szereztek. Barátom, sajnálkozására,
nem tudja megrágni a fokhagymát, de lenyeli rágás nélkül. (Ekkor megmutatta hölgyének
azt a lyukas zápfogát is, körülbelül a Normafa közelében, amelyet rosszul tömött be a
fogorvos.) Barátom tehát lenyeli a fokhagymagerezdet, és hogy e mûvelet könnyebben
sikerüljön: egy korty bort iszik rá. Barátom szentül állítja, hogy a Zugligettõl a Sváb-
hegyig nem volt másról beszélgetés, mint a csodálatos hagymáról, mégis, mire ahhoz
a kerthez értek, amelyben báró Kemény Zsigmond neve van bevésve egy kõpadba: a
nõ meghódítása befejeztetett.

Legnagyobb sajnálatomra, nem tudom Önnek azt sem elmondani, hogy milyen
ruha volt barátnõjén, akit tegnap a Margit-hídon láttam.

Pedig egy harmadik barátom tanítása szerint ez a mesemondás mindennél jobban
érdekli a nõket. Barátom órák hosszáig üldögélt hölgyével egy rejtett, kis budai
cukrásznál (látja, még a pontos címet is elfeledtem megkérdezni), ahol mindig csak
arról volt szó, hogy milyen volt a szabása annak a bizonyos ruhának. Meglepõ szabása
volt! Egy vörös gomb volt a szoknya hasítékánál, amely gomb színe miatt a hölgynek
a kalapja és nyakkendõje is vörös volt. Bõrharisnyája kifogástalanul simult bokájához...
Mire a hölgy itt megjegyezte, hogy tudomása szerint csupán egyetlen harisnyája van
barátnõjének, és ezt a harisnyát minden este ki kell mosni, hogy az kifogástalan lehessen.
Barátom szavahihetõ ember, hitelképes egyéniség a kereskedõvilágban is, és ezért
nem kételkedtem igazmondásában. Mire a budai cukrászdában befejezõdött a barátnõ
toalettjének a megbeszélése: a hölgy már olyan lágy volt, mint a tészta.

Ugyanezért bevallom önnek, kedves Jólány, hogy én nem tudom elgondolni,
hogy mirõl is beszélgetnek azok a párok, akiket tavaszonkint Pesten - és tán máshol is
- látni, amint mélyen elmerülve diskurálnak. Minden férfi arról beszélgetne, hogy mit
szokott ebédelni?...

Nem, egy negyedik barátom aztán bevallotta a nagy titkot, hogy irodalomról, errõl
a szép gyermekrõl is szokás beszélgetni, különösen olyankor, ha a hölgy már néhány
könyvet olvasott. Ez a negyedik barátom állandó vevõje volt egy antikváriusnak, ahol
mindazokat a könyveket összevásárolta, amelyektõl az antikvárius szabadulni akart.
Megvette barátom Himfy szerelmeit, és megvásárolta Anatole France regényeit. Néha
egy Shakespeare-kötettel a hóna alatt jelent meg a randevún, máskor az Aranykéz
utcai szép napok címû könyvet hozta magával, amely könyv bohóságain aztán sokat
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nevettek. A hölgy mindig áhítatos képpel nyúlt az ajándékba kapott könyv felé, mert jó
természete volt, mindennek örült, amit ajándékba kapott. Barátom azután kíváncsian
kérdezõsködött hölgyénél az olvasmányokról, miután neki magának nem volt ideje
(sem türelme) ahhoz, hogy egyetlen könyvet is végigolvasson. A hölgy valóban el is
mondta egy-két könyvnek a tartalmát, különösen a könnyebben megérthetõ részleteket
- így például Tamás úrfi kalandjai-ból azt a részletet, amikor Tom a kerítést festi, vagy
pedig azt a helyet, ahol Falstaff kirabolja az utazókat. Édes mesélgetések voltak ezek,
amelyeket barátom kinyílt füllel hallgatott, és a mesemondás érdemeit egyedül
hölgyének volt hajlandó tulajdonítani... Lássa, drága Jólány, engem az irodalomról
való beszélgetések se érdekelnének, mert hiszen egyéni nézetem van minden könyvrõl.
Nagyon sajnálom, hogy nem tölthetem életemet ezentúl nagy fák alatt, ahol irodalomról
lehetne hosszadalmasan vitatkozni. Pedig azt mondják, hogy ez még a fokhagymánál
is jobb orvosszer a betegségek ellen.

Sokszor elgondolkozom, hogy mirõl is tudnék én Önnel, Jólány, beszélgetni, ha
egyszer úgy véletlenül összekerülnénk, és arra volnánk ítélve, hogy egy délutánt
(vagy egy egész hosszú életet) együtt töltsünk? Keresem magamban a szavakat,
amelyekkel a beszélgetést elkezdeném... Kutatok a hangok után, amelyekkel belefognék
elmondásába annak a fontos körülménynek, hogy miért nem hordok keménykalapot,
csak puhát... Vajon elhinné Ön nekem, hogy a keménykalaptól meg lehet kopaszodni?...
Töröm a fejem, hogy mit mondanék, ha egyszer egy szobába kerülnénk, ahol ajtó,
ablak zárva, és nekünk olyan sokáig kellene együtt lenni, ameddig az ezeregyéjszaka
tart?...

Nem, drága Jólány, ne várja tõlem, hogy betegségeimrõl vagy ebédeléseimrõl
beszéljek. Sõt, az irodalomhoz sem értek... Ezért jobb, ha nem találkozunk.

A BABONÁS HÖLGYHÖZ

Vajon kinek kötözi meg mostanában az ujját álmában a fejében maradt hajszálakkal,
drága hölgy, miután én már nem számítok Ön elõtt az élõk sorában?

Vajon ki az a boldog fiatalember, akinek a haját kacsafark-módjára fodrozza, és
nyomban megismeri, ha más nõ keze is hozzányúlt e frizurához?

Vajon kinek a nyakába akaszt lyukas pénzdarabokat, amelyek a vetélytársnõ
megrontásától megóvnak; kinek az ujjára húzogat régi gyûrût (sõt karkötõt is arra a
helyre, ahol azt senki sem látja), ha a férfiúnak kedve kerekedik a kártyázáshoz; kinek
tesz a kalapja pántlikájába hervadt falevelet, amely õt a legszebb férfivá avatja az egész
városban?

Kinek a cipõjébe rejt borsószemet, hogy az mindenkor kegyedre gondoljon, bárhol
a világon kedve támadna táncra perdülni; kinek fõz édes meg keserû pálinkát mindenféle
gyümölcsnedvekbõl, amely italoknak az a tulajdonságuk, hogy jó barátságot szereznek;
kinek kell mostanában bal lábbal átlépni a küszöbét, midõn elmenõben volna, mert ez
a mûvelet biztos szer a jó találkozáshoz? És kinek veti ki mostanában kártyából, hogy
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sikerülni fog-e terve, szándéka? Kivel beszéli meg álmait, amelyekben minden bizonnyal
van egy jegy, amely a fiatalemberre vonatkozik? Ki fog kapni jó vagy rossz tartalmú
levelet, meglepõ hírt, váratlan újdonságot, amikor a verebek nagyon korán reggel
megszólalnak, olyan korán, hogy még a nyulak se mentek ki a rétekre, legelõbe?

Kirõl kotkodácsol a tyúkja, amikor este elhelyezkedik az éjszakai nyugalomhoz;
kirõl fütyül az énekesmadárkája olyan hosszadalmasan, hogy annak csak boldog sírás
lehet a vége; kinek a dolgaira emlékezteti a váratlanul lecsusszanó harisnyája vagy
pedig a felbomló szoknyaszalagja? Ki mostanában az a boldog ember, akinek sorsáról
jelt ad a kifésült hajcsomó a kályha lángjában vagy pedig a szûrõben maradt tealevél?

Kinek a monogramját írja le a hamuba vagy a homokba, a parti fövénybe vagy a
tulipánok ágyába, hogy az minden bizonyossággal megérkezzen még a mai nap
folyamán? Kinek a kalapjára ereszkedik a szerencsét fonó pók? Kinek a pipaszárához
alkalmatosak azok a szép, hosszú, kemény fûszálak, amelyeket az árok szélén találhatni?
Kinek az ingét kell szárítani Szent György napján az udvarra feszített kötélen az édes
napsugárban, hogy az ing egész évben hófehér maradjon (de vigyázni kell a
szomszédasszony megejtõ pillantására)? Kinek csavar mostanában rejtelmes
cérnaszálat a mellénygombjára, hogy az elsõ pillantásra megismerhetni, hogy kinyitotta-
e az illetõ mellényét a távollét alatt?

Kire gondol mostanában, drága hölgy, amikor az elkényeztetett mészárosra
rámosolyog, ha szép darab levesnek való húst lát a székben? Kinek a kedvéért emelgeti,
méricskéli a hízott baromfiakat, az egyhangú kacsákat és a tapasztalatlan fiatal ludakat,
miközben csaknem a becsületsértésig érõ alkudozást folytat a kofával? Kinek a kedvéért
válogatja ki a legrücskösebb uborkákat, amelyek fiatal koruk mellett is értenek ahhoz,
hogy a férfiúi vonzadalmat felkeltsék? Ki miatt pofozza fel kanalával ibrikeit, fazekait,
lábasait, amelyek még akkor is tisztálkodnak, amikor Óbudán már a levest húzzák? Ó,
mondja meg, kinek a lépteit lesi szimatolva az ajtóhasadéknál hasaló farkaskutyája,
hogy majd annak nyakába ugorjon - asszonyát is megelõzve?

És még egy utolsó kérdésemre feleljen, drága hölgy, hogy felõle nyugodalmam
lehessen a másvilágon: - Kinek a karján szokott ellátogatni a szent remetéhez, aki
odakinn és a Zugliget legvégén, télen fapapucsban, nyáron mezítláb jár, és
hetvenesztendõs korában is úgy tud szaladni, mint egy mókus? Ó, én jól tudom, hogy
ezt az öregembert bolondnak mondják azok a hölgyek, akik pusztán szórakozásból
látogatnak el hozzá, de annál komolyabban veszik õt azok a nõk, akik bizonyos dolgokat
akarnak megtudni jövendõjükrõl. Különösen olyankor, midõn férfi karján lépkednek el
a szent remete hajlékába, aki itt teák és egyéb orvosságok árusításával is foglalkozik,
amely üzelmei miatt már többször meggyûlt a baja a kerületi hatóságokkal is... És a
remete már látja, hogy a megvizsgálás céljából bemutatott férfiú egyik bajuszszára már
másfelé tekinget, nem pedig a karján lévõ hölgyre, de a remete jó ember, és nem árulja
el titkát. Sõt, ha a hölgy megtalálja a remete jóindulatához vezetõ szavak forrását, némi
ajándékkal is fûszerezi kérését: a remete elõhozza a házából azt a nagy könyvet, amelytõl
az egész környéken félnek; elõhozza a könyvet, és a nagy diófa alatt kijelenti a térdeplõ
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szerelmesekrõl, hogy azokat ezentúl házastársaknak tekinti, amirõl némi jegyzetet is
tesz. Az esküvõ után a szent ember megmutatja azt a rétet, a Normafán túl, a Svábhegy
oldalában, ahol a mindenkori szerelmesek letelepedni szoktak, mert itt rejtve lehetnek
a világ elõl. Ó, mondja meg nékem, síri nyugalmam érdekében, drága hölgyem,
bejegyeztette nevét azóta a remete nagykönyvébe, amióta a mi nevünk odakerült, mint
turbékoló galambpár?

A FOGADÓSNÉHOZ

Mire ezek a sorok magához jutnak: én már átkeltem a határszélen, és ki tudja, mily
bizonytalan sorsnak megyek elébe az omnibusszal azon a tájékon, ahol oly setétsûrûek
az erdõk, hogy bizonyára éppen úgy megterem benne az útonálló, mint az ember
kalapján koppanó makk - ahol oly tündöklõen tiszták a vízesések, hogy az ember
örökké itt szeretné tölteni hátralévõ idejét a folyó átlátszó mélyében, mint valamely
sima kavics, amelyet az utazónõk szemei azért is elnézegetnek hosszasabban, mert
szeretnék, ha szívük ehhez hasonlítana. Az Ön szeme felejthetetlen: ama lámpáshoz
hasonlít, amely lámpást ködös nehéz éjszakákon kékesen meglebegtetnek a fogadó
udvarán, amikor az utazókocsi párologva, gõzölögve megérkezik, és az utazók darabideig
nem tudják mozdítani a lábukat a hosszú üldögéléstõl.

Tudom, hogy levelem vételekor elsõsorban arra gondol, hogy e sok haszontalan
irkafirka helyett inkább egy hártyába burkolt aranypénzcsomagocskát küldtem volna,
amelyet elutazásomkor ígértem Önnek számlám fejében, azonban bevallom, hogy még
eddig nem találkoztam azzal az aranycsomagocskával, amelyet Önnek elküldhetnék.
Fogadja tehát csak puszta indulatomat, mint akár az elsõ nap, amikor lábamat betettem
abba a nagyszobába, ahol az utazók asztalaiknál üldögélnek és kíváncsian nézegetnek
a konyha felé, ahonnan a zsír sistergése hallatszik, valamint a mozsárnak a hangja,
pedig még messzire esik a karácsonyi ünnep. Ezen az elsõ estén, a hosszú, nagy úttal
a hátam mögött: az Ön kékkel szegélyezett, sárga szoknyája úgy tûnt fel nékem, mint a
zarándok elõtt az a búcsújáró hely, ahol most majd kegyes gondolatok között eltölti
hátralévõ életét. Igen, bevallom, azt hittem ezen az elsõ estén, hogy ezentúl nem kell
már tovább utaznom: annyi lesz mindössze a tennivalóm, hogy az asztal baklábára
helyezem a lábamat, amikor az a bizonyos sárga szoknya nyájaskodva mellém telepedik.

Bevallom, hogy számtalan hazugságba keveredtem Ön mellett, de hát ezért magára
vessen, mert olyan kíváncsiságot árult el utam célja felõl, amilyen kíváncsiságot még
a vidéki fogadósné részérõl is megtisztelõnek tartottam a magam részére, pedig azt
kellett tapasztalnom, hogy kegyed ama beszédes, nagy szájával, amilyen a
szavalómûvésznõké szokott lenni, nemcsak engem, de a lengyel határ felé igyekvõ
borkereskedõket is kikérdezi. (Pedig ezek a szakállas emberek valóban nem mondhatnak
mást, mint csupán annyit, hogy Boroszlóban várja õket egy másik szakállas ember, aki
meggyõzõdik a boroshordók pecsétjének sértetlenségérõl - ezzel útjuk befejezõdik.)
Én tehát hazudtam Önnek, hogy érdekesebb legyek még Hohenlohe herceg vadászánál
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is, aki a közelgõ medvevadászatokhoz szállított ólmot és port olyan mennyiségben,
hogy az erdõkben a medvék elõre bõgni kezdtek. Hazudtam Önnek, hogy királyi futár
vagyok, aki leánykérõ levelet visz a szomszéd országba - mert tudtam, hogy az ilyen
leánykérés mindig érdekli az útbanesõ fogadósnékat. Feltevésemben nem is csalódtam,
mert Ön, asszonyom, még a tejet is ki hagyta futni a konyhán, amikor mesemondásaimat
olyan jóízûen mondogattam a sódarszeletek és a vörös bor között, hogy magam is
gyönyörködtem bennük. - De hát miért is vágta fel a sódart, asszonyom, amelyhez az
ünnep bekövetkezte elõtt nem volt szándéka nyúlni?

Bevallom, hogy káposztás lengyel levesei úgy az asztalhoz ragasztottak, hogy ezeknek
a leveseknek kedvéért hajlandó voltam egyszerre elfelejteni az összes fogadósnékat,
akik valaha kedvemben jártak. Elfelejtettem a késmárki két kövér asszonyokat, pedig ott
egyszerre két feleséget is szerezhettem volna magamnak. Elfelejtettem a fogadói
szakácsnékat, akiket pedig mindig legelõször látogattam meg azon a hosszú útvonalon,
amely az ország fõvárosától a határszélig vezet. Egyetlen szobalány sem jutott többé
eszembe, pedig ha ismeretlen fogadóba érkeztem, mindig kikérdeztem a szobalányokat
vallási és szerelmi kérdéseik felõl. Sok jó tanácsot hagytam el utazásaimban, itt-ott, ahol
azoknak tán hasznát is vették. Én terjesztettem el Magyarországon azt az immár közkeletûvé
válott babonát, hogy a kulcslyukon át is meg lehet szerelmesedni, ha az ember idejében
néz be a kulcslyukon... Az Ön lengyel levesei, asszonyom, feledtették velem egész
múltamat: olyan jámbor ember lettem, hogy olyankor meglátogattam a helybeli templomot,
amikor nem volt ott misemondás, sem gyónás: így senkivel se találkozhattam, akinek
emlékben elvittem volna valamely gondolatát.

Ne csodálkozzon tehát, asszonyom, hogy jó borai és ízes eledelei olyan
könnyelmûségre ragadtattak, amelyet ma õszintén és becsületesen sajnálok.
Pénzerszényem nem volt arra berendezkedve, hogy hosszabb idõt is eltölthetnék egy-
egy fogadóban, mert hiszen utam is sietõs volt. A tallérok pedig veszedelmesen
nyugtalankodtak erszényemben, amikor Ön a konyha vagy a pince irányába vette
lépteit: vajon miféle ellenállhatatlan falattal vagy nemes italnemûvel téved vissza? Ne
csodálkozzon, asszonyom, hogy talléraimnak nyugvást parancsoltam, mert hiszen
még messzi út állott elõttem. Inkább tehát azt ígértem Önnek, hogy majd világéletemben
itt maradok az Ön sárga szoknyája mellett, és könnyítek üzletének vezetésében: így
például a borok lefejtését már én fogom elvégezni az idén. És ezenkívül is mindazokat
a teendõket vállalom, amelyek egy férfi hivatásai a kocsmárosüzletben.

Ne haragudjon, asszonyom, hogy nem születtem fogadósnak, ellenben vendégnek.
Kérem, ne verje be az ablakot, amelyen át megszöktem. Az ablak valóban nem tehet róla.

AZ ÖZVEGYASSZONYHOZ

Nem tudom, asszonyom, megbarátkozott-e már azzal a figurával, amely a
vetõkártyában az özvegységet jelenti, mindenesetre megírom Önnek, hogy azt a nagy,
három emberre való utazóbundát, valamint a háromemberes kulacsot, amelyet kedves
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férje használt utazásaiban, amelyeket maga hajdanában úgy gyûlölt, mint a korhely
cimborákat, akik férjét rossz útra csábítják: - tegye félre... Ki tudja, hogy nem lesz-e
valakinek szüksége e segítõ barátokra, a gyászév elmúlása után.

Most mindenesetre várjuk meg a gyászévet, amely nem is olyan unalmas, mint azt
az ember hinné, amikor még mellette horkol, és álmában a mindenkinek kijáró
kísértetekkel viaskodik az, aki most odakünn szusszantás nélkül alszik a temetõben.
(Ó, bár megint felkeltene egy éjszaka azzal a nesszel, hogy csömört érez a tagjaiban,
amely csömört talán nem is a kománál, hanem Isten tudná, miféle romlott nõszemé-
lyeknél szerzett!) Ismétlem, nem is olyan szomorú a gyászév, mint azt gondoltuk volna...

Végre alaposan ki lehet vallatni a nadrágokat, kabátokat, szekrényeket, addig
elzárt fiókokat és még zárkózottabb cselédeket a megboldogult viselt dolgairól.

A nadrággombok, amelyek idáig mindig azzal mentegették elmaradozásukat, hogy
itt-ott valamely anekdota miatt voltak kénytelenek lepattogni: most megmondják az
igazat, hogy voltaképpen milyen nõi papucs alatt hevertek darabideig. („Ugyan miféle
bestia lehetett az illetõ, nekem kellett utána felvarrni a gombot?” - kérdezi magában
elmerengve Nagysád?) Vallomást tesznek a kabátok gomblyukai azokról a virágokról,
amelyeket ott idegen nõi kezek elhelyeztek. És amelyek miatt kénytelenek voltak ezek
a gomblyukak kitágulni. („Hogy nem volt gombostûje a szemtelennek, amivel
megkímélhette volna a ruhát!” - mondja magában, Nagysád fejcsóválva.) De árulkodni
kezdenek a szekrények is a gazda távollétében. Elmondják, hogy hová dugdosta férjuram
azokat a dolgokat, amelyeket tanácsosnak vélt rejtegetni a felesége elõl: - így például
a kocsmaszámláit, amelyeken lúdpástétom is szerepelt, pedig itthon a világért se ette
volna meg a libát. (Vajon miféle kocsmárosné lehetett az, aki a megboldogulttal
lúdpástétomot etetett?) Megszólalnak a fiókok, amelyekbe egykoron az illetõ
pénzesbugyellárisát rejtegette, amikor valamely fárasztó útjából (mint gyakran mondaná:
borvásárlásaiból) hazajött, és attól félt, hogy majd úgy elnyomja az álom, hogy még azt
sem találja észrevenni, amikor felesége kihúzza párnája alól a pénztárcát. Bezzeg, most
vall a titkos rekeszes bugyelláris! Megmutatja még azt a mezítelen, szemérmetlen nõi
fotografiát is, amelyet az illetõ titokban a tárcájában hordozott, és hozzá mindenféle
gondolatokat intézett, amikor senki sem látta! Milyen undorodással lehet nézegetni
ezt a nõi képet - egyszeriben elmúlnak látásától a könnyek, amelyek minden alkonyattal
az elköltözöttért volnának szentelve.

És ha még tovább is keresgél Nagysád a titkos íróasztalfiókokban, bizonyosan
talál számadásokat pénzekrõl, amely pénzekrõl a megboldogult Önnek sohasem beszélt.
Kinek, hová, merre adta ki ezeket a pénzeket? Hol volt az a feneketlen harisnya, amely
visszahozhatatlanul elnyelte a tallérokat - hol volt az a kapzsi kéz, amelyben hamuvá
válott az arany -, hol volt az a verem, amelyben évrõl évre elásatnak a drága, jó termések,
és a verem nyitját többé sohasem lehet megtalálni? Higgyen nekem, Nagysád, ennél a
rejtélynél a lakatot egy nõi kéz tartja a markában. Vajon nem nézte meg sohasem, hogy
a szomszédasszony a kerítésre nem akasztott-e néha-néha valamely fehérnemûeket,
ingeket vagy alsószoknyákat száradás céljából, amely dolgok jeladások is szoktak
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lenni arról, hogyan dobog a szomszédasszony szíve a szomszéd irányában, és mit
álmodott éjszaka? Nem figyelte meg, hogy a megboldogult miért fújt néha olyan nagy
füstfelhõket a méhesbeli pipázáskor, amely füstfellegek a szomszédban is láthatók
voltak? Nem írt fel néha bizonyos titkos szavakat a filagória fehér falára, amelyeket a
szomszédból is el lehetett olvasni? Hát arra sem emlékszik, hogy a padláslyukon miért
dugdosta ki annyiszor az elköltözött a fejét, amikor a szomszéd udvarban nagymosás
volt, és a szomszédasszony nekivetkezve, vállig felgyürkõzve, meztelen lábán papucs-
ban segített a szolgálónak, mosónõnek a teknõ mellett? Nem hiszem, hogy az illetõ azt
számlálgatta volna, hogy hány inget meg egyéb alsóruhát adnak a nagymosásba a
szomszédok...

De ha még a konok, hallgatag, árván maradt kocsist is elõveszi, és megkínálja
mézespálinkával, még talán a börtöntöltelékbõl is kipréselhet egyet-mást, pedig ez az
ember a csendõrök elõtt sem szokott vallani. Elmondhatja például Nagysádnak, hogy
a megboldogultnak az volt a szokása, hogy külön kocsin küldte elõre a kalapját, egy
másik kocsin a felöltõjét, a harmadik kocsin érkezett meg õ maga, ha olyan házhoz ment
látogatóba, ahol szépasszony volt. Ez a lezárt szájú kocsis, ha kellõen megérteti vele,
hogy az illetõ már úgysem jöhet többé haza, hogy a kocsirudat felemelje, még azt is
bevallja, hogy mely kocsmáknál ácsorgott egész éjszaka a lovaival, pedig sürgõs
borvásárlásról volt szó, és abban a bizonyos kocsmában nem is mérték éppen a legjobb
bort...

Szívesen kitanítom, asszonyom, ezekre a dolgokra, mert hiszen én már
meggondoltam irányában való szándékomat, nem házasodom meg, bár valamikor
nagyon szerettem volna téli idõben, utazásaimban lábaimat ugyanabba a lábzsákba
bújtatni, amelyben a megboldogult melegítette a lábát.

A PÜNKÖSDI KIRÁLYNÕNEK

Vajon az idén is elfoglalta pünkösd vasárnapján rendes szobáját, én Pünkösdi
királynõm, ott a Svájci-házban, amely a legrégibb épületnek mondatik ott a Sós-tó
partján, de emberemlékezet óta mindig ebben a lakban vesznek kvártélyt azok, akik
életüket szerelmi gondolatok között mulatozva vagy borongva töltik?... Vajon kirakta
már a cipõjét, a „numeró négy” elé, hogy az éj csendjében eme levélkémet táncos,
fülledt, még felhevült lábtyûibe csempészhessem? És a „numero három” kulcslyuka
mögül lelkendezve várjam, mikor nyúlik ki a csendes ajtó mögül a réklis kar a titkos
levélkéért!

Vajon megérti-e már szenvedéseimet ott a cincérbogaras tölgyerdõ mélyében,
midõn egy korhadó fapadon azokhoz a betûkhöz szerettem volna leginkább
hasonlatossá válani, amely betûket még azok vésték ide, akik már régen elmentek a
tölgyerdõbõl? Megtudta már, hogy mért nem akartam lenni violaszál a Svájci-ház elõtt
a virágágyban, de nagybõgõs sem az ablaka alatt? Rájött már, hogy miért kerestem a
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magányos nádast árva csónakom orrával, amíg a hitvány tavon úgynevezett „velencei
éjszakát” rendeztek hangos huszárok és a huszárok társaságában mindig hangosabb
civilek? Ráeszmélt már, hogy a faleveleken és a tiszteletre méltó lombokon át nem azért
veti a napsugár aranyhidait a sétaútra, hogy maga azokat átlépdelje, mint akár azoknak
az öreg plébánosoknak az ernyõit, akik ezt breviárium olvasgatása közben maguk
mellé helyezték a kerti padra? Gondolkozott már azon, hogy miért nem ittam én
úgynevezett büdös ásványvizet, amikor mindenki azt itta a fürdõhelyen, még azok a
táncrendezõk is, akik mindig olyanformán járnak-kelnek a hölgyvilág körül, mintha
mûkedvelõi elõadáson lépnének fel? Kistudírozta már, hogy a helyi lap szerkesztõjével
azért ittam reggeltõl estig savanyú bort, ettem vele fokhagymás rostélyosokat, és
kötöttem vele életre-halálra szóló barátságot, hogy nagyságodnak a neve sohase
maradjon ki a közlönybõl, amikor a bálkirálynõ nevét hódolattal leírják? Rágondolt már
arra, hogy kedvenc dalait soha senki nem húzatta megértõbb lelkesedéssel a
cigánybandával, amikor Ön már aludni tért, míg addig fitogtatva hátat fordított a
kacsingató zenészeknek? Tudja-e már végtére, hogy miért lettem önkéntes tûzoltó?
Miért szólítottam - az Ön asztalánál (persze a sarokasztalnál) - a felszolgáló pincért
mindennap más szellemes hívással: pinceõrnek, pincésnek, pincellérnek, pincnek és
pinek? Miért verekedtem össze egy krémnadrágos fürdõvendéggel, aki a borbélynál
megelõzni akart, és miért utaztam el egy ízben hajnyírás szempontjából Budapestre,
mert akkori felfogásom szerint csak itt értenek igazán a hajnyíráshoz? Miért hordtam
esernyõt, ha csak a tó partjáig kísérhettem Önt, és miért raktam a szívem fölé azt a
zsebkendõcskét, amelyet Ön elhajított? Remélem, most már tudja, hogy ki rugdalta
meg cipõsarkával szobája ajtaját, amidõn azon át egy nõhódításairól ismert gavallért
besurranni látott?

Fürdõ Szépe - pünkösdi királynõm, most kezdõdik megint a maga ideje. Nyilván
már becses mamája kiosztogatta azokat a pofonokat a nagymosásnál (az Ön ruhája
nagymosásánál), amelyek ilyenkor szokásban vannak, és bizonyára elájult már
néhányszor Ön is a varrónõ és a vasalónõ munkája felett, akik a fürdõzéshez való
ruhákat elõkészítették. A vasúti állomásról már nagy üvegzörgetéssel közeleg az
omnibusz, tetõzetén az Önök emberéletre való utazókofferje foglal helyet. Bizonyára
kéznél van az a piros kötéses regény is, amelyet fehér ruhában, nagy, zöld fa alatt
álmodozva lehet forgatni, miközben arra is gondolhat, hogy elfelejtette az
alsószoknyáját kiadni a mosónõnek. Lehet angolos sétákat tenni reggelenkint, lehet
különbözõ kúrákat tartani, miközben meg lehet újra gyõzõdni arról, hogy a
fürdõsasszonyok manapság is a legjobb tudósítók, és hiba nélkül tudják a leckéjüket,
ha a szomszéd hölgy testén viselt selyemalsókról vagy a bolhacsípésekrõl van szó.
Lehet olyan sokszor öltözködni, amirõl otthon fogalma sem volt, és megfigyelhetni,
hogy a mindenható fürdõorvos mely hölgyet részesít különösebb kitüntetésben. Lehet
kártyás, kóborló férfiakat a délutáni órákra szobájukba zárni azzal az ígérettel, hogy
majd bekukkant hozzájuk, és lehet megint a cipõt beparfümözni, mielõtt azt éjszakára
ajtaja elé helyezné: valószínû, hogy majd akad egy bolond férfi, aki éjszakai csetlései-
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botlásai közepette majd felemeli a kívánatos cipõcskét, és kezében jobbról-balról
megforgatja, pedig egyébként mi köze sincs a cipõszakmához.

Igen, megint lehet a Svájci-ház alattomos, zöld zsalugáterein kilesni, hogy ebéd
utáni hangulatában hogyan ígér lángoló házasságot és földrengésre se múló hûséget
a szobaleánynak vagy a pincérnõnek az a férfi, akirõl még rövid idõvel azelõtt azt hitte,
hogy intésére a tó legmélyebb pontján is kibúvárkodná vízbe esett gyûrûjét. Igen,
ismét megtapasztalhatja, drága hölgy, hogy mily gazemberek a férfiak, amikor mosónõket
látnak a patakban hajladozni vagy mezítlábas szobalányokat a homályos folyosón
végigmenni. Hogy az erdõben eprészkedõ parasztlányokról ne is beszéljek.

A JÓL ÉRETT KISASSZONYHOZ

Kedvesem, nagyon-nagyon szomorú lettem, amikor megkaptam a maga
levelezõlapját, mint valami gyászjelentést arról, hogy „jól érett” lett az elmúlt
vizsgálatokon.

Elmúlt gyermekkora a levelezõlappal, és én többé nem hazudhatok magának se
aranybányáimról, melyek az erdélyi hegyek között vannak, se repülõgépemrõl, amely
a kastélyom kapufélfájához van kikötve, se a griffmadaramról, amely a tengerpartról
nyomban értem jön, ha utazási kedvemben megdörzsölök valamely ócska lámpát...
Nem tûnhetek fel többé maga elõtt Szindbád, a csodahajós alakjában, de még titkos
tanár úrnak sem, aki annak a módszerét is tudja, hogyan lehet a leckét megtanulni,
anélkül hogy az ember könyvet venne a kezébe. Bölcs és okos kisasszony lett Ön, a
Váci utcai leánygimnázium értesítõjében szép, kerek betûkkel szerepel a neve, és én
mehetek nyugalomba a hazudozásaimmal. Egy jól érett kisasszonynak már jogában áll
kételkedni a férfiak igazmondásában.

Sajnos, nem jelenhettem meg az „érettségi banketten”, ott a papák és mamák között,
amikor kegyed éjfél utáni két óráig mulatozhatott kedve szerint, és az öreg dajka, aki
hazakísérésével volt megbízva, már javában bóbiskolt a kerti kocsma külsõ részében.
Sajnos, hogy nem áldozhattam ezt a csillagos, nyári éjszakát az Ön mulattatására, mert
akkor megmondom vala magának, hogy többé nem fogom várni a Váci utca sarkán, hogy
gondos felügyelettel hazáig kísérjem. Kifogytam öreges mondanivalóimból,
kalendáriomos mondásaimból, százesztendõs könyvekbõl vett anekdotáimból. Most
már nem szórakoztatná, akármilyen vicceket mesélnék a tanár urakról és még viccesebbet
a tanárnõkrõl. Nincs szüksége ama titkaimra, hogyan lehet puskázni az irodalmi dolgozat
elkészítésénél, valamint a matematikai feladványnál. Nincsenek olyan nehéz feladatok,
amelyeket némi okossággal elkészíteni nem lehetne; valamint olyan fiatal lányok sincsenek,
akikhez az érdeklõdés kulcsát néhány próba után meg lehetne találni: - de Ön már többé
nem úgynevezett „fiatal lány”; érett hölgy, jól érett hölgy, aki papájával, mamájával
elmehet a tilosnak mondott színdarabokhoz. Még megérem, hogy a lóversenyen is fogok
találkozni Önnel, mint akár valami öreg dámával, aki az álmai szerint éppen úgy játszadozik
a lóversenyen, mint hajdanában a kislutrin.
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Kinyílik Ön elõtt a világ, kedvesem, nincs többé szüksége arra, hogy egy öreg
bácsi nagy naivan elmondogasson Önnek rossz novellákat, vagy pedig azokat a
regényeket mesélje, amelyeket maga a tanulmányai miatt nem ért rá elolvasni, annál
inkább volt ideje ezekhez az öreg bácsinak, hosszú, semittevõ életén át. Mi is volt
ezekben a novellákban? Többnyire szerelem, mert a novellaírók nem tudnak egyébrõl
írni; a novellák hõsei és hõsnõi a világ teremtése óta mindig szerelmesek, természetesen
boldogtalanul, mert másképpen nem érdekes az egész. És mi volt a regényekben?
Ugyancsak szerelem, amely végtelennek látszó nyomtatott ívek után végre boldogság-
gal végzõdik - ezért szokás mindenekelõtt a regénykönyv utolsó fejezetét olvasni.

Emlékszik, hogy például a nyugat-magyarországi felkelés idején mennyit meséltem
Önnek bizonyos Esmond Henrikrõl, Anna királynõ ezredesérõl, akinek két-háromszáz
esztendõ elõtti élete nagyban hasonlított akár a mi ezredeseink életéhez, akik
Budaörsnél állottak? Mondogattam Önnek; hogy okvetlenül olvassa el Esmond Henrik
történetét, mert mindjárt regényesebb, tehát szívbéli szempontokból ítélheti meg a mi
felkelõink történetét... És már csak azért is érdemes elolvasni az angol ezredes történetét,
hogy majdan, amikor a nyugat-magyarországi eseményekrõl regényt ír valamely magyar
író, tudjon különbséget tenni a magyar és az angol író munkája között... És nem tudtam
rávenni, hogy a regényt elolvassa, pedig a maga szíve is, mint ez idõ tájt a legtöbb
pesti nõnek, hol a királycsapatok, hol a kormánycsapatok részén volt érdekelve, amint
az események váltakoztak. A szív, az csak reménykedjen vagy pusztuljon - de a
könyvolvasáshoz magának se volt több ideje, mint általában a pesti nõknek. Remélem,
hogy most, midõn darabidõre félretette tanulókönyveit, elõveszi végre Esmond Henrik
történetét, hogy felkeresse benne az ezredeseket és fõhadnagyokat, akikbe eleven
alakban szerelmes volt; megtalálja a kapitányokat, akiket ellenállhatatlan kényszer vitt
vagy IV. Károly táborába, vagy pedig a felkelõk soraiba. Ha ezt a kétszáz esztendõ
elõttrõl keltezett regényt elolvassa, megtanulja belõle a legújabb magyar történelmet.

...mert még nagyon sokat kell tanulnia, kedvesem, ha valóban az életben is „jól
érett” akar lenni, mint iskolabizonyítványában. De hát hol tanulhasson egy fiatal
hölgy, akinek minden lépésére vigyázni kell, és még csak táncolni se járhat olyan
helyekre, ahová szeretne; meg kell elégednie az unalmas társaságokkal, pedig ugye,
mennyivel jobb volna például valamely bárban lejteni? - Csak a könyvek, kedvesem,
amelyekbõl magának most meg kell tanulnia az életet, a jó írók könyvei, akik látnak,
néznek, gondolkoznak embertársaik helyett is, és akik végeredményben jobban meg
tudják magyarázni az élet csínját-bínját még a mindentudó võlegénynél is, mert a
võlegények néha kénytelenek hazudni, de a jó író sohasem hazudik.

Azt tanácsolom tehát magának, kedvesem, hogy rakja körül magát jó könyvekkel,
amelyeket valóban figyelmesen el is olvas. A könyvek elolvasása után lesz valóban
joga mindazokhoz a privilégiumokhoz, amelyek egy „jól érett” hölgyet megilletnek.
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A REGGELIZÕ HÖLGYHÖZ

Vigyáznom kell az egészségemre - mondogatta Ön, amikor este hat órakor uzsonnázás
és vacsorázás nélkül rendszerint lefeküdt, mert a lefekvés elõtt fogyasztott ételek ártanak
az arc üdeségének. És aludt olyan édesdeden, mint egy gyermek, ki karácsonyfával
álmodik. Sohasem hallhatta annak a rosszkedvû embernek ajtócsapkodását, aki olyan
mérgesen dobta ki lábtyûit a szállodai szoba küszöbére, mintha örökre búcsút akarna
venni tõlük, mert a cipõk az est beállta után rossz utakra vezették: kocsmákba, ahol
ehetetlen volt az étel, langyos a bor, és másba szerelmes a fogadósné.

Ellenben már a madarak elsõ megszólamlását meghallotta Ön, amikor néhány
bolond veréb még csak azért beszélget, hogy az esti veszekedését folytassa. Ilyenkor
Ön mindig kinyitotta ablakát, miután igénybe vette az ágya mellett fülelõ piros
papucsokat. És mosolygott, amikor a sárgarigó is megszólalt (igaz, hogy július derekától
fogva mind ritkábban), derült, mikor a harkály csipogott, elmerengett, amikor a vadgerle
búgni kezdett, sõt még a fiatal varjak suta kiáltásaira is felfigyelt. Az volt a babonája,
hogy az ég madaraitól kell megtanulni a mindennapra való életkedvet... Lám, a szarkáról
nem gondoskodik senki, mégis milyen örömösen pletykálkodik a kerti sövényen, mintha
örökösen csak kedves vendégeket jelentene be! A madarak legfeljebb szerelem esetén
ismerik a csüggedést, ilyenkor szokta magát szalmaszálra hurkolni a kanveréb, és a
szalmaszálat valamely okkal-móddal odaerõsíti az ereszhez, ha az nádból van. De Ön
mindig büszke volt arra, hogy esze ágában sincs a szerelem, akármennyire is
meresztgette szemét hallgatója e hirtelen mondáson. (Mert az Ön hallgatója abban az
idõben legalább hetenkint egyszer megszerelmesedett.)

- Tehát a madarak nem csüggednek - mondogatta Ön magában, amikor kastélya
körül kihallgatta heves reggeli beszélgetéseiket, amelyekkel egy egész elmúlt, csendben,
álomban töltött éjszakáért akarták magukat kárpótolni; - miért csüggednék tehát én?
Még fiatalnak érzem magam, arcomon alig vannak ráncok, ha kedvemre való cipõt
húzok fel, úgy tudok lépkedni, mint a zerge, ha friss ruhát öltök magamra: még a
derekamban is érzem az üdeséget... Miért csüggednék tehát én? - mondhatja Ön, és a
szemét olyan angyali szelídséggel függeszti a hallgatójára, hogy az is hinni kezdi,
hogy a madarak és az Ön révén - még megérhet néhány szép napot.

Így megérheti azt, hogy Önnel reggelizzen együtt...
Ön azt mondja, hogy a reggeli számít egyedül a testi táplálkozások között, az ebéd

idõrablás, a vacsora felesleges... de reggel, frissen megfürödve, madárének mellett
leülni egy kertben, valamely régi fogadó udvarán, ahol a falak a tetõzetig vadszõlõvel
vannak befuttatva, és a fehér abroszról felpiroslik a paprika, a só tündériesen világít, a
vajnak olyan színe van, mint egy fiatalnak maradott negyvenéves asszonynak. És az
asztal megtelik mindenféle ennivalókkal, amelyek a kora reggeli órákban korántsem
tartoznak a megunt eledelek közé. Frissen jöttek elõ a kancsóból, pincébõl, mintha
akkor ébredtek volna õk is.

Ah, mily várakozást tud Ön gerjeszteni maga és reggelije iránt, mikor a lapos
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késsel felkeni a vajat a friss zsemlyeszeletekre! Mily hódító ama kézmozdulása, amellyel
elõkészíti a kávét vagy a teát, hogy az ember máris szeretné megcsókolni a szûzies
kezét! A sódart rendszerint akkor vágják fel, amikor Ön vendéget kapott reggelizéséhez,
és a sódar olyan ízletes, mint valaha volt egy határállomáson, ahová reggel érkezett a
vonat, hogy onnan a nagy hegyek közé folytassa útját. Retkek és zöldhagymák is
piroslanak, szagosodnak: mert Ön reggelire ugyanazokat az ételeket eszi, amelyeket
mások vacsorára szoktak; az Ön véleménye szerint a reggeli akármilyen bõséges: nem
hízlal. Emlékszem ama reggelijére, amelyhez hideg sülteket, sõt meleg bifsztekeket is
szolgáltak, és mindennek tetejébe aranysárga sört is öntöttek a poharakba. „De ha
bort akarna inni: az sem ártalmas reggel, akármilyen nehéz a bor!” - mondá Ön biztatólag,
amikor a különbözõ mustárokat összekeverte az omlós marhahúshoz. És a reggeli
folyamán a száj megtelik mindenféle ízekkel, a szív feszültségeket érez, és mégsem érzi
magában az ember azt a nehézséget, amelyet például ebéd után szokott. Sõt könnyûnek,
boldognak gondolja magát az ember, amikor Ön azt indítványozta, hogy: - most pedig
vezessék elõ a lovakat, bejárjuk a határt.

...Asszonyom, most bevallom Önnek, hogy így szerettem volna élni mindvégig:
együtt ébredni a madarakkal és együtt reggelizni Önnel, hogy étvágyától magam is új
étvágyhoz jussak. Lóra ülni és megnézni, hogy ártott vagy használt az éjjeli esõzés a
földeknek, parasztok ügyes-bajos dolgairól tudakozódni, árkokon átugratni, és mezõkön
végignyargalni. Most már bevallhatom, hogy nagyon kedvemre volt ez az élet... De,
sajnos, idõközben megismerkedtem egy hölggyel, aki éppen Önnel ellentétben, az élet
legfontosabb szakának az estét és az éjszakát tekinti. Este fésülködik és öltözködik,
miközben tündéri vállait a legillatosabb parfõmmel hinti be. Este tud csak mosolyogni,
kacagni, nekividámodni, mert nagyon jól tudja, hogy a különbözõ festékek nem
látszanak meg az arcán. Este hódít, mert délig rosszkedvvel az ágyat õrzi; nappal
keserû, fanyar, boldogtalan, csüggedt, és minden felkeléskor azt mondja magában: Ma
megölöm magam... És, mit tagadjam, ez az esti bolygó elhalványítja az Ön hajnali
ragyogását. Mert mikor odakünn alkonyodni kezd: hölgyem többé nem forgat fejében
öngyilkossági terveket, hanem annál sûrûbben forgatja az újságokat, amelyek azért
vannak a világon, hogy hírt adjanak a készülõ mulatságokról, bálokról, színházi
elõadásokról. És mikor az Ön madarai, asszonyom, csüggedten utolsót csevegnek a
lombok között, mi hintóba ülünk, hogy a fõváros ragyogásába vágtassunk. Melyik a
jobb élet? Mi jobb? Reggelizni vagy vacsorázni? A halál minden asztalnál megtalál -
mondom magamban fásultan.
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ISTEN VELETEK, TI BOLDOG VENDELINEK!

Isten veletek, ti boldog Vendelinek - mondá Privát úr, amikor otthonában bezárta
az ajtót maga mögött, - amint talán a búvár búcsúzkodhatik a világtól, mielõtt a tenger
mélyébe leereszkedne. - Isten veletek, Vendelinek! - ismételte az úriember, amikor a
kulcsot kétszer megfordította a zárban.

Privát úr „boldog Vendelineknek” nevezte mindazokat, akik rajta kívül még ezen a
földkerekségen éltek. Ugyanis az volt a véleménye a világ beosztásáról, hogy abban
mindenki boldogabb, megelégedettebb, vidámabb, mint õ, mert gonoszabb,
közönségesebb, jellemtelenebb, hazugabb... A boldog Vendelineknek csupa ocsmány
tulajdonságaik vannak úgy lelkileg, mint testileg... Azért csak „Isten veletek, ti boldog
Vendelinek!” - ismételte Privát úr, amint elhelyezkedett a kályha mellett, amelyben
kivételesen égett a tûz.

...Nézzük csak, mi történt vele ma is, amikor otthonát darab idõre elhagyta, hogy
valamely vendéglõi látogatása révén kisebb örömet okozzon magának.

Ködös novemberi nap volt pesten, egyike azoknak a komor napoknak, amikor a
hó nem tud leesni, pedig akkor mindjárt jobb volna, gondolják magukban a fenyegetõ
égboltozat alatt járó emberek. Mi volna mindjárt „jobb”? Ezt õk maguk sem tudják.
Talán a kocsisok a körutakon nem gondolnák többé, hogy õk Londonban vannak,
elõkelõen és gyorsan kell hajtaniok, hogy majdnem eltapossák az ügyetlen járókelõket.
Inkább gondolnák magukban, hogy õk csak egyszerû falusi kocsisok (aminthogy
azok is Privát úr szerint), és a késõ õszidõben trágyát fuvaroznak a nedves
szántóföldekre, a kertek alatt, ahol legfeljebb a madárijesztõket lehet elgázolni. Vagy
talán az volna mindjárt „jobb”, hogy a hóban megláthatnák az emberek a lábnyomaikat,
ami valóban nem utolsó mulatság, ha az embernek finom új cipõ van a lábán. De Privát
úrnak errõl a cipõ-dologról is megvolt a véleménye. Szerinte két-három grófnak meg
grófnõnek van jó cipõje Pesten, a többieké vagy olyan, mint az európai körúton levõ
négereké, vagy pedig egyszerûen toprongyos.

De mégis volna valami, ami jobbá tenné a helyzetet, ha a hó leesni tudna. Privát úr
gyermek- és fiatalkorából emlékezett, hogy hóesés idején, különösen elsõ havazáskor,
mindig nevezetesebb étvágya volt. Mindenféle levesek jutottak eszébe, amelyekben
disznógerincek fõttek, és odakünn tartalmasan, hangtalanul szakadt a hó. Ezért hát
megállott egy utcasarkon, és még egyszer a füstös, vigasztalan égboltra pillantott.
Igen, ha leesne a hó, bizonyára jobb étvággyal menne most ebédje felé.

Bár megtehette volna azt is, hogy valamely elõkelõbb szálloda éttermébe fordul
be, mert pénz nélkül sohasem ment el hazulról, mégiscsak inkább valamely szolid
polgári vendéglõ felé nézett. Véleménye szerint az elõkelõ éttermekben az emberek
nem esznek természetesen; azt nézik, hogyan kell fogni a villát, meg a kést, hogy a
konfidens pincér ki ne gúnyolja õket a hátuk mögött; nem merik leszopogatni a
csontokat, nem merik kitörölni a tányért, még kenyeret sem esznek annyit, mint amennyit
szeretnének; a sótalan ételhez mustárt kérnek; nem mernek lármát csapni, ha hajszálat
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találnak az ételben; egyszóval jóllaknak a kapusok sapkalebegtetésével, valamint a
pincérek hajlongásával.

Nem könnyen ment az ilyen szolid polgári vendéglõ feltalálása, mert Privát úr
ismert minden vendéglõt a körúton, mindegyiknek tudta valamely hibáját, és már elõre
káromkodott magában, hogy vajon, mivel fogják lefõzni, felbosszantani a vendéglõben;
sõt már elõre tudott haragudni azért is, hogy a takarítóasszony majd négy órakor pár
percre kinyitja az ajtót a seprés idején. Meg tudta volna ilyenkor gyilkolni a tudatlan
asszonyszemélyt...

Bekandikált a vendéglõi ablakokon, hol találna kedvére való sarokasztalt, ahonnan
õ az egész világot szemmel tarthatná, de õt nem látná senki. Ha itt-ott volt is ilyen félig-
meddig kedvére való asztal, kellemetlen külsejû emberek ültek vele szemben vagy a
szomszédságában. Gyerekek ültek arra felé, akik majd ostobaságokat fecsegnek, vagy
pedig mindenféle nõk, akik akkor is felhúzzák az orrukat, ha fixírozzák õket, akkor is
megdühösödnek, ha egyetlen megvetõ pillantás sincs részükre.

Végre talált egy vendéglõt, ahol a sarokasztal nem volt körülvéve mindenféle
fogasokon függõ télikabátokkal, sem esernyõkkel, sem botokkal, sem kalapokkal; a
pincérnek sem volt éppen más dolga, mint Privát úr kabátját lesegíteni, aztán elment,
anélkül, hogy tolakodó kérdéseivel molesztálta volna. „Húsleves vagy
paradicsomleves” - szokták mondani ezek a tolakodó fráterek már emberemlékezet óta,
hogy a vendégnek (P. úrnak) leginkább ahhoz volna kedve, hogy nyomtában távozzon.

Úgy látszik, hogy szerencsés napja van emberünknek... Csupán a borfiú
alkalmatlankodott kérdésével: sört vagy bort parancsol? - „Majd, ha ettem!” - válaszolt
komoran a vendég. Most már volt ideje körülnézhetni is a teremben, hogy vajon kinek
a látása fogja megkeseríteni az életét, amikor figyelme hirtelen másra terelõdött. Nyílott
az ajtó, és az ajtón „kedvére való ember” lépett be.

Milyen volt az új vendég, aki P. úrnak megtetszett?
Persze, a „boldog Vendelinek” fajtájához tartozott, meglehetõsen kövér ember

volt, de mégsem azok közül való, akik istencsapásként boldogtalanul viselnék testi
terjedelmüket. Csak éppen annyira volt kövér, hogy állandóan azt bizonyítsa a világnak,
hogy a jó falatok nem lehetnek ártalmasok az egészségre. Keze akkora volt, mint egy
fürj aratás után. A mellényét kigombolta, hogy a konyhán gondolkodóba eshettek a
fácánok, tyúkok és egyéb madarak: vajon nem volna jobb elrepülni? Az arca piros volt,
mintha éppen most jött volna valamely körvadászatról, ahol bundás nyulakat puffantott
le, amelyeket ajándékba küldött ismerõseinek, mellékelve mindjárt a receptet is, amely
szerint a nyulat készíteni kell. A nyakának a tartásából, valamint rozsdavörös színébõl
könnyen megállapítható, hogy az új vendég életében a marhagerinceket sem vetette
meg, mert bizonyára megfordult olyan vendéglõkben, ahol jó marhahúst mérnek. Most
még a szemét vette szemügyre Privát úr a „kedvére” érkezett vendégnek. Kerek, bizalmas,
gyanakodás nélküli szem volt az, mely korántsem ismeri a rosszindulatokat, mielõtt a
kocsmában leülne ebédelni, bizalommal néz a közelgõ esemény felé, még a halszálka
sem jut eszébe.
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Az új vendég kezébe vette az asztalkendõt, leporozta maga elõtt, sõt jobbra és
balra is az asztalterítõt. Aztán figyelmesen kibontotta a szalvétát, mintha valamely
varázslatot mûvelne; az asztalkendõt aztán a nyakába kötötte, jól elrendezvén azt elöl
a mellén, hogy ráncot ne vessen, valamint hátul a gallérjánál, hogy az asztalkendõ két
csücske hasonlatos lett valamely pár malackörömhöz.

Ez után a mûvelet után új helyre tette az asztalon a sótartót, a paprikatartót,
fogpiszkálótartót, mint valamely kis bálványokat, amelyeknek megengedtetik részt
venni a közelgõ ceremóniában. Látszott, hogy nem elõször végzi ezt a fontos mûveletet,
minden kis bálványnak megvolt a maga helye, amelyre engedelmesen elvonult.

Most bal kezével közelebb vonta a vizespoharat, amíg jobbjával az evõkést emelte
fel, és a kés fokával néhányszor koccantott a pohár oldalán... Privát úr csaknem
felemelkedett a szemközt levõ asztalnál, de nem a bosszúságtól, hanem az örömtõl.
Régen hallott hangok voltak ezek. Vidéki stációk jutottak eszébe, ahol a személyvonat tíz
percre megáll, hogy mindenki ebédelhessen a restaurációban. Minden ilyen
ebédlõállomásnak megvolt a maga specialitása. Püspökladányban például a
malacbecsinált volt a leghíresebb. Nyíregyházán a téli hetivásáros napokon disznótor
van a vasúti vendéglõben, míg Sátoraljaújhelyen a határszél felé menõ vonatokat olykor
medvetalp is várja, ha a hajtás jól sikerült, de õzgerinc bizonyosan akad. Az állomások
jelzõcsengettyûi halkan és állhatatosan csilingelnek, dübörgõ kézikocsin viszik a postát,
néha tolatnak, és a vagonok messze hallható pendüléssel csapódnak egymáshoz. A
pincérek, akik egész Magyarországot bekóborolják, miközben az ételt az utazó elébe
teszik, biztatólag mondják: „Csak tessék nyugodtan enni, még öt percünk van Pest felé”.
Ilyenkor mindenféle étel és ital jólesik, mert a vasút gondoskodik arról, hogy az utazónak
jó étvágya legyen. Kis üveg borok és pálinkák vándorolnak a bundazsebekbe, a bajuszok
a legkülönbözõbb vidéki zsíroktól fénylenek, de a szívet már némi nyugtalanság
háborgatja az esetleges lemaradás miatt. Egymást nézik az utazók, akik egy vonattal
utaznak, és bizony, ha valamelyik hóbortosan szaladásba fog, a többi mind utána vetekedik.
Ilyenkor aztán hiába jön kézicsengettyûjével az a télszagú, sapkás ember, aki egész
életében a következõ stációk neveit kiáltozza... Ilyen hangulatok lepték meg Privát urat,
amikor az új vendéget kocogni hallotta a kés fokával a vizespoháron.

Ezután a kopasz és veres orrú pincér, aki már életében nyilván többször megitta a
konyhán a szakácsnõ jóvoltából azt a veres bort, amelyben a vadkanfõt kifõzték, a
virágbokrétával, pecsenyéstálakkal és hosszú farkú fácánokkal illusztrált étlappal a
kezében megjelent, és olyan tisztelettel nyújtotta át a szalvétája mögül pislogó
vendégnek, mint valamely pápai bullát.

- Semmi se fogyott még el a konyhán? - kérdezte gyanakodva a vendég, mielõtt az
étlapra egyetlen pillantást vetett volna.

- Mindennel szolgálhatok, amihez uraságodnak kedve van - felelte a veres orrú
pincér, aki egyébként olyan szõkére volt beretválva, mint az imént leforrázott malac.

A vendég most bal öklét az asztalra helyezte, kissé hátra vetette magát a széken,
hogy a pincérnek a szeme közé nézhessen, mint valamely bíró.
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- Velõs csont is van? - tette fel a fogas kérdést.
- Egy szép koncot az imént még láttam a konyhán.
- Hát siessen, barátom, hogy el ne vigyék, mert a húsleves után azt szeretnék enni

- mondá most eddigi méltóságához nem egészen illõ nyugtalansággal a vendég, és
rövid, vizsgálódó pillantást vetett maga körül az asztalokra: vajon nem fedezendi-e fel
bánatára ama a szép koncot valamely érdemtelen ember elõtt. Nem a koncnak sehol
sem volt nyoma.

- A húslevesbe mindenesetre habarjanak bele egy egészséges tojást, valamint
némi zöldséget, így karalábét, karfiolt, sõt burgonyát is tehetnek bele - szólt a vendég
a vele együtt bólogató pincérhez.

A vendég szabadon maradt bal kezét kinyújtotta egy régebben kiszemelt
császárzsemle után, megropogtatta, és tördelve majszolni kezdte, anélkül, hogy egy
pillantást vetett volna rá.

Mert tekintetét fontosabb dolgok foglalkoztatták, a jobbjában tartott étlap
tanulmányozása.

Az étlapok íróinak fogalmuk sem lehetett arról, hogy milyen fontos dolgot mûvelnek,
amikor mindennapi munkájukat végzik. Privát úr például ismert egy úriembert - földszintes,
kertes háza volt Budán -, aki csak azért járt Pestre ebédelni, hogy az étlapokat összegyûjtse.
Természetesen csak olyan helyrõl vitte el magával emlékbe az étlapot, ahol jól sikerült az
ebédje. Volt a gyûjteményében étlap olyan kocsmákból, amelyek már régen megszûntek,
de a maguk idejében nevezetességek voltak. Ez az úriember külföldi utazásaiból is magával
hozta az étlapokat, és így könnyedén visszaidézhette azoknak az ebédeknek az emlékét,
amelyeket különbözõ vendéglõkben elfogyasztott. A gráci Elefánt fogadó étlapját forgatta
öregségére a legnagyobb delíciával. Szarvaspecsenye volt, mégpedig felejthetetlenül
készítve. Az talán nem is említésre méltó, hogy ez a bizonyos szenvedélyes gyûjtõ
ugyanekkor tartotta a nászutazását.

Az új vendég valóban megbecsülte az étlapot, amelyet a kopasz pincér a kezébe
adott. Elõbb csak szabad szemmel kezdte olvasgatni azt a helyet, ahol a levesek és a
fõzelékek szerepelnek, de érdeklõdése percrõl percre növekedett - valószínûleg akkor,
amikor a sültekhez érkezett -, mert oldalzsebébe nyúlva, kihúzott dugóéhoz hasonlatos
puffantással nyitott fel egy szemüvegtokot, majd a szemüveget gondosan orrára
helyezve: olvasgatni kezdte elölrõl az étlapot, mint valamely érdekessé vált regényt,
amelyben eleinte szórakozottan lapozgatunk. (Privát úrnak helyeslését az a körülmény
is megnyerte, hogy a vendég nem afféle modern, csontkeretes amerikai svindler-
szemüveget vett elõ zsebébõl, hanem amolyan régifajta, keskeny acélkeretû üveget,
amelyen át valaha a bibliát olvasgatták.) A szemüveg birtokában a vendég aztán alulról
felfelé is olvasgatni kezdte az étlapot, mert nem lévén tisztában terveivel, ilyenformán
akart magának tájékozódást szerezni arról, hogy voltaképpen mit is kellene ebédelni.
Tanulmányozás közben egyszer helyeslõleg, máskor rosszallólag intett a fejével. -
Privát úr a világért nem adta volna, ha megtudhatja eme lelki indulatok okát.

De már megjelent a veres orrú, szõke pincér a levesestállal, és olyan érdekesen
mosolygott, mintha a legjobb híreket hallotta volna odakünn a konyhán.
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- Tálban hoztam a levest! - jelentette, mintha engedelmet kért volna.
De a vendégnek nem volt ez ellen semmi kifogása. Levette szemüvegét, tokjába

zárta azt, miközben ismét dugaszhangot hallatott; figyelmét most már kizárólag az
elébe helyezett levesestálra fordította. Elõbb az asztal közepérõl vette szemügyre,
majd közelebb húzta, és a merõkanalat csendesen beléeresztette. P. úr észrevette,
hogy a vendég úgy fogja a kanalat, hogy a kisujja a kezén ugyanekkor felemelkedik,
mint valamely karmesteri pálca.

- Nincs valami leveserõsítõjük, Maggi vagy ilyenféle? - kérdezte a vendég, amikor
az elsõ kanállal a tányérjába mért.

- Hogyne volna, uram! - felelte a pincér, és már hozta is a barnás folyadékkal az
üvegcsét, amelyet szemügyrevétel után a vendég jól megrázott, mintha az erejét akarná
felszínre hozni, és bõven csepegtetett a levesbe.

De a vendég még mindig nem nyúlt a leveshez, jobb kezével mellényzsebében
keresgélt, ahonnan Privát úr legnagyobb örömére egy diónagyságú, piros, száraz
paprikát vett elõ, amelynek felmetéléséhez ugyancsak egyik zsebébõl penecilusát
vette elõ. A piros paprikaszeleteket, valamint apró magokat egy gyógyszerész
gondosságával hintette a levesestányérba, amelynek tartalmát nem szûnt meg kevergetni
bal kezével. Hosszútésztás leves volt, arasznyi hosszúságú laskák mutatkoztak a
kanálon, miközben a vendég néhányszor felemelte a kanalat. (P. úrnak azok a levesek
jutottak eszébe, amelyeket sáfránnyal színesített valaha az édesanyja.)

Majd hirtelen lebukott fejével, és a tányér szélérõl egy kanálnyi levest a szájába
vett. Jól megforgatta a fogai közt, megelégedéssel nyelt, szemét most már a legnagyobb
bizalommal függesztette a levesre, és a kanalak sûrûn követték egymást, miközben a
hosszú tészták elvegyültek a vendég csurgóra álló bajszával, majd a nyelv segítségével
eltûntek. Azt azonban mégsem lehetne áperte kijelenteni, hogy a vendég szörpölte
volna levesét, csak éppen kellõ étvágysággal fogyasztotta.

Egy pillanatig szünetet tartott, mert egy karalábédarabot kellett a kanál élével
kétfelé vágnia. E szünetben megkérdezte a pincért:

- Hogy hívják magát, barátom?
- Vendelinnek, legalázatosabb szolgálatára.
- Van magának felesége?
- Volt, nagyságos uram.
- Talán meghalt?
- Más történt - felelte Vendelin, és közelebb tolta a levesestálat a vendéghez, mert

annak fenekén még érdemleges tésztamennyiséget, valamint egy piros répát látott. A
vendég bizonyos rezignációval bólintott.

- Habár nem túlságosan kedvelem a répát - mondá.
- Hozhatom a velõs koncot, nagyságos uram?
- Valóban - mondá a vendég, miután bajuszát elõbb jobbról balra, majd balról

jobbra, végre fölülrõl lefelé megtörülgette az asztalkendõvel. - Csak arra akarom
figyelmeztetni, Vendelin barátom, hogy kenyérszeleteket pirítsanak hozzá, mert
ilyesmihez a zsemlye nem egészen alkalmas. És forró legyen, mint a babám szíve.
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Ez utóbbi kijelentésbõl bárki megállapíthatja, hogy a vendégnek eddig kedvére
mentek a dolgok. Tagadhatatlanul megelégedett pillantással nézett az elsietõ pincér
után.

A velõs csont megérkezéséig a vendég idejét azzal töltötte, hogy körülnézett a
vendéglõ falán, ahol, mint afféle szolid pesti vendéglõben, még emlékben maradtak
azok a képek, amelyeket az õsök hoztak divatba: így felfûzött fácánok, disznófõk,
bámész halak feketedett rámák között; amott egy gyümölcsös kosár almával, körtével,
szilvával, szõlõvel, de a kép maga olyan poros és kopott volt, hogy nem igen csinált
gusztust a gyümölcsevéshez. Miután a szõke kis borfiú, amilyenek ezek a Pestre
vetõdött svábgyerekek, éppen ott lábatlankodott, a vendég kegyes leereszkedéssel
így szólt hozzá:

- Most már hozhatsz egy pohár sert, de füles pohárban és hanzli nélkül. A habot
megtarthatja a csapos magának.

A borfiú történetesen fürge volt, nyomban ott termett a sörrel, amelyet a vendég
a legnagyobb gyanakvással emelt a világosság felé. Aranyszínû sör volt, vándorlegény
álmodik ilyennel a tikkadt országúton, madárcsiripeléstõl hangos komlóföldek illata
szálldosott ebben a frissen csapolt sörben, de a vendég mégis megcsóválta a fejét:

- Nagyon gazdag ember lehet a korcsmárosod.
- Miért, nagyságos úr? - kérdezte a gyerek.
- Mert bõven méri a habot - felelt a vendég, és a füles poharat jól keze ügyébe

igazítva, rálöttyentette azt az imént elfogyasztott levesre. Az asztalkendõnek megint
csak volt dolga, amíg a bajuszát megszabadította a sörhabtól.

De már érkezett is a nevezetes velõs csont.
...Mit gondolhatott magában a vendég, amikor a hatalmas csontot meglátta: nem

árulta el. Privát úr ebben a percben megcsalva érezte magát az összes budapesti
vendéglõsöktõl. Íme, õ harminc esztendeje látogatja a kocsmákat, de még ilyen velõs
csonthoz nem volt szerencséje, míg ennek az igénytelen fráternek, aki nem is látszik
budapestinek, nyomban a város legszebb koncát tálalják fel.

A vendég leoldozta a szalvétát a nyakáról és bal kezére szorította azt.
- Hát, Vendelin barátom, hová lett hát az az asszony?
- Elment, nagyságos uram - felelte a pincér olyan bizalommal, mintha már nagyon

régen ismerné a velõs csontos urat.
- Elment? - kérdezte bizonyos meglepetéssel az úriember.
- Sszty! - szisszent a pincér, mintha vonatot akarna utánozni, a levegõbe emelt

kezével pattintott, és az ajtóra mutatott.
- Sszty! - ismételte a vendég, és megcsóválta a fejét.
De most már éppen itt volt az ideje a velõs csonttal való foglalkozásnak, mert még

kihûlne az a sok haszontalan beszédben. A vendég tehát bal kezére csavarta a szalvétát,
ebben megmarkolta a csontot, majd felemelte a jobb kezét, és kétszer-háromszor
egymásután a bal karjára csapott, mire a derék csont kiadta derék tartalmát.

Az ilyen napvilágra került velõt gyorsan szokás elfogyasztani. A vendég dolgozott
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is a pirított kenyérszeletekkel, a sótartóval, paprikatartóval, de bármilyen nagy darabokat
is vett a szájába, szemét most már állandóan a kopasz kis pincérre függesztette. (Privát
úr megállapította magában, hogy a velõ meglehetõsen nehéz étel, azért adják a
kocsmárosok déli idõben, hogy az embernek legyen ideje megemészteni. Aki esti
étkezéshez fogyaszt velõt, annak múlhatatlanul boszorkány-nyomása lesz; míg a velõ
élvezete délután csak múló bágyadtságot okoz.)

A kis pincér beszélt, amíg a vendég a kenyérszeleteket gyömöszölte magába.
- Kérem, én a kaszinóban voltam pincér fiatal koromban; ott tanultam meg, hogy a

ruhámat minden nap vasaltatni kell, tiszta inget kell hordanom, borotválkozni kell. Igen,
a Szemere, a Péchy, az Uchritz voltak a vendégeim, és én mindig tudtam, hogy melyik
lóval akarnak nyerni az urak. A zsokék odakünn várakoztak az elõszobában, a trénerek a
folyosón ültek. Ott folyt a tippelés néha éjfélig is, és mi, pincérek tegezõdtünk a zsokékkal.
A Carslake-nak suttyomban mindig whiskyt szódavízzel adtunk, mert idegent nem szabad
kiszolgálni a Kaszinóban. Hyams a nagy öves szivarokat szerette, csak valódi havannát
szívott mindig. Ritkán mehettem ki a lóversenyre, de azért ismertem minden lovat. A
félszemû Horner bukméker, aki gyakran jött a Kaszinóba, hogy pénzt vigyen el az uraktól,
vagy pénzt hozzon az uraknak, akárhányszor meglátott: „Nos, Vendelin, kérdezte németül,
melyik ló fog holnap nyerni?” És én megmondtam a félszemû Hornernek a nyerõ lovakat,
amint ott az urak beszélgetésébõl kihallgattam; és Horner gyakran megajándékozott
egy-két rózsaszínû cédulával, elõrefogadásokkal. Ezek a cédulák mindig késõ õszre, a St.
Leger napjára voltak kiállítva, és én persze sohase nyertem...

- Milyen sültet lehetne enni? - kérdezte most a vendég, és a félretett étlapot kezébe
vette. - Hm, látom, hogy kacsapecsenye van! De hát azt eleget eszem otthon...

- Igen, kacsa vörös káposztával - ismételte szórakozottan a kis pincér.
A vendég egy pillantást vetett a fogpiszkálótartóra, aztán megvetéssel tolta el

magától. Vékony, modern fogpiszkálók voltak abban. A mellénye felsõ zsebébe nyúlt,
és onnan egy hatalmas, keményfából való fogpiszkálót vont elõ. És nagyszerû fogai
közé döfte, amely fogak elegendõk volnának egy szép címeres fehér ökör
elfogyasztásához. A vendég a fogpiszkálón át beszélt: - Tudja, Vendelin fiam, amikor
én Pestre jövök, rendszerint valami vadat szeretek ebédelni, mert otthon a mi falusi
szakácsnõink nem tudják úgy elkészíteni a vadat, mint ezek a pesti férfiszakácsok. A
régi Lippert-féle vendéglõben készítették legjobban a vadpecsenyét, az öreg Lippert
maga is nagy vadász volt, fõlövészmester volt a budai lovászegyletben. Én ezt tudtam,
és odajártam nyulat enni.

A kis pincér tanakodva nézte a vendéggel együtt az étlapot. A vendég a
mutatóujjával, mint az iskolásgyerekek, kísérte az étlap mondanivalóját.

- Látom, itt van fácán gesztenyével. Csak az a kérdés, hogy milyen gesztenyével
van töltve: olasz gesztenyével vagy magyarral?

- Fácán gesztenyével - ismételte a kis pincér.
- Nohát, ha nincs valamely különösebb hibája annak a madárnak, akkor jöhet -

döntött végre a vendég, és az étlapot félretette, mint egy kiolvasott könyvet.
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Várakozás közben most már nem a falakat nézte, hanem az asztalterítõt, amelyen
talált lefricskázni való kenyérmorzsákat. Majd fejcsóválva szemügyre vett egy
paradicsomfoltot, amelyet valamely régebbi vendég hagyott hátra. Elõvett egy kést,
és próbálta levakarni a foltot, de ez nem nagyon sikerült.

- Itt van a fácán - jelentette a kis pincér, amikor a párolgó tállal megjelent. - Hoztam
mellé burgonyapirét és kovászos uborkát.

A vendég mindegyik kezébe evõeszközt vett, amint hátradõlve várta a fácán
megjelenését.

- De nem addig van az, Vendelin barátom: hol maradnak a különbözõ mustárok? Én
például nagyon szeretem a csípõs házimustárt, amelyet jó gazdaasszonyok otthon
maguk készítenek, de nem vetem meg a francia mustárt sem. Az angol mustár pedig a
kedvencem. Elõ a mustárokkal, Vendelin barátom, de ne legyen beszáradva az üveg -
tette hozzá nyomatékosan a vendég, és a fácánnak a mellét vette elõ.

(Privát úr a szomszédos asztalnál most már bõven elgondolkozhatott azokról az
erdõségekrõl, amelyekben fiatal korában megfordult, ahol a fácán tanyázik. Milyen
nagy lármát csap ez a madár, amikor fészkel, milyen lobogós, ügyetlen szárnyalással
repül az ellenszélnek, mintha egy asszonyszemély szoknyái közé fújna a szél... Ezekben
az erdõkben, ahol a fácán szeret lakni, a kidõlt fák tovább lombosodnak, mint a holt
embernek nõnek a körmei; a kökénybokrok édesdeden kékülnek bele az õszi
szemhatárba, és a völgyben, a vízben a szarvas büszkén számlálgatja szarvait. A
vadászok csörtetnek át az erdõn, amikor a Nyilashava komorrá teszi otthonülésüket; a
kutyák ostromolják az erdei tisztások csendjét, és a puskadurranásból meg lehet
állapítani, hogy dolgoznak-e az orvvadászok a területen.)

Vendelin megérkezett az összes mustárokkal, amelyek a szolid, polgári vendéglõben
feltalálhatók voltak. Aztán Vendelin így beszélt:

- Némelyek vad csipkebogyóból készült ízzel is szeretik a fácánt, mint például
Wiener-Waldau lovag, akit ugyancsak én szolgáltam ki a Kaszinóban. Olyan piros
ember, mint a tengeri rák, vagy õszidõben az urak frakkja. Soha sem küldött vissza
semmiféle ételt, megette és másikat rendelt. A legjobb tippszter volt Bécstõl Budapestig,
és az urak szívesen barátkoztak vele. A jobb kezén a gyûrûsujja görbe volt, azt szokta
mondani, hogy egy vadleány törte ki, mikor már másképpen nem szabadulhatott...
Egyszer azt mondja nekem Wiener-Waldau: „Vendelinkém, én magát szerencsés emberré
akarom tenni, fogadja meg Festetich hercegnek a lovát, A Patience-ot minden
alkalommal, amikor az futni fog”. Én azt gondoltam magamban, hogy majd egyszer-
kétszer megjátszom a herceg úr lovát, aztán agyõ Patience, van még más versenyló is
Pesten. Igen ám, de a csonka lovag nem hagyott békében. Mikor elébe tettem a
menûkártyát, amikor a szakácstól a legjobb falatokat veszekedtem ki részére, amikor
megállottam a háta mögött, hogy a magam egyéni nézeteit is elmondjam a lóversenyrõl,
amelyhez mindig nagy hallgatóságom volt a Turf kávéházban, ahová hajnalonkint mi
pincérek jártunk, a lovag csak intett a kacska ujjával: „Csak Patience! Ezen fognak
tönkremenni a bukmékerek!” Kénytelen voltam tehát a lovagra hallgatni, és pénzecském
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napról-napra szaporodott; már kölcsönöket is tudtam adni pincértársaimnak. Patience
akárhányszor futott, mindig nyert.

...Úgy látszik azonban, hogy a vendég nem volt valami nagy barátja a
lóversenyzésnek, mert a kis pincér elõadása alatt egyszer sem vonta el szorgos figyelmét
sem a fácántól, sem a különbözõ mustároktól, de még a kovászos uborkától sem,
amelyet olyan ropogtatva rágott, hogy a szemközt ülõ Privát úrnak téli utazások jutottak
eszébe, amikor a frissen esett havat elkapja az erõs fagy, és a vasalt szán csikorogva
repül tova az országúton, téliszõrû lovak lombos farkai mögött. A fácán szárnyát a
fogai közé kapta, és a csontocskáknak olyan odaadást szentelt, amilyent ez a szép
vadon élõ madár valóban megérdemelt, mielõtt az orvvadászok a pesti piacra hozták
volna õt. Mindegyik csontocskának megvolt a maga külön zamata, mintha azok az
erdõk, tájak lehelték volna beléjük az illatukat, amerre a fácán valaha röpködött. Ah,
büszke lehet ez a madár, hogy ilyen megértõ fogyasztóra talált, nem pedig valamely
kényes dámára, aki villával és késsel szedegeti le a csontokról a húsocskákat.

- Patience! - mondta csurgós szájjal a vendég. - Ismerõs név.
- Hát még ha ismerte volna nagyságos uram - mondá a kis pincér a különbözõ

mustárokat rakosgatva a vendég elõtt. Mert nem csak a lovat hívták így, hanem egy
lányt is, a pályafelügyelõ leányát, aki odakint lakott a kis házikóban a régi
lóversenytéren, és már tizenöt éves korában felügyelõnõjük volt azoknak az
asszonyoknak, akik a pályáról a füveket kikapálják, valamint a pályát felseprik és azt
egyengetik, hogy a lovacskák botlás nélkül futkározhassanak rajta. A pályafelügyelõ
leánya volt, és a csodakanca tiszteletére Patience-nak hívták õt az istállóban a lovászok.
Képzelheti nagyságos uram, hogy tudott valamit ez a lány, legalázatosabb szolgálatára.

- Hm - mondta most röviden a vendég. - Ezzel a fácánnal elkészültünk volna, Isten
nyugosztalja: derék madár volt.

A vendég megint kezébe vette az étlapot, és hirtelen felkiáltott.
- A teremtésit, csaknem elfelejtettem, hogy tulajdonképpen miért is jöttem Pestre!

Finom fõtt marhahúst szeretnék enni, mert az nálunk faluhelyen nem kapható. Minden
héten egyszer vág a mészáros, akkor is csak valami vén, kimustrált teremtést, amelynek
húsa szívós, kemény, az ereje semmi, az ember megunja az életét, amíg megeszi. Mondja,
Vendelin fiam, volna odakünn a konyhán egy kis darab csontos vagy csont nélküli
marhahús? Nem bánom, ha bordás is, de a gerincet jobban szeretem. De legnagyobb
örömömre volna az a színhús, amelyet Pesten táfelspitznek neveznek. Tudja, ezt enném
én paradicsommártással, fiatal hagymával, melyet minden jobb vendéglõben
termesztenek a pincében. Ha a vendéglõs ád magára valamit, van fiatal hagymája.

A kis pincér egy darabig tanakodva állott:
- A szárnyas után? - kérdezte.
- Eh, mit bánom én a maguk étkezési rendjét! Ki vagyok én, hogy maguk nekem

elõírják, hogy mit egyek? - kiáltott fel váratlan szilajsággal a vendég. - Azért jöttem
Pestre, hogy jó marhahúst egyek, csak a sok haszontalan beszélgetésben elfelejtettem.

A kis pincér legyintett a szalvétájával, mintha valamely rossz gondolatot ûzne el,
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valami szomorúságot, amely a szívére készült telepedni. De elsietett a konyha felé,
ahonnan a szakács kiabálása hallatszott, amely mindig jó jel egy vendéglõben. Eközben
a másállapotos konyhalány bejött, s a köténye alatt magas poharat hozott, amelyben
bort vitt ki a szakács lecsillapítására. A vendég a mezítlábas konyhalány megtekintésével
volt elfoglalva, amíg az újonnan rendelt porció megérkezett.

Szép darab csontos hús volt! A szélén bõségesen maradt zsiradék, amely téli
idõben legjobban melegíti az embert. Jó konc volt, amelynek igazában valamely messzi
fogadóban örülne az ember a hosszú téli utazás után. Ez a konc egymagában elegendõ
lett volna ahhoz, hogy másnap köménymagos levest kívánjon reggelire a vendég.

- Úgy látom bécsi hús! - mondá a vendég, mikor késével egy darabot óvatosan
lenyisszantott a húscsomagból, hogy fele a falatnak zsiradék, másik fele hús legyen. A
villájára tûzött falatot lehintette sóval, majd megcsónakáztatta a paradicsommártásban.
A falatot azután komolyan szájába vette, utána egy késhegynyi krumplit, és nem vágta
meg a száját, amikor a kést bevette. Ezután ama tányérhoz nyúlt, amelyen zöld szárú
hagymák hófehéren virágoztak, és a hagymát, miután annak fejét a sótartóba beleütötte:
metszõfogaival nyakonharapta. (Hej, most jutott csak eszébe Privát úrnak mindenféle
emlék a régi étkezések történetébõl! Így, piros terítékes vidéki verandák, ahonnan
látszik a hosszú kuglizó, amelynek dombja mellett már ott áll a kugliálligató mezítlábas
gyerek, de a kuglizók még maguk a verandán ülnek, vajat, túrót, szafaládét, hagymát
esznek, és karcolva öntenek rá õszpiros színû sillerborokat. Adóhivatalnokok és a
vízszabályozó társulat tisztviselõi feledik napközi bajaikat a régi Gondûzõben;
nagybajuszú vendéglõs jár az asztalok között, és a szürke szakállas adóellenõrnek
igyekszik kedvében járni. Ilyen dolgok jutottak Privát úr eszébe, amíg a hagyma roppant
a vendég fogai alatt, és szemmel láthatólag verejtékezett a fejebúbja, amely egyébként
már kopaszodott.)

A kis pincér pedig szalvétáját hátul lelógatva két összekulcsolt kezével, mint
valami farkot, így folytatta elbeszélését:

- Wiener-Waldau lovag, miután különösen kedvelt, egyszer megengedte, hogy
délelõtt felüljek a fiákerének a bakjára, midõn a pályára ment, hogy a galopp-próbákat
megszemlélje. Bizony ez a lovag már hajnalban is felkelt, ha valami érdemes megszemlélni
való volt a versenypályán! Néha azonban a Kaszinóból ment ki a pályára... És a lovag
azt kérdezte tõlem, hogy nem volna-e kedvem Patience-ot, a pályafelügyelõ lányát
feleségül venni? Elmondta, hogy gond nélküli ember volnék egész életemben, mert
mindig a legjobb információim volnának a pályán történt eseményekrõl, azonkívül õ
maga is a legjobb tippekkel szolgálna. A leánynak férj kell, mert az urak megígérték neki,
hogy férjhez adják. Mit csinál, kérem, nagyságos uram, egy ilyen szenvedélyes
lóversenyjátékos, mint amilyen én vagyok? Felcsaptam, és elvettem a pályafelvigyázó
lányát, pedig Patience-nak nem a legjobb híre volt. Hallottuk azt mi eleget az uraktól a
Kaszinóban.

A vendég most már figyelni kezdett, mert elérkezett ahhoz az idõponthoz, amikor
a csontról már csak annak többszöri megforgatása után lehetett egy-egy falatot leszedni.
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- Elvettem Patience-ot, - és ezzel felakasztottam magam. A feleségem nyomban úri
dáma akart lenni, kávéházba járt, a grófok inasai lettek a barátai, és a barátnõi a grófok
szobalányai. Harisnyákat loptak neki az úrnõiktõl, és megtanították az arcfestésre.
„Rongyos pincér!” - mondta nekem, amikor hazamentem hajnalban. És a pénzecském
lassan elúszott. Nem kaptam én többé tippet senkitõl, mióta Patience-ot elvettem. A
lovag más pincérrel szolgáltatta ki magát, a zsokék és más istállóemberek szóba sem
állottak velem, miután Patience többé nem volt pályafelügyelõnõ, hanem egy szegény
alkalmazott felesége. És nagyon szerettem õt. Elveszítettem állásomat a Kaszinóban,
mire a feleségem megszökött tõlem, elment kasszírnõnek Debrecenbe.

A vendég letette a kést és a villát.
- Hát ez a Patience kasszíroslány lett Debrecenben? - kérdezte hirtelen.
- Az kérem. Onnan indította meg a válópört, amikor egy bolond falusi megkérte a kezét.
A vendég a fogpiszkálót, mint egy dárdát szegezte most a kis pincér felé, és

rekedten így szólt:
- Az a bolond falusi úr én voltam!
A kis pincér megint legyintett a szalvétájával, mintha valami rossz álmot hajtana el.
- Igen, én voltam Pasziánsz második férje - ismételte a vendég, és most már csak a

régi megszokásból sepregette az asztalt maga elõtt.
- Nem tetszik tésztát? - kérdezte most a kis pincér, és a szeme olyan veres lett, mint

a házinyúlé.
A vendég is erõt vett magán, elõvette az étlapot, nézte, de nem látta, amíg zavarából

a kis pincér kisegítette.
- Hozok túrós csuszát - mondta és gyorsan elment.
A vendég a levegõbe nézett, mintha még mindig ott állna a kis pincér elõtte.

Gyorsan felhajtott még egy pohár bort, és krákogott utána.
- Ez a csusza nem valami nagyon sikerült - mondá a vendég, mikor néhány falatot

evett, anélkül, hogy annak ízét érezte volna.
A pincér most már közvetlen az asztal elé állott, és kezével gesztikulálva kérdezte:

- Magát is otthagyta Pasziánsz? Megint elszökött? Hol van?
A vendég mentegetõzve felelt:
- Én úri dámát akartam belõle nevelni, mert az ilyen magamformájú falusi embernek

szüksége van arra, hogy a sok szolgáló, parasztlány között legyen egy úriasszony is.
De Pasziánsz csak addig volt úri dáma, amíg ott ült az ezüsttükrös trónuson, a Betyár
kávéházban. Amikor falura mentünk, Pasziánsz utolsóbb lett bármelyik szolgálónál.
Mindig a lóistálló körül ténfergett, a padlásra járt, mikor a kocsisok szénát hánytak,
szolgalegényekkel adta össze magát, kitört belõle a jó hamisítatlan parasztvér. A fonóban
szeretett ülni parasztasszonyokkal, mosni szeretett a kútnál, fejszét fogott rám, amikor
megvertem... Szent Mihálykor elküldtem egyik béresemet, azzal ment el Pasziánsz is
szolgálatot keresni. Azt mondta, becsületes asszony akar lenni.

A vendégnek meglehetõs fáradtságába került ez a hosszú beszéd, miután a túrós
csusza amúgy sem ízlett neki:



137

- Hát béresné lett Patience? - kérdezte ismét a kis pincér, és a két kis jelentéktelen
szeme fellobogott a régi emlékektõl.

- Ne törõdjön vele - csillapította a vendég. - Én is búsulok utána, de bizony az
étvágyam nem adom érte.

- Én elzüllöttem miatta - felelte a kis pincér. - Látja, hogy milyen õsz és kopasz
vagyok. A fogaim csak úgy lógnak a szájamban. A falnak esek mindig, amikor
hazamegyek, és az ágy alatt ébredek fel. Néha beverek a kezeimmel egy ablakot, anélkül,
hogy tudnám, hogy miért. Éjszaka munka után kóborolok az utcán, mert attól félek,
hogy otthon felakasztom magam...

- Nono - felelte csillapítólag a vendég. - Én sem merek otthon töltött fegyvert
tartani. Fertelmesen hosszúak azok a falusi éjszakák.

A kis pincér most már a szék keresztfájára helyezte a lábát, amint beszélt:
- Elvesztettem miatta a pártfogóimat, a nagyurakat, akik megsegítettek a

lóversenyen, nincs egy zsokéismerõsöm, a bukméker tán szóba sem állna velem, ha
meglátna. Játszom most is, de sohase nyerek. Mindezt Patience okozta. Õ, az Isten
áldja meg, ahol van.

- Én is minden héten Pestre jövök, mert úriasszonyokat kell látnom, akik éppen
olyan elõkelõek, mint Pasziánsz volt ott a kávéházi trónusban.

A kis pincér az asztalt seperte a szalvétájával.
- Az anyámmal összevesztem Patience miatt. De a sógorommal is, aki vendéglõs

Budán. Budai vendéglõs. Nem parancsol még bort?
- Hozzon még egy üveggel! - felelte a vendég, és borús elgondolkozással hátradõlt

székén, mintha csalódott volna az ebédben.
...Privát úr, aki egész idõ alatt szemben ült, mint egy ugrásra készülõ vad, most már

eleget látott és hallott, hogy megfelelõ életundort szedjen fel magába. Emberfeletti
boldogsággal felemelkedett, és így szólt a szomszéd asztalhoz, ahol a kis pincér éppen
bort töltött a felesége második urának:

- Én tudnék csak Patience-rõl beszélni maguknak, mert még leánykorából ismertem!
Isten veletek, ti boldog Vendelinek.

Persze nem volt igaz, amit Privát úr mondott, mert dehogy is ösmerte leánykorában
Patience-ot, de valamivel meg kellett keseríteni ezeket a férfiakat, akik még enni tudtak,
és örvendeni tudtak egy méltatlan nõ emlékének.

ELÕHANG EGY KISPÖRKÖLTHÖZ

Ilondai - akirõl valamikor Pesten borospalackokat, fodrászmûhelyeket és
férfikalapokat neveztek el - dolga végeztével egy józsefvárosi kiskocsmába járogatott,
ahol azzal tetszelgett magának, hogy apránként megeszegette régi hölgyismerõseit,
akik bizonyos okokból cserbenhagyták.

- Ma Szekond Irmát esszük meg - mond a bámulatos vendéglõsnek, aki Ilondait
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(egykori fõtisztet a pénzügyi hatóságnál, késõbben nyugalomba vonult gavallért)
kiszolgálta, mert étvágyassága akkor sem hagyta el Ilondait, amikor voltaképpen
szakított az egész világgal. Régi divatú kalapok karimája alól egykedvûen nézegetett
hajdani ismerõseire. Olyan nyakkendõt viselt, amilyent már senki se mert hordani a
városban. Mindig egy nagy csomag szerelmes levelet helyezett el a nadrágzsebébe,
mielõtt otthonából elindult. - Az ördög nem alszik, hátha megbetegszem valahol. Minek
törnék örököseim fejüket a levelek tartalmán?

Így szólt, és aznap este, mielõtt a józsefvárosi kiskocsmában megjelent: éppen
Szekond Irma leveleit választotta ki arra a célra, hogy majd valahol megsemmisíti õket.

- Ma Irmát esszük meg - ismételte a befüggönyözött fülû vendéglõsnek, aki évek
óta szeretett volna eligazodni Ilondai beszédein, aki olykor részegségében méltóságos
úrnak neveztette magát. - Van-e valami pörköltféle a speizcetlin?*

És Ilondai aranyszínûre festett szakálla felett, oroszlánhomlokán, immár ráncosodó
halántékán nagy gondossággal helyezte el szemüvegét, anélkül hogy az étlapra
pillantott volna.

- Csak pörkölt alakjában ehetném meg Szekond Irmát, aki hajdanában ünnepelt
mûvésznõje volt a budai színkörnek, de az én életemben nem jelent többet egy
marhapörköltnél. Pedig csaknem két esztendeig hordoztam utána a ruháskosarat a
színházi öltözõbe. Voltak olyan operettek is, amelyekhez háromszor-négyszer kellett
öltözködni. A ruháskosár súlyáról tudtam, hogy klasszikus operettet játszunk-e estére,
anélkül hogy egyetlen pillantást vetettem volna a színicédulára.

- Éppen malacpörkölt szerepel az étlapunkon - mond a vendéglõs, aki egyébként
érdekelve volt a kocsmakertben játszódó kuglipartinál is.

De Ilondai még rangjához méltó szertartásossággal igazgatta szemüvegét homlokán.
A hétköznapi kocsmáros talán azt gondolta volna magában, hogy a méltóságos úr az
étlap árait nézdegéli, de Ilondai csakhamar megnyugtatta.

- Nem bánom, ha Szekond Irma akár malacpörkölt alakjában jön utoljára elém, mert
sehogy sem tudnám elképzelni õt például rajnai lazacnak, amelynek alakjában egykori
barátnõmet, a Gerolsteini nagyhercegnõt megettem, és szerencsésen elfelejtettem.
Igen, igen, volt valami fûszere szegény Irmának, amely fûszert a malacpörköltben
szokott érezni az ember. Kis csontjai voltak, de csak térdig volt karcsú a lába, mert
azután már a zsírok és húsok következtek. Így derékban is karcsú volt, mert gyenge,
hajlékony bordáit nagyon jól tudta idomítani, de vállán és mellén felduzzadtak a
húsocskák, ez ellen nem lehetett mit sem kitalálni. Szeretném tehát, ha a csontosabb
darabokat válogatná ki részemre a pörköltbõl, vendéglõs úr.

A vendéglõs éppen indulni akart a megbízatással, amikor Ilondai még egy
kézmozdulattal visszatartotta.

- Lehetséges, hogy ön majd elgondolkozik szavaimon, de ez most nekem egészen
mindegy. Szekond Irmának, a nevezetes szubrettnek még a budai színkörben is volt
valamelyes vidékies íze. Így például: maga mosta és vasalta ezerráncú, rózsaszínû
tarlatán* szoknyácskáit, amelyeket a kosárban a színkör hátsó bejáratához cipeltem.



139

Fontos volt ez a szoknya, például a Rip van Winkle címû színdarab elõadásánál, mint
akár a nyári malacpörköltben az új paradicsom, az üde zöldpaprika és az újburgonya.
Az ember megkönnyebbült az ilyen malacpörkölt után. Sehogy se juthattak eszébe
a téli zsírosságok, amelyek oly nyomasztóvá teszik a téli pörkölteket. Igaz, hogy
szegény Szekond Irma, még ünnepelt szubrett korában is, legalább annyi idõt töltött
a mosóteknõ mellett, mint a színpadon. A vidéki színésznõnek a fõvárosban nincsen
jó dolga. Nem ismeri a mosónõket, a házmesternéket, a szomszédasszonyokat, akik
esetleg segítségére lehetnének. Így: Irma is éjfél felé mindig nyugtalankodni kezdett
(amikor a levegõnek ama bizonyos éjfél utáni szaga kezdett lenni), mert eszébe jutott,
hogy mennyi házi teendõ várakozik reá otthon. Mert Irma csak engem szeretett, aki
bizony meglehetõsen lyukas zsebû fickó voltam abban az idõben. Bár hivatalban
voltam, de csak a mamácskám kedvéért.

A vendéglõs fél füllel a kerti kuglizó felé figyelt - mintha kilencet ütött volna
valaki? Tévedett. Ilondai nyilván étvágygerjesztés céljából folytatta a jövendõ
malacpörkölthöz intézett szavait.

- Mondom, hogy Irmám egyetlen gazdag embert sem ismert még életében,
ugyanezért, ártatlanságában, jóságában, jámborságában azt gondolta, hogy abból áll
az egész élet, hogy elõadás végeztével kispörköltet fogyasztunk egy kiskocsmában.
Szentimentálisan szerette Irma a kispörköltet; meggyõzõdésem szerint boldogtalan
lett volna, ha valamely másféle ételporciót rendelek a kellnernél.* Talán azt hihette
volna, hogy többé nem szeretem õt. De szerettem, és a vacsorák után mindig kivettem
a fogpiszkálót szájamból, habár nagybátyáim mindig arra tanítottak, hogy a fogpiszkálót
sohase vegyem ki szájamból a nyilvános helyeken. Ez hitelképessé teszi a férfit. De
Irma esdeklõ tekintetére még hitelemrõl is lemondtam, és pörköltös, sörös bajszomat
átengedtem Irma játékainak.

A vendéglõs a konyha felé pillantott, mert eszébe jutott, hogy valaki megenné a
malacpörköltet, amelyrõl Ilondai úr ennyi mesemondással van. De a vendég még
csettintett nyelvével:

- Cuppanós puszikat kaptam Irmától, s többé nem gondoltam az elveszett hitelemre,
se mamácskámra, se a hivatalomra, amelyet amúgy is csak azért vállaltam, hogy valamely
foglalkozásom legyen. Azt mondhatnám, boldog voltam a kispörköltös színésznõ mellett,
aki nem akart megismerkedni a városban senkivel; éppen elegendõ voltam neki én
magam. Egyetlen barátomra se volt kíváncsi, pedig elégszer emlegettem elõtte
Pattyinszky bácsit, távoli rokonomat, aki a harmadik kerületben az adókivetõ bizottság
tagja volt, valamint a többi hercegeket, grófokat, akikkel mulatozva töltöm életemet.
Nem, Irma még Festetics hercegre se volt kíváncsi, aki éjszakánként a „Kék Macská”-
ban várakozik reám. „Elõbb majd hazakísér az Aranykacsa utcába, drága Ervin. Aztán
mehet a hercegeihez” - szólt Irma, és úgy a karomba kapaszkodott, mint a
reménytelenség. Azt hiszem, most már itt van az ideje, hogy végleg elfelejtsem Irmát.
Lássuk hát azt a malacpörköltet!

Ilondainak szerencséje volt. A konyhán még akadt egy porció pörkölt, s így
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módjában volt a vidéki színésznõt elfelejteni. A tekintélyes öregúr olyan étvággyal
evett, mint fiatal korában, mikor még nem ment át az élet szenvedésein, sem örömein.

(1931)

A KIDOBOTT VENDÉG

Régebbi beszélyíró módjára: tisztelettel figyelmeztetem olvasóimat, mielõtt valamely
ildomosan kötelezõ megjegyzés kimondására ragadtatnák magukat az olvasmány címe
miatt: nem valami hétországbeli korhelyrõl szól elbeszélésem - amely korhelyt öklendezõ
hazugságai, fokhagymás tréfái, végül illetlen kötekedései miatt vettek üldözõbe mindazok
a korcsmárosok és korcsmajáró vendégek, akik hajdanában Magyarországon a
Kárpátoktól a tengerig napjában legalább egyszer minden széket elfoglaltak, amelyek a
korcsmákban feltalálhatók voltak (mármint a vendégek); minden poharat megtöltöttek
(mármint a korcsmárosok), amely poharak éppen úgy útba estek, mint azok a poharak,
amelyek rendszerint mellékutcák falaiból nyúlnak ki kopott bádogtáblákra festve, de
emberemlékezet óta bõségesen ömlik szájukból a friss csapolást jelentõ fehér hab, hogy
elgondolkozásra késztessenek minden szomjas embert, aki ezen a tájon elhalad, de
megtöltenek olyan poharakat is néhanapján (vásárkor, ünnepkor), amely poharak látszólag
megérdemelt nyugalmat élveznek valamely pókhálós vakablak búskomorságában, vagy
pedig polcokon, amelyeket évei elõrehaladtával mind kevesebbszer közelít meg az öreg
korcsmáros, mert nem akar egészségrontó veszekedést kezdeni a ház népével azon
dolgok (temetõi homokok és kicsorbult edények) miatt, amelyek az ilyen polcokon a
véletlenül jó állapotban maradt, de szivárványszínûvé válott poharak társaságában
találhatók... (Milyen kiábrándító a szivárvány orgonahangú színeivel, egy ócska pohár
oldalán! Mintha valamely korhely ördög lopta volna el az égrõl a szivárvány színeit,
hogy gonosz bandukolásaiban a maga poharait tegye tetszetõsebbé, mint ahogy kitanult
nõi perszónák gyakran mázolják magukra ártatlan hajadonok kellemeit.) Nos, elbeszélésünk
hõsét még azokból a korcsmákból is kidobták, amelyekbe már hiába köszöntött be az
üvegestót, új poharakat kínálván, a befalazott ablakok párkányain csupa olyan poharak
álltak, amelyeknek vendégei régen a temetõbe költöztek. Vajon miért dobták ki hõsünket
a korcsmákból, holott az ivó görbe padlóját nem verekedési szándékkal méregette fel
lépteivel; a konyhába se azért kukkantott be, hogy onnan darab pecsenyét vagy más
ellophatót magával vigyen? Olyan régi töltött káposztáknak a szagát sem hozta magán
a köpönyegével, amely szagra még az olyan ódon korcsmavendégek is szimatolni
kezdenek az orrukkal, akik egész életükben nem szagoltak mást, mint dohos, régi
boroshordókat, amikor a vén korcsmáros ezen szívességre õket felkérte: vajon
használható-e még a hordó, érdemes-e õt a pintérhez küldeni, hogy rendbe hozza, mint
az orvos próbálkozik néha a nagybeteg öreggel? Nem volt elbeszélésünk hõse
köpönyegének semmiféle olyan szaga, amikor azt lekanyarította válláról, hogy néhány
öreg vendégnek a 68-i kolerajárvány juthatott volna eszébe, amikor tudvalevõleg nem
lehetett a házból kimozdulni a mindenfelé heverõ holttestek miatt.
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Lássuk tehát, miért dobták ki hõsünket minden korcsmából, ahová betette vala
lábát? Az igaz, hogy Loncsosnak hívták, amely név esõben elázott, vízzé válott szõlõkre,
szüretekre emlékezteti vala a legtöbb borivót, de akkoriban még nem volt szokásban,
hogy az ember nyomban belépésekor a valódi nevén bemutatkozzon, akár a tiszteletre
méltó korcsmáros uraknak is. A legtöbb vendég olyan könnyûszerrel lépdelt be a
küszöbön, mint ahogy a madár száll fel a fára, anélkül hogy jelentõsebben köszöngetne.
Más vendégek mindenféle vidám üdvözleteket mondtak, akár harminc esztendõn át,
amikor a korcsmába beléptek, és életük végéig nem vették észre, hogy már csak egyedül
mulatnak bohó beköszöntõjükön. A legtöbb vendég, aki a korcsmába befordult, mondott
valamit a bajsza alatt, amirõl nem lehetett tudni, hogy jóestének, jónapotnak vagy
káromkodásnak számít-e, de hát régen tudjuk, hogy az emberek nem köszöngetés
szempontjából térnek be a korcsmába. Loncsos, akirõl itt több szó lesz, mindig olyan
idõszerûen és hangosan köszönt, mint egy iskolás fiú, aki fejében hordja a toronyórát.
Sohase mondta volna például ebédidõ elmúltával, hogy: jó étvágyat kívánok! Az
emberek megbecsüléséhez tartozik, hogy feltesszük róluk, mindenki idejében
megebédelt. Aki ezt nem tette, azt sajnálni lehet, és részvétes fejbólingatással
meghallgatni történetét arra nézve, hogy miféle dolog, váratlan esemény gátlá meg
abban, hogy déli harangszókor a nyakára kösse az asztalkendõt. Loncsos szerette, ha
az ebédidõt mulasztó emberek az adóhivatal lassúságára panaszkodtak, miközben a
késedelemért szinte bocsánatkérõen törölgették tányérjukat. Loncsos ugyanis még
életében nem volt az adóhivatalban, és ilyen panaszok hallatán igazat adott magában.

Loncsos például abban az idõben, amikor az ebéd íze még a szájában volt: szeretett
betéregetni józsefvárosi korcsmákba, ahol leginkább olyan vendégek jártak enni, akik
a hónap elején vagy a hónap közepén elõre kifizették kosztjukat, vagy pedig kis
könyvecskét váltottak, amelybõl különbözõ levélbélyeg formájú jegyecskékkel fizettek.
Igaz, hogy kisebb porciót hoztak az ilyen vendégnek például a Matyiban (mi azt
jelentette, hogy a vendéglõ Mátyás királyhoz volt címezve), de annál nagyobb ételadag
járt az ilyen bélyeges vendégnek például özvegy Teneriné vendéglõjében (a Szilvafánál),
aki asszony létére minden vendégét élete végéig megtartani szerette volna, miután
Teneri urat rossz bánásmódjával sokkal korábban a másvilágra üldözte, mint ezt a
vendégek gondolhatták volna; most tehát minden szeretetét vendégeire pazarolta,
özvegyemberekre, nõtlenekre, elváltakra s egyéb bajbajutott férfiakra, akik csöndes
rezignációval megnyugodtak abban, hogy ebédelni immár egész hátralevõ életükben
korcsmába járnak. Ebbõl a fogadósné-szeretetbõl jutott még Loncsos úrnak is, holott
a bölcs asszonyság elõre tudta, hogy L. urat elõbb-utóbb ki kell vetni az étkezdébõl.

- Ma paradicsommártás volt a húshoz - kezdte Loncsos igen csendesen, amikor
valamely asztal mellett valamely ismerõsét felfedezte, és ahhoz letelepedett. - Ne is
tessék kérdezni, honnan tudom, habár gazdasszonyos ember létemre ma is otthon
ebédeltem, mint közönségesen. A paradicsommártás valamely olyan étel, amely még
annak a ruháján is foltot hagy, aki a korcsma elõtt elmegy. Nem lehet elbújni elõle
senkinek sem, ha egyszer kinyitották azt az üveget, amelybe nyáron bezárták, mint
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valami szellemet. Csalogat a színével, különösen, ha bõven adják, mint például ebben
a korcsmában. Némely némber annyira bolondja a paradicsommártásnak, hogy
megfürödni szeretne benne, amikor a villára tûzött húsdarabot úszkáltatja a mártásban.
Azt mondják, hogy van ennek a körülménynek valamely tudományos magyarázata is,
de én mint egyszerû ember csak annyit tapasztaltam, hogy ez a legolcsóbban elõállítható
mártások közül való, különösen akkor, ha a vendégnek nem jut eszébe külön cukrot
kérni a mártáshoz. A mártás, bár olcsó, megteszi minden kötelességét, amit egy mártástól
várhat a vendég: bepirosítja a fõtt marhahúsnak ama hulladékos részeit, amelyeket
egyébként levagdalna a vendég, mint olyan részeket, amelyeknek megmaradása a
húsdarabon csupán a mészáros vagy a szakácsné hanyagságán múlott. Hiszen kedves
dolog a marhahús karéján ama keskeny faggyúréteg, amely úgy csillog, mint a hold
udvara, de amikor ehhez az álomképbeli jelenséghez mindenféle bõrfoszlányok, gyanús
húscafatok is járulnak, amelynek helyük voltaképpen a vágóhidak körül nyalakodó
kutyák bendõjébe illenék, akkor gondolkozóba kell esni az embernek, hogy vajon a
pacalos, romlásnak leginkább kiszolgáltatott lágy hulladékokkal egyetemben fürössze
meg az ember húsdarabját a paradicsommártásban, vagy pedig elõbb lemetélgesse
ezeket a függvényeket, amelyek voltaképpen a húsnak az erejét adják, amelytõl a
mészároslegények és mészároskutyák növekednek.

Valamely paradicsomfoltos szalvéta megõl felelt az ismerõs:
- Igazi marhahús nem képzelhetõ úgynevezett zilás, bõrös, hulladékos, csontos

részek nélkül.
- A csontos részekrõl nem beszélek, mert ahol csontot mernek adni a marhahúsra:

ott valóban jó a hús. A csont mellett érezni meg a hús romlottságát voltaképpen,
hiába adja a fogadós ibrikben vagy akár tálkában a paradicsommártást. Még a
gombamártáson is átérzik a hús ódonsága, pedig a gombamártás talán az egyetlen,
amely kellõ szakértelemmel készítve: versenyez a paradicsommártás fiatalos, télen is
fiatalos hatásával. Igaz, hogy a gombában mindig érezni némi élemedettséget - az õ
íze a férfi és a nõ íze, aki már túlesett az elsõ fiatalságon. A gomba az a növény, amely
minden körülmények között öregen jön a világra, mert akár a pince, akár az üvegház,
akár az erdõ földjében világrajövetele elõtt van ideje gondolkozni a dolgokon. Õ már
egy kis öreg akkor is, amikor az erdészlányok nevetve rátalálnak az esõs éjszaka
után. Friss gomba! Pedig mennyit gondolkozott õ már a föld alatt, mielõtt rászánná
magát, hogy az emberekkel megismerkedjék! Egyébként a paradicsom- és
gombamártások között az is nagy különbséget jelent, hogy az elõbbi, mármint a
paradicsommártás élvezetéhez voltaképpen mindig szükséges egy darab hús, kenyér,
rizs, hogy illúziót keltsen, míg a gombamártás egymagában is elegendõ ahhoz, hogy
az ember kikanalazza a maradékot, miközben elgondolkozva hajlik a mindinkább
tisztuló tálka felé, mintha életének múlt idejét kezdené közelebbrõl és közelebbrõl
látni. Maholnap elfogy az utolsó kanállal a bõven szolgáltatott gombamártásból, és
legfeljebb kenyérhéj marad a kezünk ügyében, amellyel a tálat kitörölgethetjük, ha
egy és más ízeket vissza akarunk idézni.
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- Az életfilozófiának vajmi kevés köze van az ételek ízeihez. Éppen azok az emberek
esznek a legpompásabb étvággyal, akik oda sem gondolnak az életre, az ételre.

A paradicsomfoltos asztalkendõ nem fejezhette be szavait (pedig bizonyára lett
volna még némi mondanivalója), amikor Loncsos úr egy levéljegyre mutatott, amelyet
éppen akkor tett el harmonikás, sokatmondó bõrtárcájába a szomszéd asztalnál a pincér.

- Lajos, mutassa csak azt a jegyet! - kiáltott fel csendbiztosi hangon Loncsos úr,
mintha valamely nagy pénzhamisítás ügyében nyomozna. - Íme, itt van egy ételjegy,
amelyet nyilván valamely kisebb, dologtalan nyomdában nyomatott kínjában a
nyomdász - a nyomda valamely mellékutca pincéjében van, patkány- és festékszaga
van. És íme a nyomtatványon, mióta özvegy Teneriné ráütötte vendéglõi
pecsétnyomóját: világosan érezhetõ a paradicsommártás szaga. Mert ez a jegy már
tudja, hogy õt paradicsommártásért tépte ki füzetébõl tulajdonosa. Amint a
sírkoszorúkról is messzirõl megérezhetõ, hogy öreg vagy fiatalember koporsóján
szolgáltak darab ideig. Tessék megszagolni a paradicsommártás sírkoszorúját, és
nyomban érezni fogja rajta a kamara felsõ polcának a szagát, ahol a paradicsomos
üvegek állanak glédában.

- Kérem - felelt az attakírozott vendég, még mindig asztalkendõje mögé rejtõzötten
-, azt már hallottam én is, hogy földünkön minden tárgynak, embernek, lénynek megvan
a maga speciális szaga, amely mással össze nem téveszthetõ; de hogy éppen ennek a
hitvány paradicsomdarabkának legyen paradicsommártás szaga: nem érthetem, uram.

Loncsos, ama egy deci bor mellett, amelyet az ebéd utáni szájvíz kedvéért
fogyasztott (amelyre annyiféle nevet tudott kitalálni, hogy a csaposlegényt mindennap
bámulatba ejtette, és fejtörésre késztette - nevezvén azt füttynek, tréfának,
hosszúlépésnek, macskaugrásnak, bakterháznak, puffancsnak egyaránt), egy deci
borocskája mellett olyan mozdulatot tett, mint aki most véglegesen leszámol ellenségével
- a poharat kellõ távolságnyira tolta kezétõl, valamely étvágyas passzióval gombolta
ki a mellénye alsó három gombját, csemegés krákogással fordult el az asztaltól, amellyel
az ilyen kisebbfajta vendéglõkben szokás bizonyos mûveletek elvégzésekor: nem
viselkedett volna különben akkor sem, ha a másodszori megebédelésre gondolt volna,
de némelyek szerint az sem volt néha egészen bizonyos, hogy Loncsos egyszer is
megebédelt. Mondókáját esküvéssel kezdte:

- Nyomban viszontlássam ama kispörköltet, amelyet ma délelõtt, hivatali körutam
alkalmával élveztem Hintenreiter barátomnál, a Koszorú utcában. Pedig ilyen pörköltet
csak akkor fõznek, amikor a Vendéglõsök Lapjá-ban hetenkint elõre közölt program
szerint a csütörtöki gábelfrüstököt a vendéglõsök Jó Barátok Köre Hintenreiternél
rendezi. Persze, ilyenkor nemcsak a vendéglõsök jönnek elõ a város különbözõ
részeibõl, piaci bevásárlásaik után (miután az egyfogatú kocsit vagy az érdekes kosarú
szakácsnét hazaküldték elõre a bevásárolt holmikkal, amelyek tetején rendszerint karfiol,
sóska, újhagyma, friss spárga foglal helyet, kóstolóban a család részére), hanem
elõkerülnek más jó barátok is, akik Pesten adnak valamit a gyomrukra, és minden héten
kijegyzik az újságból, hol tartják meg a szokásos vendéglõsreggelit. Én, aki hivatali
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állásomnál fogva amúgy is könnyen felmenthetem magam az íróasztal mellett való
görnyedéstõl (többet ennél sohase lehetett megtudni Loncsos úr hivatali állásáról),
elõveszem sétapálcámat a sarokból, és könnyed, vidám léptekkel megyek el a bizalmas
összejövetelekre, amelyeknek dátumát noteszem mutatja. Természetesen mindig ott
találom néhány vendéglõs barátomat, akiknek az arca ilyenkor olyan pirosra van
beretválva, mint a cékla, akik örülnek, ha öklükkel bizalmasan hátba vághatnak: Nos,
amice, hogy ízlett a múlt heti reggeli Neuzidler Gézánál? - kérdezik. De ez a bizalmaskodás
nem jelent egyben tiszteletlenséget is irányomban, mert hiszen akkor nem volnának
kíváncsiak véleményemre. Én megdicsértem Géza reggelijét, megdicsérem most is,
mert valóban olyan gombóccal sehol sem kedveskedhetnek a vendégnek, mint itt a
savanyútüdõvel. Megdicsértem még a két hét elõtt rendezett vendéglõsreggelit is a
Svábnál, és pontosan emlékeztem azokra a kis alakú, de igen zamatos, egy harapásra
való, de mégis kiadós töltött káposztácskákra, amelyeket ugyan egy fogra valónak
mondanak, ámde õket ama káposztákból készítették, amelyek legelõször mutatkoznak
a Duna-parti piacon. Podmaniczky Frigyesnek lehet beretvaélûre vasalva a nadrágja,
de ilyen káposztát még õ sem evett, mint akkoriban mi ettünk a Svábnál. Valamiképpen
még néha azt is elhitette magával az ember, hogy nem is annyira a töltelékek voltak
fontosak, hanem azoknak a káposztáknak az ízei, amelyek még csak kis gyaluval vagy
késsel felvágottan, torzsástól, erestõl, csomóstól kerültek a fazékba. A káposztának
eme szívgyökerei fiatal korukban vetélkednek az elsõ szerelem ízeivel. Érezni rajtuk a
tavasz folyadékainak illatát, érezni rajtuk, hogy ezek a csomók, erek választják ki a
kertek felett lógó friss esõkbõl azokat a nedveket, mint tudós kis gazdasszonykák,
amely nedvek alkalmatosak a káposzták neveléséhez. Jól tanultak Géza reggelijének
káposztái, amelyek a levelekbe enyhén pakolt töltelékeket körülvették, nem is annyira
a késfokra vagy villára várakozván, mint inkább a kanálra, amellyel alaposan lehet
dolgozni. Persze nem hiányzott a káposztából néhány faladék sódar, amolyan piros,
otthon füstölt kis sódar, amelynek elõnye éppen az, hogy kis termetûnek jött a világra,
így könnyebben füstölhetõ. Az ilyen sonkának a csontjai is vékonyak, gyermekesek,
az úgynevezett sípcsontot a kés végénél öregember is lerágicsálhatja. Ismétlem, hogy
a Koszorú utcában, Hintenreiter barátunknál is volt bátorságom hangos szóval dicsérni
Neuzidler Géza merész újítású, töltött káposztás reggelijét (amelynek elfogyasztása
után Géza nagy örömére legtöbben így sóhajtottak fel, hogy „kampec az ebédnek,”
mire mindig akadt vigasztaló, aki felelte, hogy vendéglõsreggeli után ez már így szokás),
volt bátorságom megmondani az igazat - de a sörgyárat állandóan szidalmaztam, hiába
küldtek extra hordókat a vendéglõsreggelihez, mi, régi vendégek, tudjuk, hogy miféle
ármány lappang az extra hordócskák mögött, még ha ugyanabból a sörbõl küldenének
is, amely sört valamikor külön fõzték az öreg Drehernek, valamint Ferenc Józsefnek. A
sörgyár a vendéglõsök piócája, szavaim tehát kellõ hangolásra találtak, mert nem kell
a vendéglõsnek abszinttal kevert kínai cseppeket bevenni, hogy megjöjjön étvágya a
káromkodáshoz, panaszhoz, mérgelõdéshez, amikor a sörgyárról hall, bármily régi
összeköttetés van is közöttük. A vendéglõsreggelin tehát hiába hozta be két kezében
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a söröshordócskát a csaposlegény, mielõtt a rézcsövet belenyomta volna. Az aranyos
lé gárdatiszti gallérját borzongva nézegették a vendégek, igaz, hogy egyetlen hörpintésre
mentek le az elsõ poharak, mert mégiscsak passzió abból a sörbõl inni, amelyet Ferenc
Józsefnek fõztek, de az Öregúr nem iszik már többet, mint egyetlen pohos pohárral,
amely pohár valamivel kisebb a kriglinél. Így aztán rövidesen rátértünk a borivásra,
mert az igazi vizsgát a bornál teszi le a vendéglõs. Sikerülhet, vagy elromolhatik valamely
étel, még a pulykanyakbecsinált is a szakácsné kedve szerint, de a bornál nem lehet
tréfálni, amikor hozzáértõ emberek ülnek együtt, akiknek némelyike nemcsak a záp-, de
a metszõfogaival is megrágja a bort, mielõtt azt torkán leengedné. Nem beszélve azokról
az igazi tudósokról, akiknek nyelvük forogni kezd, mint a motolla, a szájuk belseje
ugyancsak szitává változik, amikor valamely ismeretlen bort kóstolnak. Van egy
ismerõsöm Budán, ahol félni kell a borhamisítóktól: aki az orrába is felszivattyúzza a
bort, mielõtt megvenné. Ez a bor például sehogy se felelne meg budai barátom ízlésének
- mondta Loncsos úr, és úgy tett, mintha orrával akarná felszippantani a rüfkét, ahogyan
néha jókedvében a maga egy deci borát elnevezte. De szájával sem nyúlt hozzá, tovább
beszélt az asztaltárshoz, aki ezalatt megfordította a nyakában függõ asztalkendõt,
olyanformán, hogy most a tegnapi vagy tegnapelõtti sóskamártás nyomai mutatkoznak
vala rajta. Loncsos elámult:

- Itt sóskamártás volt? - kiáltott fel, mintha valamely váratlan dologról értesült
volna. - Valódi sóskamártás, anélkül hogy én tudtam volna róla, pedig csaknem naponta
megfordulok itt, amikor hivatali állásom megengedi? Mondja, kegyed valóban evett a
sóskamártásból? Nem vadsóskából, amitõl a tehenek felpuffadnak, hanem valódi, jó,
szelíd kerti sóskából, amilyent kis kertjeikben várnak az asszonyok a földbõl elõbúvni
a tavasszal együtt? A sóskamártás elõtt aztán le a kalappal, ha az megfelelõ módon van
elkészítve. A sóskamártás jelenti az ételek, az életek, a kedvek és étvágyak ifjú ízességét.
Egyetlen asszony tudott voltaképpen sóskamártást fõzni, a boldogult Tenerinek az
elsõ felesége, aki után Teneri a másvilágra ment a második felesége elõl.

- Nem érdekelnek engem a maga komplikált családi dolgai - felelt most a
sóskamártású asztaltárs, mert észrevette, hogy a vendéglõsné kígyóbûvölõ szemekkel
kezd figyelni. A vendég pedig még akkor is gyáva, ha ételjegyes füzet van a zsebében.

Loncsos azonban nem hallgatott:
- Minden ételnek és minden embernek más és más íze van bizonyos életkorban. Én

például most kezdem szeretni a tejfeles sóskamártást, amikor annyi mindent tapasztaltam,
részint hivatali állásomnál, részint tapasztalataimnál fogva. Az élet és az étel csak
tavaszkor ér valamit, amikor az ember azt hiszi, hogy õ találta meg az elsõ sóskát a
kertben, amikor azt gondolja, hogy egyedül van a világon, akire rábízatott az élet
végigélése. Amikor még senki se számít komolyan, mert az emberek jönnek-mennek,
rosszak helyett jönnek a jók - amikor egy rosszul sikerült ebéd nem tragédia, mert még
annyi sok ebéd lesz a világon, hogy az embereknek bízvást van ideje elfelejteni az
összes korcsmárosnékat, akik addigi életében szerepeltek. Ne legyen Loncsos a nevem,
ha nem így gondolkoztam én is valamikor - oda se füttyentettem egy elmulasztott
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sóskamártásnak, mert bizonyosan tudtam, hogy még rengeteg sóska várakozik reám.
Most már azonban fájni kezd minden elmulasztott ebéd, minden elmulasztott étel, mert
azt hiszem, hogy ebben az életben azt többé pótolni nem tudom. Ki tudja, eszek-e még
valaha sóskamártást?

...Ebben a borongós hangulatban Loncsos úr komolyan és végleges elhatározással
kinyújtotta kezét érintetlen Kis Bánat iránt (ahogy borát néha nevezte), és szájához
akarta emelni a szivárványszínû poharat. A pincér hátulról megfogta a kezét:

- Loncsos úr, van pénze? Hitele itt már régen nincs.
Loncsos úr eleresztette a poharat, felállott, anélkül hogy a pincérnek felelt volna,

csupán asztaltársát fenyegette meg:
- Legközelebb újra bejövök így ebéd után, és tovább diskurálunk az ételek

különösségeirõl. Például a kenyér jóságáról. A bor édességérõl - szólt, és emelt fõvel
távozott.

(1927)

 BOLDOG ARANYIFJAK MÁJUSA PESTEN

1
MÁJUS JÖTTÉN...

Meg kell adni, nem utolsó dolog zongoraverkli mellett mulatni május elsején!
A vendéglõ udvara rózsaszínû abrosszal van terítve, a homokos kuglizóban az

elsõ idei kiskakasok kukorékolnak, a kapun nagyapánk jön be kerek szalmakalapos
gigerlinek öltözve, és követi õt az az ezer piros zubbonyos munkáslány, aki ötven
esztendõ elõtt elõször vonult fel a három 8-asos táblával az Andrássy úton.

A cirkuszból a legöregebb bohócok, a majomemberek, a törpék, a légtornászok
vonulnak ki, zöld gallyat rak kalapjához a fiákeres, elszabadult luftballon után fut
ideálunk, a kis guvernánt, söröshordót kongatnak, mint valamely indulót, a csaposok,
és nagyapánk valcert táncol a kertben, mintha erre a napra megbolondult volna az
egész tiszteletre méltó múlt idõ.

...Legalábbis innen, a verkli mellõl nézve, olyannak látszik minden elmúlt május,
hogy akkor nem volt szokás egyebet tenni, mint bakkecskévé, „Jancsi”-vá, léggömbbé,
eperré vagy idei libává varázsolódni minden férfinak és nõnek, aki részt akart venni az
élet örömeiben.

Az úrnõ együtt nyargalt a szarvas hátán és a körhintán szobalányával; a bakon
miniszterek ültek, a polgármester a fa tetején, a lombok közül énekelt. Egy nap, amikor
egeret lehetett fogatni a tudóssal és tanítványával, Wampeticcsel és Barokkaldival, a
legzordonabb lélekkel, mint amúgy is ifjúságát élvezõ világgal.

Innen, a verkli mellõl nézdelõdve, úgy tûnik fel, hogy az elmúlt élet jóformán csak
örömökre volt berendezve. Azért állt a Gellérthegy a Duna partján, hogy oda danolni
járjunk; azért zöldült a Városliget a Rákos homokján, hogy ott ifjan, öregen megtaláljuk
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kedvünket; azért volt lábunk, hogy azzal táncoljunk, s szívünk, hogy mindig telve
legyen érzelmekkel.

Egy letûnt világ, amelynek látszólag nem volt egyébre gondja, mint a nótákra,
amelyek tavasszal az utcára kerültek, a vendéglõkre, amelyek kinyíltak, az erdõkre,
amelyek körülvették a várost, a kék égboltra felettünk, asszonyra, dalra és borra. Talán
nem is dolgoztak akkor az emberek? - gondolná magában a merengõ. - Én legalább nem
emlékszem rá, hogy dolgoztam volna, mondja a múlt idõ.

2
MÁJUSI „DURCHMARS”

A Gregoritsnál Parányi István doktor, a hatodik kerület adókivetõ bizottság elnöke
ült a maga társaságában; hivatalos ünnepélyt (azaz „durchmarsot”) tartottak május
elsején is, mint akár szilveszterkor, húsvét és pünkösd elsõ napján, általában
ünnepnapok elõtt, amelyeket át lehetett aludni.

Hat vagy hét olyan hivatalos éjszakázó ünnepélye volt Parányi István
társaságának, mint például a május elseje, talán a legfontosabb ünnep az agglegények
társaságában, amikor a szabadban, szabad ég alatt, néha ugyan még télikabátban, de
leginkább rövid, szürke „übercicher”-ben az elsõ ünnepélyüket megülték.

A Vadászkürtbõl indult el a társaság, amelynek tagjai voltak a másfél mázsát nyomó,
hatalmas beszédû, kék szemû, fehér szakállas és mindig elnöki tekintélyt élvezõ Parányi
Istvánon, a királyi tanácsoson, majd késõbb udvari tanácsoson kívül Löwenstein, a
híres fûszeres, Kapy Miklós ny. huszárkapitány, a jeles pezsgõgyár pesti igazgatója,
Magyary-Kósa Ferenc gavallér, Kauser Jenõ gavallér, Résõ Antal Kálmán gavallér,
Blau Arnold egykori budapesti tõzsdés és körülbelül minden nevezetesebb pesti
úriember, aki bizonyos éjszakákat szeretett ébren, vidám társaságban eltölteni.

„Boldogult úrfikorom”-ból való úriemberek voltak õk, akik nem tudtak abban
megnyugodni, hogy az élet eljárt felettük, még mindig úgy mulatoztak, mint a nyolcvanas
esztendõkben; a tizenkilencedik század gavallérparagrafusai szerint élték napjaikat,
többnyire a Váci utcai Nemzeti Szállodában, tetõtõl talpig lovagoknak való napjaikat,
mint talán a templáriusok hajdanában, akik nem ijedtek meg bármilyen vitézi
vállalkozástól. Összetartóak voltak, és hatalmas testalkataikkal, különös kiszólásaikkal,
verekedésre vagy párbajozásra mindig hajlamosságukkal még mindig azt az idõt
jelképezték, amikor Róth Karcsi a Váci utcában pofozkodott azokkal, akiknek arca nem
volt szimpatikus elõtte. „Terroristáknak” is nevezték õket hajdanán, akik egész
kávéházakat „vertek ki”, székkel vagy asztallábbal, mert állítólag a rendet szerették.

A Kék Macskában, a Beliczaynál vagy a Flóra-termekben tanultak meg táncolni
fiatal korukban, és úgy vették a keringõt, mint a bécsi táncmesterek. Ifjú mágnásokat
tanítottak meg arra, hogyan kell kifelé fordítani a könyöküket, hogyan kell elõkelõen
sántítani, hogyan kell a monoklit feltenni, a sétabotot kézben tartani és a keménykalapot
félrevágni, hogy a nyakig elválasztott hajfrizura érvényre jusson.
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Egy generáció tanult tõlük hetykeséget, szavak ropogtatását, merev arckifejezést,
ruházkodást, gavallértempót, könnyelmûséget, kártyázást és biliárdozást.

Igaz, hogy tanult lovagiasságot, jellemet és férfiasságot is, mert különös, semmittevõ
életmódjuk mellett sem voltak egészen értéktelenek ezek az úriemberek, akik mindig
sokat adtak a gavallérbecsületre, a nõk iránti tiszteletre (sajnos, ebben a tiszteletben
leginkább a velük érintkezõ félvilági nõk részesültek), de komolyan számon tartották a
váltólejáratok napjait is Schreibitznál, az uzsorásnál, a vörös Lányinál, a
pénzkapacitásnál, a Kispipa és a Somossy Orfeum pincérénél, a kontókat Neuländer
szabónál és Pórfi kalaposnál, a szállodai számlákat, mert az hôtelier-nek utóbb rossz
szokása lett, hogy a reggel hazatérõ urak elõtt néha lezáratta a szobát, franciakulccsal,
hogy azt semmiképpen felnyitni nem lehetett addig, amíg a számlát ki nem egyenlítették.

3
BEVONULÁS A VENDÉGLÕKERTBE

Õk jöttek elõ májusnak elsején, mint a régi operettekben az elõkelõ hercegek,
grófok, kékszakállak, inkognitóban utazó fejedelmek a Gregoritsnál, a Zöld Vadásznál,
a Druschkánál, a fiákeresek kocsmájában (ott, a Víztorony felé), a Kéményseprõnél és
az ügetõversenytér felé, annál a nagy szakállú kocsmárosnál, akinek kertjében „egész
Budapest” megfordult május elsején, úrnõk simultak lovagjaikhoz a rikoltozások
közepette, lornyettes dámák nézték elámulva a város tavaszonként felébredõ kedvét,
Batthyány Elemér és Lipthay Béla két kis szobalány között, akik elhatározták, hogy
mûvésznõk lesznek, Zubovics Fedor, a legkalandosabb és Bothmer Jenõ báró, a
legmulatósabb atléta rendezték a négyest a kertben, amelyhez ropogósan, kiadósan
szólott a zongoraverkli.

De mi csak maradjunk barátainknál, a Kürt-beli „aranyifjúságnál”, akik a
demokratikus mulatozáshoz már éjfélkor kivonultak Parányi István vezérlete alatt, mert
ez az öregúr, akit magamban gyakran hasonlítottam a halhatatlan Falstaffhoz, a
földkerekség leghíresebb Jankójához, mind pedánsabban tartotta a rendet (igaz, az
adókivetõ bizottságában is), amint évei muladoztak.

A barátság szentségének megsértése volt olyan alkalomról elmaradni, mint amilyen
május elsejének a megünneplése volt.

Ki adjon színt, életet, hangulatot ennek a bágyadozó városnak, ha már Parányi
„Pista” és társasága se? Utóvégre õk vigyáztak arra évtizedeken keresztül (mint a
Vadkanfõnél és Windsorban a Hattyú hõsei), hogy a városban jó koszt, jó innivaló,
barátság és vidám asszonynép is legyen. Ha õk se tartják meg a szertartásokat, a
hivatásosan átlumpolt éjszakákat, a már említett „durchmarsokat”, ugyan ki tartja meg
helyettük, amikor a világ napról napra romlik, a vendéglõsök és vendégeik egyre-
másra felejtenek a régi ceremóniákból, május elseje egyszer csak úgy fog elmúlni a
világból, hogy senkinek se gyújtották meg a vadonatúj szalmakalapját, amelyet a
divatfiak elõször bemutattak, rendszerint hölgyek kedvenc színeivel felszalagozva?
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Ugyanezért, mikor Parányi István csaknem két méter magas és másfél mázsás
alakja feltûnt éjfélkor a „Gregorits” (egy városligeti sváb vendéglõs) kertjében,
nyomában felvirágzott kedvû és kabátú társasága, a daliás, kipödrött bajszú, az életnek
csak vidámságaival, a perc örömeivel és a jó hangulatok megbecsülésével törõdõ
gavallérok: minden bizonnyal operettbeli kedély, csaknem „éljenzés” és kardal
futamodott végig a már ott mulatozókra, mert az „aranyifjakat” mindenki ismerte Pesten.

A söntésben megdöntötték a söröshordót, a szakácsnõ kidugta fejét konyhájából,
a vendéglõsné olyan vígan pattant elõ, mint a Shakespeare-ben. A rákok és halak
füttyentésre jöttek elõ nedves tartóikból, a kakasok kukorikolni kezdtek, a májusi eprek
pezsgõbe (úgynevezett bóléba) kívánkoztak, a citerások belekaptak húrjaikba, a
virágárus kisasszonyok kidörzsölték az álmot szemükbõl, elõjött a háziszolga, hogy
felállítsa a kuglikat, a kapu elõtt Stern Árpád, a szürke lovas éjféli fiákeros letakarta
lovait, mert pontosan tudta, hogy innen reggelig nincs megmozdulás.

4
HOGYAN ALAKULT TOVÁBB A MULATSÁG

AZ ÜNNEPÉLYES BEVONULÁS UTÁN?

Az ingujjas vendéglõs - mert ingujjas vendéglõs nélkül nem volt gilt május elseje
- mindenkor sírva jött elõ, hogy a hatodik kerületi adókivetõ bizottság elnöke, Parányi
István úr elõtt elpanaszolja, hogy ilyen rossz május elsejét még nem ért meg.

- Ti, borhúzók, mindig egyformák maradtok. Így volt már a Vadkanfõnél is - mondá
az elnök, aki egyébként mûvelt úriember is volt.

- Hogy áll a sör? - kérdezte Blau Arnold, aki tán legjobban tudta a maga korában,
hogy hol, mikor és milyen minõségû sört csapolnak a városban.

- Idei libát látok a spájzcetlin, csak az a kérdés, hogy mit tud a madár - nézegette
Kósa Ferkó az étlapot, miközben az akkori kor divatja szerint, mint a velszi herceg
szokása volt, kinyitotta mellénye alsó gombját.

Kauser Jenõ, aki a nyarat mindig ausztriai fürdõhelyeken töltötte, az uborkasalátára
nézve nyilatkozott.

- Ez az az étel, amit a magyarok nem tudnak készíteni. Elfokhagymázzák, holott ez
nem volna szükséges.

- Hát rákjaid mit tudnak, Vadkanfõ barátom? - dördült fel rövid szünet múlva az
elnök, mire a vendéglõs a csalános kasban elõhozta rákjait, amelyek természetesen
éjjel még mozgékonyabbak voltak, mint nappal.

A társaság többi tagja ezalatt megvizsgálta a bort, amely szõke volt és telve május
ízeivel, mint olyan helyen, ahol gondot fordítanak a pincére. Mások a kenyerét vették
szemügyre, amely kenyér legelõször mutatja meg, hogy milyen vendéglõbe vetõdtünk.
Egy testes úr a székeket próbálgatta, vajon kibírják-e majd terhét, ha súlyát az
elfogyasztott ételekkel és italokkal növeli? Miután az a fajta pezsgõ, amelyet Kapy
Miklós úr árult, nem volt kéznél, a fiákerosnak a városba kellett menni, hogy pár kosár
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butéliát hozzon. Pártos Gyuri, aki piros huszársapkában halt meg, zenészekrõl
intézkedett. Míg maga a fáradhatatlan Elnök éppen Turf Karolinnal, a mindenütt
jelenlevõ virágárus asszonysággal beszélte meg az éjszaka eddigi eseményeit.

A szomszéd asztaloknál is május jöttével viduló társaságok telepedtek meg. Így
gyakran lehetett Ady Endrét, Révész Bélát (a piros szegfûvel kabátján), a kezét
töprengve dörzsölgetõ Grainer Jenõt, a ligetbe is hóna alatt könyvcsomaggal járó
Mikes Lajost, Bányait, a harctéren elesett Zubolyt és más hírlapírókat, úgynevezett éji
népeket látni a május elseji divatos helyeken, de õk nem tettek egyebet, mint máskor:
megvárták a reggelt.

Igaz, hogy ez az éjszaka nem volt alkalmas az irodalmi vitatkozásra, mert még a
költõi képzelet se tudta utolérni azokat a szokásos eseményeket, amelyek lépten-
nyomon történtek. A májusi éjszaka maga csapott fel költõnek, hogy emlékverseket
írjon a szívekbe.

Most érkezett meg Jolán asszony nevelt leányaival, akik a legjobb társaságban,
többnyire hírlapírók, muzsikusok és poéták társaságában növekedtek. Bármely
kisasszony írhatott volna verset is, annyiszor látta, hogyan készülnek a kávéházban a
„lapírók” kéziratai. Az elbájoló Andrássy út, a legszagosabb pesti utca, jött velük
vizitre a városligeti vendéglõbe. Nyomukban „Cerkó” dalai...

Megjönnek, mégpedig a fiákereslovak hátán üldögélve a szabadnapos fõpincérek,
miután amúgy is sportbarát mindannyi, aki a városban „fõúr” névre hallgat. -
Virágkoszorúval a nyakában lépdel be Lantos D. Adolf, Pest egykori mulatságrendezõje,
akinél vidámabb ember aligha volt a városban. (S úgy is halt meg, mint a túlságosan
vidám emberek szoktak.) - Saját zenekarával vonul fel Dungyerszky Gyakó, a bácskai
úriember, aki annyi vidám napot töltött Budapesten. - Itt jár amerikai csillagos övvel a
derekán Friedmann, aki Õsbudavár igazgatója volt, de még nem nyitotta meg e kora
tavaszi napon kapuit. - De ki gyõzné felsorolni azokat a régi, kedves pesti embereket,
akik szinte becsületbeli kötelességüknek tartották, hogy május elsõ éjszakáján részt
vegyenek a „népies” mulatságokban, mint vezérei az ünnepélynek? Gálos Kálmán, az
idegenforgalmi iroda igazgatója, megjelenik a népszerûsége tetõpontján álló Krausz
Simi társaságában éppen úgy, mint például Purt Iván, a kispapok szemináriumi
igazgatója, vagy P. fõügyész úr, Bárczy polgármester, mikor a „nép” mulatott.

5
A FIÁKEROSOK CSÁRDÁJÁBAN

És ilyenkor, májusi éjen, nem is volt szokás egy helyben ülni, már csak a hûvösödõ
levegõ miatt sem, ugyanezért Parányi úr és társasága felkerekedett, mögöttük Stern
Árpáddal, az elmaradhatatlan „simli” fiákerossal, hogy bejárják a ligetet, mint a
gyermekmesében Alice a csodák világát.

Végig a Stefánián, amerre a hajnal nyújtogatta szürke fátylait, kocsik és emberek.
A padokon pajkos nõk, kipödrött urak, gavallérok és facér mesterlegények, urak és
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hordárok, grófok és cigányok, primadonnák és szobalányok... Minden sarkon valamit
mérnek, virslit, vagy sört, mert hiszen arra is éppen olyan szükség van, mint az eperbóléra
(amelyet állítólag csak Budán tudnak készíteni, de május elsején tudtak Pesten is). A
lombok és virágok szagaival versenyeznek a nõk illatszerei, mert olyan világ volt,
hogy arcfestés helyett a legkisebb masamód is inkább parfümözte magát. Divat volt,
hogy egy nõnemû lény beszagosítson egész utcát, amelyen végigment.

És azon a helyen, ahol a Víztorony áll, ahol lassítani szoktak a leggyorsabb fiákerek,
állott egy kocsma, mint egy piros virág. Itt volt a leghangosabb a dal, itt elõzködtek a
verklisek, itt járta bolondját a tánc, ez volt a bérkocsisok tanyája, akik még tekintélyes
emberek voltak ez idõ tájt. Külön kocsmákat nyitottak nekik a városban is. Itt ropta a
valcert a púpos Béla, Rikárd és Ottó, Oroszlán Farkas és Oszkár, a nevezetes éjjeli
fiákerosok, talán jobban is járták, mint az urak, mert hiszen az urak voltaképpen tõlük
tanultak táncolni.

Midõn Parányi István és társasága befordult a fiákerosok csárdájába, Stern, felejtve
csapot-papot, szolgálatot: leugrott a bakról, s ugyancsak a táncba vetette magát,
mintha megmenteni akarná a becsületet. Ringtak, lengtek, a valcerfordulóknál bal
lábra mindig biccentettek, majd felugrottak az ostoros legények, ahogyan Bécsben
táncolták a valcert annak fénykorában. „Legszebb tánc a valcertánc...” - hangzott az
együgyû nóta, de vajon nem ilyen együgyû maga az egész élet, ha meggondoljuk a
dolgot?

A fiákerosok kocsmájába letelepedõ úriemherek itt érezték magukat kedvükre. Itt
kezdõdtek az igazi mulatságok az idevaló hölgyek mulattatására, amikor a
tánctudományon kívül egyéb tudományokat is be lehetett mutatni. Így például
harmonika mellett énekelni százesztendõs vagy ifjabb nótákat. (Parányi tanácsos úr
mester volt ebben is.) Söröshordókat emelgetni, amelyre itt volt Bothmer Jenõ
huszárkapitány (aki majd innen az állatkertbe megy a farkasai ketrecébe, belépve oda
azzal az úriemberrel, aki erre vállalkozik). Majd birkózások a füvön híres, erõs
fiákerosokkal, amelyekben nagyon szeretett részt venni Blau Arnold tõzsdei alkusz is.
És sok más bravúr következett, amíg az urak megelégelték a májusi mulatságot, és
valamely városi sörházba, gyakran a Bécsi Sörházba vitették magukat fiákereseikkel,
hogy kipihenjék az éj fáradalmait. Felvirágozott kocsijuk végigrobogott a városon,
ahol mindenki virágot hordott és mosolygott.

(1932)

ÚJHÁZI LEVESE

- Mit tudjátok ti, hogy milyen a jó uborkasaláta! - kezdte Újházi Ede, aki a Nemzeti
Színházon kívül is mûvész volt a dolgok elõadásában, különösen, ha különbözõ ételek
minemûségérõl volt szó.

Az uborkasaláta nõnemû dolog volt, tehát férfiak fogyasztották.
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Így Újházi Ede is, akinek megtermett alakjára, félrecsapott kalapjára, szinte
originálisnak mondható étvágyára emlékezhetnek mindazok, akik a legjobb színház
deszkáin kívül való fellépéseiben is láthatták a mûvészt, mint például a Nemzetivel
szomszédos Szikszay és Pannónia-éttermekben, ahol ifjú korához híven a
kispörkölteknek - a „zónának” nevezett akkori „filléres” eledeleknek volt a híve, mert
Baross Gábor már ezt is kitalálta a mostani vasútigazgatóság elõtt.

Késõbben, koszorúi szaporodásakor, más étkezõhelyekre is ellátogatott a nagy
mûvész, aki a közönség általános szeretetén kívül: leginkább a vendéglõsök és más
társadalmilag hasznos polgárok (mint például: a bérkocsisok) szeretõ hangulatát élvezte
akkori éveiben. Minden vendéglõs felkelt a törzsasztalától, ha Újházi Ede a helyiségbe
lépett, speciális étvágygerjesztõ hangulatok jöttek vele, már csak az utcai plakátok
révén is, amelyeken arcképe díszelgett egy bizonyos rum népszerûsítése szempontjából.
Ugyancsak megállott minden üres konfertáblis, ha Újházit gyalog látta mendegélni a
pesti aszfalton, holott néha az öregedõ mûvész egészségügyi szempontból is
gyalogszerrel tette meg azt a távolságot, amely például a Gambrinushoz címzett
vendéglõt a New York-kávéháztól elválasztotta.

A hajdani Gambrinusban ünnepelt vendég volt õ, törzsasztala kimérhetetlen, mert
néha annyian összegyülekeztek vala tiszteletére, hogy a belsõ szoba csupa Újházi-
hívekkel volt telve, míg odakint a katonabanda kipödrött karnagya a népnek való
indulókat játszatta bakáival. Lárma, pohárcsörgés, a söröshordók gyakori kongatása
és népies kedély jellemezte ezt a sörházat, de a belsõ teremben, amely spanyolfallal
volt elválasztva a külsõtõl, már javában hordták azt a finom levest, amelyet Újháziról,
az életmûvészrõl neveztek el.

Újházi Ede, akár akarta, akár nem: gyakorta kénytelen volt a róla elnevezett levest
fogyasztani.

Milyen volt a híres leves?
Mûbarátok - akik még bõségesen találtattak a színészet körül - fogyasztják vala

Újházi levesét, mintha az valamely vallásos szertartás volna.
A csirkével, tésztával és zöldséggel teli levesestálba dugja a fejét Herzl Dóri, a

lipótvárosi fiskális, akit rózsaszínû arcával nemhiába mondanak örökifjúnak. Gyermeteg,
mindig barátságra hajlamos, az élet mélyebb problémáival nem törõdõ kedéllyel
szedegette az Újházi-leves falatjait tányérjára. A combnak vagy a mellnek éppen úgy
megörvendezett, mint egy közelében eldurranó anekdotának, amelynek bõséges
birtokában voltak az Újházi-társaság tagjai.

Kohner Jenõ báró - bizonyára még emlékeznek erre a budapesti illúzióra: rendszerint
hatalmas étvággyal indult Újházi leveseinek. Hinnéd, hogy egy Pickwick-regénybeli
úriember gyömöszöli szalvétáját mosolygó álla alá (hiszen az élet, az étvágy és a firma
körülményei csupa kedveskedéssel vették körül ezt a legnyájasabb úriembert, akinél
csendesebb, alaposabb, helyénvaló életderültséggel kevesen mosolyoghattak
Magyarországon az élet égi tájai felé).

„Jenõ báró”, mint hívei nevezték, nem volt megvetõje a jó falatoknak, így az Újházi
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találmányú leveseknek se, csak a csirkemájat reklamálta, mert minden bohémeskedõ
allûrje mellett rendszeretõ ember volt. Sohase maradt el egyetlen napra se a „firma”
irodájából, bár gondosabb kezek mûködtek közre ott, mint Dombey és Fiánál.

Újházi levesének csirkeaprólékát mindenkor hajlamos volt megöntözni baráti
koccintgatásokkal... Azokból a réges-régi pesti mesemondásokból való széles vállú,
tarka mellényes hõsökbõl való volt õ, akik ennek a városnak üdveit, örömeit,
szívességeit, barátságait élvezhették és a halál kellõ idõben jött el értük, mielõtt kedvük
elapadt volna.

Ugyancsak baráti kötelezettséggel kanalazta Újházi levesét Gyöngyössy miniszteri
tanácsos úr, az ifjú és sokra hivatott Petrovics Elek, barátunk, a „kõgazdag” Kucsváry
Dezsõ, akinek részvényei valamely holdbeli kõbányában voltak eltemetkezve,
ugyanezért Budapesten többnyire hitelbõl élt, de legalább nívósan, mint korszaka
megkövetelte. Az ifjú (és szatírikus) Molnár Ferenc verset is írt „Deskóról”, akinek
jöttével lesz pezsgõ és aszú az asztalon - természetesen a világhírû író fantáziáihoz
tartozott ez is, mint annyi gyönyörû színpadi elképzelés, amely azóta remek tollából
fakadt.

„Kõgazdag Kuncsi” inkább tanácsadó volt, mint rendelõ azokban az úri
társaságokban, hol szerencséje volt megfordulhatni.

Valódi emberismerettel, szinte hajszálnyi bizonyossággal tudta kormányozni a
körülötte levõ étvágyakat, hangulatokat, lakoma utáni elnehezedéseket. Ugyancsak a
nagyszerû Pickwick Club tagjai közé számíthatna, ha Boz megismerkedik vele. Boz-
Dickens távollétében saját szakállára, illetõleg vilmoscsászáriasan kipödrött bajszára
szervezte az esti összejöveteleket, mert igénytelen erszénye mellett is fenntartotta
magának azt a jogot, hogy megállapítsa azt, hogy „innen hova megyünk?”

- Hova megyünk? - hangzott a régi boldog Budapesten a kérdés, talán nyomban
azután, ahogy a társaság megtelepedett, mert „gyorsabban” éltünk, mint akár Puskin
regényhõsei, akiknek sohase volt gyors irama az életnek.

Még a flegmatikus Kálnoki Izor („Nokli”) javában szopogatta az Újházi-leves
jércecsontjait, babrált a paradicsomsalátában (amelyet hajdanában különösen valamely
családi - veszprémi - recept szerint készítettek abban a városligeti vendéglõben, ahol
a pesti Pickwickek ugyancsak üléseiket szokták tartani a meleg idõ jöttével), mikor
Márton Miksa doktor, aki néhány perc elõtt szállott le a postakocsiról, amely Londonból
a vidéki kirándulásra szállította, étvágyasan, friss mondanivalókkal, a csak tõle hallható
élcekkel megrakodva és mindig baráti készséggel, amellyel hajlandóbb volt
gyomoregyensúlyát feláldozni barátai kérésére, mint akár a legszenvedélyesebb Újházi
klubtag: a látszólagosan hibás tekintetû Doktor olyan dolgok elmondásába fogott,
amelyet nem értettek meg mások, mint „szakértõk”, a szenvedélyes bibliofilek, gyûjtõk,
ritkaságok barátai, festmények, könyvek és színésznõk örök bolondjai, az élet
esõzuhatagaiból tetõ alá elhelyezkedett úriemberek, akik, bár gondoltak az elmúlásra
is, ezt az idõpontot nem tartották alkalmasnak az elgondolkozásra.

Jött Márton Miksa, nagy ünnepélyességgel, különbözõ hozzáértõ megjegyzések
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kíséretében elfogyasztotta Újházi-levesét... „Ede ebédel” - mondta a régi álmoskönyv
szerint. „Mit ebédel Ede?” - „Régi állatkerti szarkákat!” - felelt önmagának, miközben a
csontokat elõbb hófehérre szopogatta, végül hatalmas fogsorával felaprózta, mert
szerette tudni, hogy mi van a csontok belsejében. (Ugyancsak ilyen kíváncsiságot
árult el a velõscsontok irányában is, amelyeknek szabaddá válott okuláréján át
szemügyre vette a világot, pirított kenyeret majszolt, és lelkendezve dicsérte a
színdarabokat, amelyekben Újházi Ede fellépett.)

Volt egy szerepe, ahol a legbölcsebb embert játszotta, aki valaha ezen a földön járt:
Constantin abbé. Sírva és nevetve, megalázva és a mennyei felhõk közé emelkedve
jöttek ki elõadásáról a régi Rákóczi útra a színház nézõi.

Már megint olyant mûvelt Edénk, hogy Stuart Mária angol királynõ ültette volna
asztalához, de itt Pesten meg kellett elégedni, mint a klasszikus színmûvészek
utolsójainak, a városligeti vendéglõvel, ahol a konfertabliból kilépve, olyan felejthetetlen
léptekkel jelent meg, mint utána egyetlen vendég sem.

Így csodálatos, a legfinomabb kultúrát élvezõ, a legeurópaibb Magyarország (a
béke boldog éveiben) kísérte tekintetével a legnagyobb hisztriót, aki ezen a földön
született; kézmozdulata, szemrebbenése, arcának legkisebb mozdulata, testtartásának
még csak árnyalata is a legelérhetetlenebb shakespeare-i álomból valók voltak, ahogy
az „avoni hattyú” gondolta ki magában azt a színészt, akit színdarabjában a királynõ
tiszteletére a Globe-színházban felléptet.

Ahogy én néztem, valamely közömbösen távoli asztaltól a városligeti vendéglõben
(ahol tiszteletére a legjobb levest fõzték) ezt a nagy mûvészt, csendesen gondoltam
magamban, hogy bár debreceni fi volt, a vándorszínészet és a színészházasság
örömtelenségeivel megismerkedett, az aranyértékben, szinte Victoria-aranyértékben
elgondolható nagy mûvészt egyszer Angliában kellene felléptetni, ahol ugyan az imént
struflis csizmát viseltek az urak az ascoti versenyeken, a ladyk nyeregbõl intézték el
mondanivalóikat, Kis Dorritok szaladgáltak az omnibuszok között az utcákon,
Rothermere lord nagyapja szerkesztette azt az angol lapot, amelyet az egész
birodalomban olvastak: a velszi herceg más teendõi hiányában (mindent elvégzett
Gladstone) a mellénye alsó gombjának a kinyitásával irányította a rettenetes Angliában
és a titokzatosságok Indiájában a divatot; itt, Angliában, a Globe-színház maradékában
volna deszka a csodálatos mûvésznek, ahol minden emberi értelmet kifejezõ
csodálatosságával felléphetne.

A történelemnek kellene nézni Újházi Edét, amikor ugyancsak a történelembõl
való mozdulataival fellép a deszkára, vagy pedig pohár sört parancsol az egykori
Tyúkketrec-vendéglõben, ahol esténként megjelent öreg, egyfogatú kocsijával,
szivarcsutkájával szájában, Crampton mester-kalapban, megbízhatatlanul lobogó, kék,
fehér pettyes nyakkendõvel, mindig étvágyassághoz, társasághoz szokott és illesztett
kedélyével; mindenkor a róla elnevezett levest ette, szeme életörömet sugárzott, és
mozdulataiban az a hallatlan gyakorlottság, amelyet csak a színész tud, aki egy fél
századon át közönségnek mutatta keze kifejezéseit, válltartásának örömeit vagy
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bánatait, derekának alkalmatosságait, mint abban a szerepében tette, ahol egymagában
„dolgozott” csaknem órahosszáig a színpadon, egy kihallgatásra jelentkezõ öreg
hivatalnok szerepében.

- A-oá! - kiáltott fel Edénk, az étlapra pillantva a városligeti, ugyancsak
katonabandás vendégfõ hársai alatt, ahol nemrégen még dezséri Bachó vonatta dalait.
De már Egyiptomba költözött az alkirály meghívására, aki szerette zenéjét.

Így a katonabanda helyett öreg pincérek fogadták Edét útjában a lakomázókkal
megrakott asztalok között, ahol a mûvész elõadás után végigballagott, megnézegette
a különbözõ sülteket a vendégek tányérjain, barátságos lett, ha valamerre levesét (az
Újházi-levest) fedezte fel, volt pillantása a legigénytelenebb saláta számára is, mint
ahogy egy mindentudó, nagy mûvész azt is tudja, hogy mikor kell egy másodpercig a
karzatnak játszani, ahonnan a tapsok mennydörgése ered.

Minden rendben volna - mondá megszokott asztalához letelepülve, mintha
belefáradt volna az idei libák, ráklevesek, csirágok, újburgonyák, jéggel garnírozott
kovászosuborkák, málnák, gombák, piskóták szemléletébe, a köszöngetések
fogadásába, amelyekkel jártában kísérték, a lelkendezésbe, amely a konyha felõl áramlott
felé, ahonnan minden sült kappan hozzá akart futamodni, a pincérek szolgálat-
készségébe, amellyel levesét akarták szervírozni, a vendéglõs barátságosságába, aki
legfinomabb falataival akarta megkínálni - mintha belefáradt volna az ételek
fogyasztásába, a kötelezõ étvágyasságba, a tengeri rák elköltésébe, a malacpecsenye
megítélésébe s általában az egész bíráskodásba, amely kijárt neki Budapest étvágya
felett élte utolsó éveiben. Felkiáltott:

- Minden rendben volna, de uborkasalátát nem tudnak Pesten készíteni.
Amely vallomásában talán igaza is volt, mert ez az az eledel, amelyhez nem elegendõ

a szakácsok tudománya, hanem teljes emberszeretet, az étvágyaknak különbözõ
ismerete, a lelki diszpozíció eltalálása, a hangulat felhasználása szükségeltetik hozzá.
Újházi Ede nem is próbált soha uborkasalátát enni (miután egyszer nagyon beteg lett
tõle), megmaradt levesénél.

(1932)

RÉGI MAGYAR ÍRÓ EBÉDJE

Hogyan élt egy régi magyar író?
A régiség alatt harminc-negyven esztendõnyi idõtávlatot gondolok; a magyar író

fogalma alatt azt a munkálkodásából élõ, kopott ruházatú úriembert értem, akinek a
tollán kívül nem volt egyebe. Versekbõl, elbeszélésekbõl, regényekbõl akart megélni,
éppen ezért érdemes csodálatos életével foglalkozni.

Néha Budán lakott, de ez nem volt célszerû az akkor még kötelezõ hídpénz miatt.
Hídpénz, alagútpénz hiányában néha az összekötõ vasúti hídon kellett átmenni a
Dunán, ami tekintélyes gyaloglást jelentett.
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Azért inkább a Józsefvárosban szeretett megtelepedni, mégpedig lehetõleg olyan
házban, amelyben más író, de még hasonló foglalkozású kvártélyos nem lakott kívüle.
Éppen elég volt egy író egy házba, akinek viselt dolgain el lehetett mulatni a polgároknak
(mert a munkálatokat akkor sem olvasták).

Így például érdekes volt megfigyelni, hogy még az õsz hajú, sõt néha
elpotrohosodott írók is többnyire reggel, azaz kapunyitás után jártak haza. Nem
gyarapították a házmester jövedelmét, mint más késõn járó emberek.

De mikor már teljes bizonyossággal otthon voltak, bezárult az ajtó mögöttük:
akkor is úgy viselkedtek, mintha nem volnának otthon. Mindenféle cédulákat
akasztottak az ajtajukra. „Leveleket és más küldeményeket átvesz a háziasszony.”
Vagy: „Mindjárt jövök!” Vagy: Vidékre utazott.” (Amint álmában szeretett volna.) De
kiakasztottak olyan táblát is, amilyent a boltosok szoktak az üzleteikre: „Gyászeset
miatt zárva.”

Csodálatosképpen nem szerették ezek az írók, ha a külvilág tudta, hogy otthon
vannak.

Talán attól féltek, hogy munkájukban zavarják õket? Nemigen félhettek ettõl, mert
hiszen azt többnyire kávéházban végezték, de ha otthonukban dolgoztak is, akkor se
volt soha annyi teendõjük, hogy abban akadályozták volna.

Valamely más okának kellett lenni, hogy elbújtak látogatóik elõl.
Az írók ugyanis kitapasztalták, hogy kellemetes, örömet okozó, vagy nevezetesebb

szerencsét hozó látogatás nem érheti õket. A levélhordó a jó híreket tartalmazó leveleket
mindig más címekre viszi. A lakodalmas vagy bugyellárissal járó látogatók ugyancsak
a szomszédba járnak. Az íróknak látogatói kis suszterinasok, követeléseiket szorgalmazó
mosónõk, néha korcsmárosok voltak mindenféle megõrzött cédulákkal, amelyekre
jóformán senki se emlékezett rajtuk kívül.

Ezért bújt el a régi magyar író odvában, ahonnan aggodalmasan figyelte az ajtaja
elõtt elhangzó lépéseket.

Közben üldögélt íróasztalnál vagy ágyszélen, és mindig valamiben törte a fejét.
Néha úgy törte, hogy két kézbe kellett azt venni, hogy szét ne hulljon attól a

malomtól, amelynek zakatolása odabent elkezdõdött.
- Mi lesz az ebéddel? - kérdezték mindenféle hangok az író körül.
Erre kellett volna felelni a bölcs vagy bohókás fejnek, mint mindennap megismétlõdõ

kérdésre. Az úgynevezett jótékony gondolatok, a megsegítõ ötletek, a szerencsés
felfedezések ilyenkor olyan nehezen jönnek meg, hogy már ebéd ideje is elmúlik,
amikor az író ráeszmél, hol is kellett volna ebédelni.

(Persze hogy itt a házban - ahol kisvendéglõ is volt, mint a legtöbb józsefvárosi
házban -, ahol az író már egyszer-másszor megfordult, bemutatkozott, mint új lakó,
parolázott a vendéglõssel, megbeszélte vele a politikai helyzetet, a közéleti viszonyokat,
az adók ügyét és a meleg vagy hideg idõjárást. Ezen a vendéglõsön látszott, hogy van
némi sejtelme az írói mesterségrõl, mert márciusi ünnepségeken mindig meghallgatta a
szavalatokat, amelyekben az írók saját mûveiket adják elõ. Az étlapján is szerepet játszott
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Komócsy vesepecsenyéje, ez a Komócsy pedig író volt, aki sokat használt korcs-
majárásaival az irodalom népszerûsítésének, lám, még pecsenyét is neveztek el róla.)

De ebéd ideje már elmúlott, a kisvendéglõben leszedték az asztalokat, a háromórás
harangszó is megszólalt ama számos tornyok egyikében, amely a Józsefvárosból
kiemelkedik, az íróasztalon a papírvágó kés megtette a magáét, felszeletelte azokat a
keskeny papirosokat, amilyenekre az írók írni szoktak, a tintatartó egy bagolyfõ
komolyságával nézett a még mindig tétlenkedõ íróra, a toll engedelmesen várta sorsát,
talán a rothadt alma is kéznél volt, amelyet az író ama német költõ módjára szagolgatni
szokott munka közben.

Csak az ihlet nem mozdult, nem lendült, éji lepke módjára pihent valamely
falisarokban, miközben a régi magyar író elgondolkozott azokon a költeményeken,
regényeken, amelyeket idáig írt, de, íme, most ebédhez sem tudják segíteni.

Felnyúlt a könyvespolcra, és levette onnan azt a sok év elõtt megjelent könyvét,
amely elsõ sikerét hozta, amelyért eltették emlékezetükbe az olvasók nevét, amely
természetesen némi pénzecskét is hozott a házhoz.

Elolvasta a könyvét újra, hangosan is némely részletét, hogy földszintes ablaka
alatt a józsefvárosi udvarban, az ecetfák alatt összeállottak a lakók, fõként asszonyságok,
akik nagy érdeklõdéssel hallgatták az író elõadását, mert hiszen õ tudta mûvét legjobban
hangsúlyozni. Az író háziasszonya büszke kezdett lenni lakójára, amint a hallgatóságon
végigtekintett. A házbeli vendéglõs kidugta sapkás fejét a söntésbõl. „Persze, az én
vendégemet mindenki meghallgathatja.” A takarítóasszonyság, akivel némi kalandja
volt a régi magyar írónak (mert hiszen dámákat nem ismerhetett), az elõadás alatt úgy
sírt, hogy nincs olyan temetés... Így múlott el a régi író napja, amikor különbözõ
körülmények folytán nem ebédelt.

(1932)

A KONYHA MÛVÉSZETE, ESTERHÁZY ROSTÉLYOSAI

Esterházynak - ki tudná már, melyiknek a sok derék úr közül? - mindig egy bizonyos,
szaftos rostélyossal (roszbrátnival) kedveskedtek Pesten az egykori vendégfogadósok.

Bizony, nem volt könnyû dolog mindig rostélyost enni, amelynek széle lecsüngött a
tányérról, ahogy a rostélyosokat akkor elképzelték, és a valóságban is felszolgálták.
Hagymás, leginkább a pörköltéhez hasonló lében tálalták, s minden attól függött, milyen
módszer szerint készítették a pörkölt levét azon a bizonyos konyhán. Az öreg Szikszaynál,
bár ez szinte hihetetlennek tetszik: passzírozták a hagymát a pörköltben, Esterházy-
rostélyosban. De annál kiadósabban adták a jó hosszúra metélt hagymát a lében a hajdani
Pipában. (Érzõdött ez az egész Szervita téren.) A krumpli, ami ugyancsak együtt fõtt a
rostélyossal a fedél alatt: több ízt hozott a szájba, gyomorba minden más krumplitársánál,
jóság dolgában talán csak a libazsíros krumpli versenyzett vele, de az is télen.

Az egykori Esterházy eszegette a róla elnevezett pecsenyét, amely a világjáró
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szakácsok révén persze Bécsbe és másfelé is elkerült, természetesen kevesebb szegedi
paprikával, mint idehaza. De hát Esterházyt sok országban ismerték nevezetes vagyona
révén, sõt gavallér hajlamai miatt (amiért róla példázták a magyar urat, hogy Párizsban
is aranyos huszárnadrágban kellett volna járnia a közfelfogás szerint).

Mennyi rostélyost evett meg Esterházy, amíg a világ minden valamirevaló
konyhájába eljutott hírneve?

Ki tudná azoknak az ökröknek, teheneknek a számát, amelyet egy régivilágbeli
úriember elfogyasztott?

Esterházynak különben is darabidõre vissza kellett vonulni a konyhai (kulináris)
népszerûségtõl. Jöttek a kocsigyártók, és nagy, nehéz batárokat neveztek el róla.
Mária Terézia óta „Esterházy-batáron” járt minden terjedelmes asszonyság, akinek
egy féltucat szoknyát is kellett viselni. Az „Esterházy-hintó” minden koronázáskor
elõgördült, ünnepélyes felvonulás nem volt képzelhetõ nélküle.

Aztán kastélyokat kezdett építeni Esterházy, különösen a Dunántúlon, ahol sokfelé
állnak még a magas alapzatú, pinceajtóval, elõcsarnokkal kezdõdõ, földszintes, de
mégis emeletes tetõzetû, nagyon mutatós, nagy kerttel körülvett, címeres házak
amelyeket „Esterházy”-nak mondanak, különösen, ha vadászterületen feküsznek.

*

Még sok dolgot lehetne felsorolni, amelyet Esterházyról neveztek el, de
feljegyzéseink fõleg az étlapokra, ezekre az arannyal, pirossal nyomott menükártyákra
vagy kisebb, de ugyancsak ízes vendéglõk ételrendjeire írattak, a vadkanfõ, a nagy
farkú, bámuló tekintetû potyka, a fajd, a fácán, a nyúl, a többi vendéglõi címerékítmény
mellé, amelyek minden idõben arra szolgáltak, hogy jó étvágyat hozzanak a vendégeknek
arról a tájról, ahol a jó étvágyat osztogatják.

Ott volt Komócsy, a Petõfi-társaság alelnökének vesepecsenyéje évtizedekig a
hazafias kiskorcsmák étlapjain, holott Komócsy József maga, nagy kalapjában és
felleghajtójaiban, sõt esõcsináló hírnevével a vidéket járta verseskönyvei eladása
céljából.

Itt volt a Wellington-bélszín, amely angolosan sütött ízeivel emlékezetessé tette a
nagy férfiú nevét a marhahús kedvelõi között, de ráduplázott népszerûségére Rossini,
az olasz zeneszerzõ, aki ugyancsak bélszínbõl való tournedos-ival, a marhapecsenyére
aplikált libamáj-szeletecskékkel még édesebbé tette az étvágyas világban gyakran
játszott operáit.

- Rossini! - mondtuk, és talán nem is a Sevillai borbély-ra gondoltunk néha
csemcsegve, hanem a szarvasgombával is ízesített bélszínszeletkékre, amelyek
ünnepelték a maestro nevét ott is, ahol õ nem jelent meg karnagyi pálcájával.

A balatoni fogas, bár fogalma sem lehet a nagyvilágról: a la Morny szeretett
elõjönni, mártásokkal a herceg iránt érzett tiszteletbõl, mintha egy messzi álomból
lépne elõ, hogy megvalósítson régen képzelt gyomorkalandokat. Volt találkozásom
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Mencsikoff kabátjaival, Girardi, a bécsi színész szalmakalapjával, a rókavadászok piros
frakkjával, a hajdani velszi herceg szürke mellényével, amelyrõl sohase szakadt le az
alsó gomb, Szapáry fali zsakettjével - de a balatoni fogas, ha Morny herceg útmutatása
szerint készítették: sok élmény emlékét elhomályosította.

A fogas különben is azon eledelek közé tartozik, amelyek hangulatot kívánnak
maguk köré. Bizonyos diszpozíció kell fogyasztásához, tartármártásához, egyedül való
ízéhez, pláne, mikor megtudni róla valami természetrajzi könyvbõl, hogy húsevõ hal,
amely néha évtizedekig riasztgatja a halastavak elhízott lakóit.

A fogassal való hercegi bánásmódhoz még csak a ráknak van hasonló állapota.
Nevezhetnénk ezt a la Szemerének, mert az emésztési szerveit nagy gondban részesítõ
úriembernek volt egy ráklevese, amelynek tudományát valahonnan a Felsõ-Tisza mellõl
hozta, ahol a rák még apró, cigánybarna, szegény; gyors medrû folyóban lakik, örök
nélkülözések között, nem pedig oly bõségben, mint zalai rokonai, amelyek idõjártával
„Szólórák” néven jönnek forgalomba.

Szemere úr elõbb kiadós marhahúslevest fõzetett a rákokhoz, amit úgy kell
értelmezni, hogy a szokásos marhahús és társasága mellett egy kakast is belefõzetett
a levesbe.

Ezután gondja volt rá, hogy a két métert is ugró, kis, barna, jóformán semmire
jónak nem látszó rákocskákat, amelyek csalánon kívül alig ettek egyebet: eleven
állapotban jól megkeféljék hozzáértõ kezek, amikor a rák úgy fenyegetõdzik ollójával,
hogy félni kell tõle, csattogtatja farkát, huszárosan emelgeti bajszát. Megszelídíthetetlen
kis vadállat a szakácsnõ kezében, akinek az a gondja, hogy a rákot éppen legizgalmasabb
pillanatában a forró vízbe behajítsa. Nem a legirigylendõbb halál, de a csüggedt,
bágyadt, halni vágyó rákok mentesítve vannak alóla. Isten tudja, hová kerülnek õk,
akik elgyengültségükben már harcolni se akarnak!

A rák rövid forró vízi szereplése után felpirul, mert nem állja a tüzet. Megadja
magát sorsának, amint felbontják, házát kitisztítják, petrezselymes, tojásos rizskásával
töltik meg, de ollójához, farkához, sõt kiszopogatnivaló törzséhez nem nyúlnak. Ez a
szürcsölés az igazi élvezet a ráklevesben, amelyet a levesben való utólagos fõzés után
ez az állat valóban megérdemel.

Kinek nem esik jól az olyan rákolló, amelyet meg lehet ropogtatni, kiszopogatni és
még mindig találhatni benne apró falatocskákat, amelyekért érdemes valamit tenni.

Így ette Szemere úr a ráklevest, mert kedve volt étvágyával külön foglalkozni,
amikor annak ideje elérkezett.

(1932)
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FARSANGI ÉS BÖJTI ÖRÖMÜNK: A HAL

1
FEBRUÁR NAGY JELENTÕSÉGÛ

A hónapok közül február mindig emlékezetes hónapja marad az esztendõnek,
akármilyen lesz a világ. Ekkorra esik farsang vége, rendszerint a hónap közepére,
ugyanazért február ama furcsa hónapok közé tartozik, amelynek egyik felében bakkecske
léptekkel járunk, nem szégyellünk semmit, amivel jókedvünket megmutathatnánk;
ellenben a hónap második felében szokás szerint hamut hintünk homlokunkra, sok
szánom-bánással kezdjük hamvazószerdán a hat hétig tartó böjtöt, amelybõl majd a
húsvét fog megváltani.

De egyelõre ne menjünk ilyen messzire, mert ha az ember mindig arra gondolna,
hogy mi lesz, sohase tudna örülni a jelennek, fõleg február farsangjának, mikorára már
azok is megbolondulnak, akik januárban még tartózkodók voltak, keveset ettek a halból,
keveset ittak a borból, legfeljebb disznótorban felejtkeztek meg egy kicsit magukról
januárban. De februárban már csak azok maradnak otthon, akik a jégen a lábukat
kificamították, mint a jelen sorok szerzõje is, aki innen, a kályha mellõl, a karosszékbõl,
a csendességbõl próbálja megmagyarázni február jelentõségét az emberi életben.

2
EGY FURFANGOS DOLOG

A farsangi tánchoz nem sok közünk van (legfeljebb ahhoz a tánchoz, amelyet a
terített asztal láttára vagy pohárral a kezükben járnak el a jókedvû emberek - mikor
virsli- vagy pereckoszorút akasztanak a nyakukba a téli vásár lacikonyháján), de annál
több közünk van a farsangi táncot elõidézõ hangulatcsinálókhoz, így a jó ételekhez és
italokhoz.

Az ételek közül határozottan a halak dominálnak februárban. (A disznótor már böjt
elõtt nagy ártatlanul igyekszik eltûnni, mintha semmi köze se lett volna a tél
mértéktelenségeihez.) De a hal olyan természetû jószág, hogy akár a befagyott folyóban,
akár a kalendáriumban átsiklik a húsos idõbõl a böjtös napokba, farsangi
gyertyaszentelõtõl, húshagyókeddtõl, amikor a hal igazában megkezdi uralmát -
hamvazószerdába.

A folyókon ugyan még korántse látni az olvadást, a Felsõ-Tiszán mindennap léket
kell vágni, hogy a kecsegét megfoghassuk villámgyors útjában; február közepe derék
téli idõnek számít Magyarországon, pláne olyan esztendõben, amikor késõn kezdõdött
a tél; itt-ott még egy kései hófúvás is meglátogatja azokat, akik már nagy bátran
utaznak szánkójukon vagy szekerükön az utolsó bálokra, amelyeket mindenhol
lebonyolítanak: - ilyenkor bizony meg kell elégedni a farsangi halak közül a zsebben
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cipelt szardíniával vagy az útszéli fogadós hagymás heringjével, mert az igazi jó paprikás
halat nem tudják készíteni más háznál, mint ahová indultunk, de a hófúvás
megakadályozott. Olyan egyszerû ezt a halpaprikást csinálni, mikor hivatalos receptjét
hallják (amely legrövidebben így hangzik):

„Többféle halat veszünk, egyenlõ darabokra vágjuk, másfél óráig sóban hagyjuk
állni, aztán lábasban bõven hagymát finomra vágva, vajon kissé megpárolunk, adunk
jó késhegynyi paprikát bele, aztán a halat félóráig fedõ alatt pároljuk, végre egy kanál
vizet és tejfölt öntünk rá. Mikor felforrt, asztalra adjuk.”

Ugyebár ez úgy hangzik, mint az egyszeregy, csak a gyanakvó fantázia gondolna
valamely „pisztrángra” a többféle hal emlegetésénél, mert mégiscsak biztosabb volna,
ha tudnánk, hogy miféle halakat vegyünk. „Semmi esetre se a nemes halakat, a kecsegét,
a pisztrángot, a fogast; hanem elégedjünk meg a harcsával, potykával, csukával a
paprikásnál” - mondják a tanácsadók, mert halfõzéshez minden ember értene, holott az
ötszázadik tudja igazában.

E jó tanácsadók okozzák, hogy nem élvezhetjük egyszerû halpaprikásnak a
legnemesebb halakat, pedig tán ez volna a halpaprikás titka.

3
MIKOR SZÉP A HAL?

Igaz, hogy a Balatonon, hazánk másik haltermõ helyén már javában szabad a víz,
amikor a Tiszán, a tokaji híd alatt még korcsolyáznak, de nem kevésbé nagy kunsztot
érdemel a balatoni halak elkészítése, pláne, mikor jókora kocsikázás után, a Bakonyon,
Veszprémen, Várpalotán át közelítettük meg, hogy valahogy ki ne hagyjunk egy lányos
házat útközben. Pedig olyan egyszerû a balatoni lány, mint a balatoni hal. Minden
balatoni lányban van valami a Kisfaludyak muzsikájából, amely sohase múlik el. Minden
balatoni halban van valami az õsök egyszerûségébõl, amikor itt még pogány magyarok
bujdostak a nádasokban.

A fogasnak elkészítési módjáról ezt a pár hevenyészen odavetett szót találom egy
helyen:

„Megtisztított fogast bevagdossuk, jól megsózzuk kívül-belõl. Egy tepsibe adunk
négy-öt darab vajat, rátesszük a fogast, körülötte karikára vágott burgonyát helyezünk,
és még egypár szelet vajat a tetejébe. Körülbelül háromnegyed óra hosszáig sütjük,
tálaláskor haltálra adjuk, salátával, petrezselyemmel díszítjük.”

Kolumbusz tojása! Ezt aztán tudja mindenki. Ugyanilyen egyszerû elkészítési
módot ajánlanak a kecsegének és pisztrángnak, a rántott harcsának, a tejfölös
potykának, a húsevõ csukának, de még egyszerûbbet az angolnának.

Az ember olvassa ezeket a recepteket: mehetnékje támad a konyha felé, hogy saját
kezûleg lásson hozzá a halak elkészítéséhez, mert az a férfiemberre nézve nem lealázó,
hanem éppen ellenkezõleg: kitüntetõ. A legnagyobb urak foglalkoztak mindig a



162

halfõzéssel, a halvásárral, mert ott aztán igazán kell vigyázni; talán jobban, mint a
baromfinál. Nem szabad akármilyen hitvány halat megvenni, mert ahol a hitvány hal,
akad finom falat is. Fõleg nem szabad közel mennünk a népgyûléseket elõidézõ mázsás
harcsákhoz, amelyeket olykor a halászok a Dunából emelnek ki. Az ilyen nagy tömeg
hal nem is gusztusos, és nem is lehet egyenletesen jó.

Én a magam részérõl gyakran jártam a hal- és rákpiacot, ha finom csemegére volt
gusztusom. Az élõ halban éppen úgy el lehet gyönyörködni, mint a sült halban: nem
lehet pontosan megmondani, mikor szebb a kirántott harcsa, tojásban vagy morzsában,
vagy a halkereskedõ kádjában.

4
A KIRÁLYOK ÉS HERCEGEK A HAL MELLETT

Február tehát örömeivel, a farsangi táncok, bolondságok, kirúgások,
önfeledkezések és kedves emlékek után, a február igazi örömeivel, amelyek mégiscsak
a gyomrán át jutnak el az emberbe: a halaknak kedvez. Mondják, a viza ilyenkor rakja ki
ikráit, ilyenkor gyûjtik a kaviárokat, ahol terem.

A szakácskönyvek farsangi oldalairól a hizlalt baromfiak, fánkok, torták mellõl
leginkább a halastálak, halaskasok, hálók és halfõzõ edények mosolyognak ránk, mintha
a farsang, de még inkább a böjt, el se volna képzelhetõ náluk nélkül. Mindenki érzi
elõre a halak pácait, amelyeknek savanyúaknak kell lenniök, mert csak akkor valódiak.
A legtöbb száj elgondolja elõre az aszpikok, kocsonyák gyöngyhûvösségeit, a
különbözõ mártások, a ritka majonézek és a rendkívüli tartárok tartalmait; a gombákat,
amelyeket bizonyos módon elkészített fogashoz adnak, mert ne higgyük ám, hogy
csak annyi elkészítési módja van a halnak, amelyet felsoroltunk. Mi a legegyszerûbbet
vettük, hogy lássuk, milyen könnyedén el lehet bánni a hallal, de hozzáértõk szerint
magának a fogasnak ötven elkészítési módja van, amelyet tudni kell egy szakácsnak,
bármily régen találta ki egy francia herceg, hogyan egyesítse az erdõk gyümölcseinek
ízét a vizek teremtményeivel. A kecsegét magát Felsõ-Szabolcs vármegyében tudják
sütni-fõzni. Pedig az igazi halkocsonyákhoz, a hideg halakhoz, az estélyek, büfék,
királyi konyhák kecsegekocsonyáihoz nem is nyúlnak[1] vidéken, hagyják azt a pesti
szakácsoknak.

Azt lehetne mondani, hogy a halnak éppen annyi elkészítési módja van, mint akár
a marhahúsnak, pedig ezzel foglalkoztak a legtöbbet a világ fennállása óta. De amint
látjuk, a hal nem hagyja magát. Az esztendõ tizenkét hónapjából egy hónapot kivág a
maga számára.

(1933)
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EGY FARSANGI LEVES HITELES
TÖRTÉNETE

1
A CSÍK KOSÁRBA KERÜL

A csík olyan naiv teremtés, hogy a róka a lompos farkával, az ember a nádcsomó
téli virágjával megfoghatja, és kihozhatja a léken át a téli tavakból (tiszai kiöntésekbõl,
nádasok befagyott vizeibõl). Ez a naivsága a csíknak onnan ered, hogy a világtól
távol, a halak társadalmán is kívül tölti napjait, sejtelme sincs az életrõl azokon a
magános helyeken, ahol róka ül a jégen, és azt a pillanatot lesi, mikor eresztheti le farkát
a lékbe, hogy a csík tömegesen belekapaszkodhasson a vörös csalétekbe. Igaz, hogy
a róka alattomosan nyomban abbahagyja a törvénytelen halászatot, ha nádvágó,
jégvágó vagy más téli emberek közelednek, de a csíknak sorsán ez már nem sokat
változtat, mert az emberek veszik át a róka helyét. A csík rátapad a nád bugájára, mint
a róka farkára.

S így menthetetlenül a kasba, szatyorba, kosárba kerül, amelyet az emberek
hordanak magukkal a csíkhalászathoz.

Ott van az ujjnyi nagyságú fekete halacska, amelynek ízérõl sohase feledkezik
meg, aki egyszer megkóstolta.

- No lesz öröm a városban - mondják a téli emberek a maguk ködös hangján, mikor
a kosarakat megtöltik a jég alól jött, bajuszkát viselõ, igen fürge s eleven halacskákkal.
Mert a csíkot nem eszi meg, aki fogja.

2
MEGÉRKEZÉS A KONYHÁBA

A legfinomabb csík a Felsõ-Tisza környékén terem, ahol a halak általában a
leggyorsabbak, és így a legízletesebbek. A kecsege diktálja itt a tempót az összes
halféléknek, így a csíknak is, de mit ér szegény a gyorsaságával, ha már egyszer az
emberek karjukra vagy hátukra vették, és belépnek vele a konyhába, ahol az asszonynép
között mindig nagy felfordulást idéz elõ a fekete halacskák megjelenése. (Majd mindjárt
meglátjuk, miért.)

A csíkot ritkán árulják pénzért; ügyvédnek, orvosnak, hatóságnak, földesúrnak
szokás ajándékba vinni, honorárium érte egy kis dohány, amelynek szállítási ideje
ugyancsak egybeesik a csík idejével.

A csík hideg vízbe kerül a konyhán, és ott várja sorsát, amelyrõl most már a háziak
gondoskodnak.

Mindenekelõtt megfelelõ káposztáról kell gondoskodni, amelynek társaságában
a csík megjelenhessen. Némelyek, s ezek vannak többségben, a káposztaleveshez
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ragaszkodnak a csík sorsában. Persze, annak a káposztalevesnek olyannak kell lenni,
hogy már jóformán készen álljon, apróra vágott torzsákkal, levelekkel, a kellõ húsokkal,
malac körmével, kis csülökkel, dagadóval, egy-egy darabka kolbásszal, a kellõ
csontokkal, amelyekrõl ugyan fõzés közben lemállott a hús, de a csontokat
megszopogatni nem ártalmas, sõt a jófogúaknak megrágásuk is ajánlható. (Farsangban
a sok tejen hizlalt pulyka, kappan, bárány és borjú korszakában, amikor a kényesebbek
a tejen hizlalt borjúból még sonkát is fõznek - farsangban aztán olyannak kell lenni a
káposztalevesnek, hogy az minden igényt kielégítsen. De a csíkos káposztaleveshez
pláne szükséges, hogy tartalmassága mellett is bõ leve legyen, amirõl a jó háziasszony
úgy gondoskodik, hogy utánatöltögeti a káposztalét.)

De levesen kívül készítenek másféle ágyat is a csíknak bizonyos házaknál. Láttam
már töltött káposztát, igaz, hogy csak lakodalomban, amelyben még csíkot is fõztek.
Más, közönségesebb káposzták se idegenkednek a csíktól, de mi már csak maradjunk
a bõ levû káposztalevesnél, amely ott forr, fortyog, párolog erõs tûz alatt a tûzhely
közepén, minden fazékfedél-emelésre rendkívüli szagokkal látja el a házat, még az
utcán elmenõk is megállnak a jó káposztaleves illatára. (Hátha még tudnák, hogy csík
is kerül belé!)

3
AZ ELEVENEN VALÓ MEGFÕZÉS

Kevesen próbálták, mit jelent az elevenen való megfõzés, de a csík ezt minden
farsangban megpróbálja, amikor asztalra kerül. Mikor legforróbb a leves, mikor izzik a
vaskarika a káposztafazék alatt: akkor ütött a csíknak utolsó órája. Kiveszik õket a
hideg vízbõl, és ahogy vannak, egyszerre a lihegõ levesbe öntik õket...

Hej, micsoda zenebona kezdõdik erre a konyhában!
A néma csík, amelynek hangját eddig még a halakkal beszélgetõ bibliai szentek

sem hallották, a néma halacska a tüzes levesbe jutván, egyszerre megszólal, mégpedig
olyan cincogó, visító kiáltással, mintha kisgyermekek sikoltanának segítségért. A visítás
halk, fájdalmas zümmögésbe merül egy másodperc múlva, de ez az idõ éppen elegendõ
az érzékeny asszonynépnek, hogy kimeneküljön a konyhából, százfelé futamodván a
fájdalmas hang elõl. Csak a tapasztalt öregasszonyok maradnak a káposztásfazék
mellett, mert azt magára hagyni mégsem illik, mikor ilyen nagy munkát végzett, pillanatok
alatt végezvén félszáznyi vidám, fürge életecskével.

És a tapasztalt asszonyság a kanalával meg is ütögeti a fazék oldalát, mintegy
jelezvén, hogy a tálalás ideje elkövetkezett, a fazék félrevonul a lobogó tûzrõl, és csak
oldalvást pöfög, fortyog, duruzsol nem mindennapi tartalmával.
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4
A LEVES ELFOGYASZTÁSA

Most már csak az kell, hogy megfelelõ száj is akadjon a leves elfogyasztásához.
Nagyon jó, ha olyan emberek ülik körül az asztalt, akik idejüket idáig a szabad

levegõn töltötték, mondjuk, nagyobb szánutat tettek a hóesésben, vagy vadászaton
jártak. Kipirultak a hidegtõl, éhesek, mint a farkasok, ugyanezért zsebkésükkel
kenyérszeleteket vagdosnak, amelyeket megsóznak, megpaprikáznak. Így várják a
káposztalevest.

És kenyérmajszolgatás, esetleg: otthon fõtt pálinka fogyasztása közben az asztalra
kerül a piros leves, tarkázva a fekete csíkocskákkal, amelyek olyan engedelmesen
indulnak el útjukra az elsõ kanalakkal, hogy az emberek felkiáltanak:

- Tavalyi farsang óta nem volt ilyen leves az asztalon.
- Nem is lehet ez mindennap - feleli a bölcs ember, aki ott ül minden asztalnál.

(1933)

A BÖJTÖLÉS TUDOMÁNYA

MIT TUD A HERINGSALÁTA?

Jóízûen is lehet böjtölni, amikor annak ideje elkövetkezett, például az idén kos
havának, máskor „tavaszelõnek”, „böjtmás” havának elsõ napján - hamvazószerdán.
Valami zavar van, a kalendáriumban, mert nagyon messze esik húsvét, április második
felére, de remélhetõleg annál szebb lesz.

Nem kell megijedni a hathetes nagyböjttõl, bár az egyház szigorúan intézkedik már
hamvazószerdára nézve - de vajon ki ne enné meg az ilyenkor szokásos heringsalátákat?
Aki tán soha életében nem evett heringsalátát, mégpedig úgy elkészítve, ahogyan a
régi Magyarországon volt szokásban, amikor elégszer lehetett hallani a „macskajajos”
gyomrok felszólamlásait: „csak bõven azzal az ikrás hallal, általában az ikrával, mert jó
ugyan a halnak a húsa, de igazándi ízét saláta alakjában az ikrája adja”

A heringsalátát rendszerint már húshagyókedden szokás elkészíteni, mert
hamvazóreggel, az utolsó farsangi bál, összejövetel, tánc után amúgy se lehetne kívánni
az asszonynéptõl, hogy a nagy gondot igénylõ heringsalátát elkészítsék. A férfiak
csak kritizálni tudnak; azt mondani egy ételre, hogy az tökéletesen sikerült, csak a
jószívû, jó étvágyú és jóakaratú férfiak szokták. A legtöbbnek mindig hiányzik valamely
ételíz, amelyet valaha életében itt-ott megkóstolt.

Így vagyunk fõként a heringsalátával, amelynek jövetelével okvetlen régi bálok,
boldogan töltött farsangok, megelégedett, esetleg már gyûrûvel is megpecsételt
szerelmesek jutnak az öregebbek eszébe.
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Ugyanezért morózusan néznek a heringsalátára, és villájukkal megérintve kérdik:
- Vajon úgy keverték hozzá a tojássárgáját, mint a tésztát, finom olajjal, mustárral,

heringtejet és ikrát, valamint citromlevet bõségesen? És hol van belõle a fõtt sárgarépa,
a fõtt krumpli, fõtt paszuly, fõtt lencse?

És ha már minden megvolna is a heringsalátában, amit a hozzáértõk kutatnak, akkor
is hiányozni fog tán az aszpik, amellyel pedig nagyon bõségesen kell bánni, mert tessék
elhinni, hogy nemhiába tettek meg hosszú szánkóutakat, hófúvásban vagy szikrázó
hidegben a heringsaláta igazi barátai. Igaz, hogy amikor leugrik a szánról a barát, és egy
pohárka seprõpálinka felhajtása közben (mert reggel a pálinkából csak a legegyszerûbb
tesz jót az üres gyomornak) pillantása ráesik a tíz-tizenkét tálra kitálalt heringekre, amelyek
hiába keresnék fejüket, farkukat, bõrüket, gerincüket, mert keresztben apróra metélték fel
õket - mondom, mikor a jó hideg idõbõl, dáridóból, esetleg még jégtörõ Mátyás vagy
Géza napjából, de húshagyókeddbõl biztosan megérkezik az ember az ilyen heringsaláta
elfogyasztásához, nem mondhat mást, csak ennyit:

- Isten éltesse a ház asszonyát, aki megtanít böjtölni!

A MARHAHÚS SZÁMÛZETÉSE ÉS PÓTLÁSA

A szakácsok és a férfiak általában nem barátai a nagyböjtnek, mert nagyon össze
kell szedni a fantáziájukat már csak akkor is, amidõn a mindennapi ebéd elsõ pontjához,
a leveshez érkeznek abban a pillanatban, amikor azon kezdenek gondolkozni, hogy mit
ebédelnek.

Bezzeg könnyû normális idõben az életük, amikor a mindennapi húslevesüket
behunyt szemmel fogyaszthatják, mert tudják, hogy az amúgy is a legszigorúbb
szertartási renddel készül minden valamirevaló háznál: spitzfartõbõl, szegyhúsból,
marhacsontból, esetleg egy jókora velõscsontból (amelynek élvezetérõl majd akkor
írunk, ha egyházi és világi törvények szerint szabad lesz). A húsleves lassan forr, mert
még messzire van dél, de már megérkeznek hozzá a petrezselymek, sárgarépák, kalarábék,
kelkáposzták, zellerek, gombák, borsók, vereshagymák, fokhagymák, paradicsomok,
piros paprikák. És a só. És már gyúrják is a májgombócot vagy hasonlót, ami majd a
levesbe kerül.

De tessék nagyböjtben jó levest adni, hogy az ember, mint mondani szokás:
megnyalja utána a száját.

Már a kappanaprólék-leves is ünnepnapnak számít (borjúcsontlével, gombával,
sûrû tejfellel, aranysárgára pirított aprólékkal, lábbal, fejjel, csonttal, amelyet amúgy is
kidobunk a levesbõl, mielõtt tálaljuk).

Mondják, hogy az ilyen módon készített leves, még valahogy felejtetni tudja az
emberrel a böjti hiábavalóságokat, habár, mit ér az a leves, amely után nem következik
fõtt marhahús?

De itt van például a szárazbableves, amelyhez ugyan vesznek levesbe való
zöldséget, mint az igazi húsleveshez, gombát, borsot, paprikát, sáfrányt, de mire felfõ,
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már a paszulyt is kiszedik belõle, hogy salátának tálalják fel. Nem remekebb ennél egy
vesepecsenyébõl, felsálból, rostélyosból való marhacsontos gulyásleves kockára
vágott krumplival, csipetkével, zöldpaprikával, köménymaggal.

És mindazok a levesek, amelyek nagyböjtben követik egymást: a savanyú
tojásleves, a konzerv-spárgaleves, a befõtt paradicsomleves, a kaporleves, az almaleves,
zableves, lebbencsleves, gombaleves, sóskaleves, savanyú halleves és a többi végleg
elszomorítaná az embert, és örökre kedvét venné az egészséges böjttõl, hogy a végén
valóban reumás beteg legyen a sok húslevestõl - ha a böjt megédesítésére nem volnának
némely eledelek, amelyek persze pénteken szigorúan tilosak.

De csak pénteken.

A BÖJT MEGÉDESÍTÉSE MARHAHÚS NÉLKÜL

Bár a vadászok siketfajdon és fajdkakason kívül alig járultak hozzá valamivel a
konyha változatosságához (az Oculi után jövõ szalonkáig), némely napokon, így
különösen a gyenge Szt. Julián-levessel kezdõdõ ebédek második számaként
szerepelhet a véres és májas hurka, persze szigorúan böjtös lencsével. Titkon még
farsangi fánk is következhetik a böjt elsõ hetében. A konzerv-spárgalevest, amely
semmire se jó, bár vajjal és tojással fõzzük, mint a karfiollevest: szokta néha követni
tarhonyás marhapörkölt is. A megfelelõ savanyúságokkal természetesen. A savanyú
tojáslevest ugyancsak tarhonyás báránypaprikás. A malacpörkölt után a sonkás kocka
teszi meg a magáét, mert ha már benne vagyunk a húsevés vétkében, vétkezzünk
kiadósat, egy büntetés jár húsos tésztáért és pörköltért. Míg a bárányhoz, jámborabb
állat lévén, mint a malac: almás lepény következik, így valamit jóváteszünk bûnünkbõl.
A lencselevest óvatosan sertéskarajjal lehet megduplázni, persze befõtt tökfõzelékkel
és káposztás kockával. A zablevest követheti sóskafõzelék, benne egy darabka
borjúvesés, de a végén a böjti idõhöz való mákos csík legyen.

Persze, a péntekek kivételek, és azok aztán komoly gondot adnak úgy a
házigazdának, mint a háziasszonynak. Sok családnál már a gyermekekre való tekintetbõl
is böjtölnek pénteken, a gyermek elõtt jó példával kell járni. Így jönnek létre a
feketegyökér-levesek, zellerlevesek, tojásos sóskalevesek, paradicsomlevesek,
bablevesek - de a bableves után úszhat citromos kecsege, a paradicsomleves után
sajtos makaróni, a zellerleves után sóska tojással. Természetesen a görbe, sajtos
metéltek, gyümölcsrizsek, puncstorták is hozzászámíthatnak ahhoz, hogy a pénteki
ebéd élvezhetõvé váljon.

BÖJTI ESTÉK

No de itt vannak az esték, mondanák némelyek, amikor sok mindent lehet pótolni,
amit napközben elmulasztottunk volna. Hát ez nem egészen így van nagyböjtben, mert
a böjtölés este is kötelezõ.
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A harcsaszeletek, rántott halak, tojásos parajok, töltött tojások, majonézes tengeri
rákok, a sajtpudingok mellett ugyan mindig érvényesülhetnek az ananászszeletek,
pirított sós mandulák és rumos meggyek, almák, sajtok (birsalmából), hideg rétesek,
teák is. De már a borjúszeletben sült sonkák, ecetes tormával jövõ borjúnyelvek, a
hideg disznókarajos, olajos savanyú káposzták kevésbé. Igaz, hogy a bécsi virslit
tormával, retekkel, sajttal, barna sörrel nem mondják nagy véteknek, de sok függ a
mennyiségtõl.

Egyszer vékonyra vágott szalámit ettem egy szerda este, böjtidõben, mellé kemény
tojást és vajas kenyeret. De retket és befõttet és amerikai mogyorót is. Semmi sem
bizonyíthatja jobban, hogy nem vétkeztem igen nagyot, mert még eleven állapotban
vagyok, nem rángattak a hajamnál fogva az ördögök a pokolba.

Böjtölni egészséges, nem ok nélkül következik a gyomornövesztõ farsang után a
sóhajtó, kék nagyböjt. De véleményem szerint, és az egyházatyák legtöbbje
beleegyezésével, elegendõ napjában délig böjtölnünk. Mert délelõtt jóllakni még
normális idõben sem illendõ.

(1933)

A  ZÓNAPÖRKÖLT

A reggeli étlap rendesen más papiroson van, mint a déli, mert ez az illendõség.
Nem lehet a vendéget azzal zavarni, hogy mi lesz délben, amikor a reggeli elõtt áll. És
valljuk meg, ízlésesebb is, hogy a reggeli ételek egymás között maradnak, legalább
könnyebben választ közülük az ember.

Habár vannak sietõ emberek, akik rá se néznek az étlapra, csak odavágják:
- Egy zónapörköltet kérek.
Ezek azok az emberek, akik sehonnan se késnek el, minden dolgukat pompásan

elvégzik, nem sokat törõdnek a világgal, legfeljebb azon bosszankodnak, ha a vasúti
menetrend változik. Ezeknek az embereknek mindegy, hogy borjúból, marhából vagy
sertésbõl van a pörkölt, a tokány. Csak az a fontos, hogy a kellõ piros lét a zsemlyedarab
úsztatása végett megtalálják, a villájukkal krumplit hányjanak, és a három-négy darab
húsocska engedelmesen várja, hogyan õrlik meg a fogak.

Az ilyen vendéggel nem sok öröme telik a pincérnek sem, mert ha véletlenül
elfogyott volna a zónapörkölt (vásár vagy képviselõválasztás esetén), a vendég éppen
úgy megelégedne egy pár szaftos virslivel vagy kisgulyással, amirõl azonban nagyobb
tisztelettel kell mindenkor szólni, mint a pörköltekrõl, mert a gulyás már komolyabb
elmélyedést kíván az élethez, mint a pörkölt. Legalábbis asztalkendõt szokás hozzá
kötni, kés, villa, kanál használtatik fogyasztásához, és levével egyszerre hitet tesz a
vendéglõ és szakácsnõje mellett.

Míg a pörkölttel lehet félrevezetni, mert sok függ az ember éhségétõl, az öreg
sertéstõl vagy mócsingos marhától, de a malactól is, amely néhanapján pörkölt alakjában
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megjelenik az étlapon, hogy az ember nem hisz a szemének, pedig hát valóság. Mondom,
a pörköltfélékkel még lehet furfangoskodni, vonatkésésre, mészárosra, idõjárásra
hivatkozni, ha úgy sikerült. De a kisgulyásnál már feltétlenül be kell mutatni a
szakácsnénak, hogy mit tud, már nincs többé kifogás, mert a vendéglõ hírneve forog
kockán, ha csak egy fél reszelt krumpli vagy egy kanál paprika is hiányzik belõle. Nem
szabad nagyon hagymásnak, sósnak, nagyon paradicsomosnak lennie. A húsát tán
jobban megválogatjuk, mint a pecsenyéket, én legalább úgy tennék, ha vendéglõs
volnék, mert többen viszik el vendéglõm hírét a gulyásevõk, mint a pecsenyebarátok.
A pecsenyének természete, hogy jó legyen, hacsak nem az ördög öreganyja sütötte,
de a gulyás ünnepély, ha nagyon jó.

A legjobb gulyást Szentlõrincen ettem a szabadban, Szemere Miklós céllövészeti
ünnepélyén. Négyféle húsból fõzték, vesepecsenyébõl, hátszínbõl, felsálból,
rostélyosból. Ököruszonyt, szegyét, csontot nem kell hozzá venni. De igen jó
gulyáslevest adtak valamikor a püspökladányi, miskolci, kanizsai, szombathelyi vasúti
restaurációkban, ahová délben érnek a vonatok, és az ember kellõen össze van
rázkódva.

MI VAN MÉG AZ ÉTLAPON?

Hát itt van még a pincérek és étlapok szótárából a pájsli.
Nem ajánlom egyetlen háziasszonynak se, hogy versenyre akarjon kelni a vendéglõi

pájslival, a savanyú tüdõvel, mert biztos kudarc éri. A pájsli azok közé az ételek közé
tartozik, amelyeket nem tudnak máshol csinálni, mint vendéglõben - például a hirtelen
natúrszeletet sem. A töltött paprika, a palacsinta, a töltött gomba csak otthon jó, de
engedjék meg a pájslinak, hogy élvezhetõsége kedvéért megmaradjon a vendéglõben.
Korhelykedések után jó, mégpedig apróbbra vágott a hosszú laskánál, bõ lében, igen
citromosan, piros pecsenyezsírral leöntve, esetleg gombóccal, mint a régi világban
csinálták.

Igaz, hogy viszont semmi se tud nagyobb bosszúságot okozni, mint ha a pájsli
nem sikerül, mert a pájsli élvezetéhez bizonyos elõkészülettel ül le az ember, a jóllakás
mellett gyógyulni is akar, mint például a káposztalevestõl. De Magyarországon tudnak
fõzni, és így nagyon kis vidéki állomásnak kell lenni, ahol a pájsli nem sikerül. És itt is
akad mindig két tojás, akár tükörnek, akár félkeménynek megfõzve pecsenye- vagy
pörköltzsírban.

Vannak étlapok a gábli idején, amelyeken egy bûvös szó ragadja meg a legtöbb
figyelmet. Ez a szó pedig nem más, mint ez: tányérhús.

- Tányérhús! - mondjuk, és el van döntve gáblifrüstükünk sorsa.
A tányérhús nem más, mint korán feltett „tehénhús”, az elsõ fõzet levessel,

zöldséggel, mikor még csak a répafélék puhák, ám a burgonyák a levesben, de a
kalarábék, a vöröshagymák nincsenek még kellõen átfõve. De a kel levele, bimbója, a
zeller már igen jó a leveshús mellé, valamint az ecetes torma vagy paradicsommártás is.
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Ugyancsak azok közé az ételek közé tartozik, amelyekkel nem érdemes otthon
megpróbálkozni. Étvágy, alkalom és megfelelõ spitzhús vagy csonthús kell hozzá,
hogy a tányérhús idõre sikerüljön. Ideje a tizenegy óra, mint általában a tokánynak,
báránypaprikásnak, a fõtt kolbászoknak és a komoly marhapörköltnek szokott lenni.

Tizenegy óra! Ez a gábli pontos ideje az egész földkerekségen. Nem lehet rajta
változtatni, nyugodjunk meg benne.

(1933)

RÉGI MAGYARORSZÁG CSEMEGÉJE

Még én is hallottam a szíves meghívást:
- Snepfet eszünk holnap, legyen szerencsénk vacsorára!
- Ki lõtte a snepfeket?
- Ki más, mint Szent Mihály? (Vagy Szent József, ahogy a családban az apát

nevezték, akinek kötelessége volt minden jóval, így tavaszi szalonkával ellátni familiáris
és baráti körét.)

Holott Mihály (egykor Miska) vagy József (egykor Jóska) már öreg úriember volt
a régi Magyarországon is, nem könnyen állt a nedves, még hóleves márciusi
erdõvágásban, amely felett a vándorló szalonkák, dél felõl jövet, egy másodpercnyi
idõ alatt elvonultak, mindig a vizesebb, mocsarasabb területet keresvén, ahol majd
tanyát vernek. Se Mihálynak, se Józsefnek nem tett valami nagy egészségi szolgálatot
a nedves tavaszi estében vagy hajnalban való vadászles, de mit is gondolkozott volna
ezen az ember, amikor „nóbel passzió”-ról, úri kedvtelésrõl és a régi urasági életünkhöz
hozzátartozó szalonkalesrõl volt szó március közepe, tavasz jöttének tájékán? A fiatalok
elmentek tavaszi sétákra fehéredõ fák közé (késõbb a háborúba), míg a meglettebb
úríemberek snepfvadászattal ünnepelték a tavaszt.

Napjainkban mind kevesebbet hallunk a tavaszi szalonkáról (amely nem is
túlságosan ízletes, még ha a belével együtt tálalják is, ami az ínyencek öröme). A
konyhai mûvészetek napjai, így a szakácskönyv kitûnõ szerkesztõi ugyan tartják
magukat a hagyományokhoz, amikor az „Oculi” körüli napokban nem mulasztják el
figyelmeztetni közönségüket az ilyenkor szokásos szalonka élvezetérõl, de mindig
többen és többen járnak közöttünk olyan emberek, akik még sohasem ettek szalonkát,
és még csak nem is kívánkoznak annak megízleléséhez. Legyintenek, ha a régi világbeli
szalonkaevés szóba kerül. „Kenyér legyen, ne szalonka, mert a szalonkával még senki
se lakott jól” - mondják, és a másik oldalukra fordulnak a Mihályok és Józsefek, mert
már õk se Miskák, se Jóskák, mióta az élet oly rettenetesen elkomolyodott felettünk.

Bár, mondom, nem divat a szalonkáról beszélni, meg kell emlékezni a sarat kedvelõ,
hosszú csõrû vadmadárról még napjainkban is, mert a szép múlt idõnek (a háború
elõtti Magyarországnak) némi glóriája jelenik meg annak homlokán, aki elmondhatja:
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- Én még ettem szalonkát. Én még lõttem szalonkát.
A snepf itt repül most is az erdõvágások felett a maga tavaszi vándorútjában, mint

ama beláthatatlan idõk óta mindig, mióta madarak vannak a világon és
Magyarországon... S máris hagyomány, legenda, mese lett volna belõle, amelyrõl csak
az öregeknek szabad beszélni?

A régi vadászati naptárak ugyan engedélyezik márciusban a siketfajd és nyírfajd
lövését is, de vajon hallani napjainkban a siketfajd vagy a nyírfajdpecsenyérõl?
Legfeljebb az állatkertet látogató gyerekek beszélnek e különös madarakról.

A kor történelmének pulzustartói már régen megállapították, hogy valamely egészen
új korszak, mint akár a vízözön utáni: következik a huszadik században az emberiségre.

A megálmodhatatlanul következõ események az emberiség pulzustartóinak adnak
igazat. Vajúdás, nyögés, betegség az egész világ.

De most felmerül a kérdés, hogy felgyógyulván a világ a bajokból: merre fordítja
a szekere rúdját.

Lehetséges, hogy valamely egészen új rendszert talál ki a dolgok rendbejövetele
után, de sokkal valószínûbb, hogy ott folytatja a dolgokat, ahol 1914-ben abbahagyta.
A béke, szabadság és emberi jólét ápolását. Igaz, hogy akkorára elmúlik az a nemzedék,
amely még a békét látta és élvezte, de talán akkor is akadnak majd tudósok, akik
március közepén felkiáltanak:

- Hopp, itt van a szalonka vándorlásának ideje. Illik, hogy szalonkát együnk.
S az új, jövendõbeli Miskák és Jóskák megint csak elindulnak az erdõvágásokra,

felhúzzák a vízálló vadászcsizmákat, megállnak leshelyükön, és ma még százfelé, a
gondok rengetegébe tévelygõ gondolatukat egyetlen dologra irányíthatják: vajon
húz-e a szalonka az erdõ felett?

A szalonka húz, és a régi barátságos meghívás megint elhangzik:
- Legyen szerencsénk holnap vacsorára. Snepfet eszünk.

A HÚSVÉTI SÓDAR TITKAI

1

A húsvéti sonkáról való feljegyzésemben, engedelmükkel, Kiskerti urat idézem,
aki az én gyermekkoromban az ország legjobb evõjének hírében állott.

Bár a métermázsától nem messzire esett korpulenciában, minden népünnepélyen
felmászott a csúszós póznán a pózna hegyére diadalmi sikerért felakasztott
szafaládékoszorúért.

(Bevallás szerint ez az étel ízlett neki legjobban.)
Egy híres disznóölés (és a terítékre kerülõ hurka-kolbász s orjaleves) kedvéért

reggeltõl estig szánkázott olyan hófödte tájakon, melyeken nádasok húzódtak, bennük
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farkasok lappangtak, amelyek nemrégiben téptek szét az országúton egy vándorlegényt,
akibõl csak egy rongyos csizmaszár maradt.

De vonatra is ült, hogy például Püspökladányban vagy Szolnokon (az egykori
híres vasúti restaurációkban) megkóstolja az új vasúti vendéglõs fõztjét, borát, sörét,
pálinkáját.

Minden ételrõl tudta, hol fõzik azt a legjobban; minden italról tudta, hol lehet azt
hamisítatlan, eredeti állapotban fogyasztani; minden közönséges napról, mint valami
alapos szakácskönyv (de ünnepnapról pláne), tudta, hogy mit, miként, mily körülmények
között szokás akkor fogyasztani, hogy az ember hosszú életû lehessen!

Így sohasem lakott jól; - a jóllakást olyan értelemben véve, hogy eldõljön utána,
mint egy köblös zsák, holott a legtöbb ember azt szokta cselekedni, ha megfelelõ
ételnemû kerül elébe. Kiskerti a legjobb falatok elfogyasztása között gondolt arra,
hogy másnap is kell ebédelni. Ez volt a titka örökös jó étvágyának. (Ezenkívül az
alvással is ilyenformán volt: mindig hagyott magában egy fertályórányi szundításra
való állapotot, amelyet bármikor igénybevehetett változatos életében, akár utazásaiban,
akár ebéd elõtti üldögélései közben, mert okos ember ebéd elõtt is alszik.)

2

Kiskerti a húsvéti sonkáról a következõket mondta:
- A húsvéti sonkának igazi ideje volna elõkészületéig, rendbehozataláig, tálalásáig,

megfelelõ fogyasztásáig az a negyvennapi idõ, amit közönséges nagyböjtnek nevezünk.
Így mondja az elmélet, de a praktikus élet már régen bebizonyította, hogy a
negyvennapos idõ kevés egy sódarnak a létrejöveteléhez. A sódar a legkényesebb
része a disznónak, korántsem élvezhetõ amúgy frissiben, mint a kolbász vagy a hurka,
amelyek melegiben learatják az ünneplésüket, mint akár a színészek, akik elõadás közben
megjelennek, hogy a tapsokat átvegyék.

- A sódarhoz bizonyos klasszikusság, idõ múlása szükséges, hogy valóban
élvezhetõvé váljék, igaz, hogy élvezhetõ idejében aztán úgy megveri a többi
élelmiszereket, a gyomornak örömeit, hogy versenytárs nélkül marad.

- Nincsen élelmiszer, amely a megunhatatlan, szinte örökéletû sódarral
versenyezhetne. Olyan, mint a költõk közül Shakespeare, aki minden idõben mindent
tud, és mindig élvezhetõ, míg más divatos költõkrõl nem mondható el ugyanez. A
kolbász már régen kiszáradt, a hurka legfeljebb füstölt állapotában teszi meg a magáét,
a sajt ugyan még tartogatja magát, de már õ se az igazi, amikor a havak, hidegek,
dermesztõ idõk elmúlnak, és beköszönt a húsvét, a sonkának ünnepélye, amely aztán
szinte beláthatatlan terjedelmû.

Mit csinál a sódar az idõ alatt, amíg a hivatalos idõszámítás szerint négy hétig, de
valójában hét-nyolc hétig húsvéti szereplésére készülõdik? - kérdeztük Kiskertit, hogy
ne kalandozzon el messzire a témától.

A sódar ifjúkorát az úgynevezett pácban tölti - felelt Kiskerti azzal az
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elgondolkozással, amellyel egy élettörténetet szokás elkezdeni. - Igaz, hogy nagy
különbség van a különbözõ sódarok ifjúkora között, mint akár az emberek ifjúkora
között. Faluhelyen született sódar még félig nyers állapotban is tartalmazhat olyan
ízeket (különösen olyankor, ha hosszadalmas utazás után eszünk belõle), amely ízeket
a városi sódarban nemigen találhatunk.

Nemhiába találták ki ezt a mondást, hogy „szívesen látjuk egy kis hazaira”. Ez a
„hazai” jelentette az otthon pácolt sódarnak különbvalóságát a boltokban árult
sódarokétõl, mert jóformán minden háznak, ahol disznót hizlaltak: külön receptje volt
a sonkapác elkészítésére nézve. Ennek tulajdonítható, hogy egyik háznál jobb volt a
sódar, mint a másiknál.

- Ebben az országban, ahol annyi mindenféle és idõvel általánossá válott szabályt
találtak ki az ételek minõségére és elkészítési módjára nézve: éppen a sonkapác
elkészítésére nézve ne hoztak volna törvényt? - kérdeztük hitetlenkedve Kiskerti urat.

- Nem, fiam, sajnos, nem hoztak törvényt, és még minden háznál a maguk legjobb
tudásuk vagy õsi, de mindig helyeselhetõ hagyományuk szerint készítik a sonkapácot.
A nagymamák itthagytak egy receptet a sonkapácról, és az unokák vakon igazodnak
a recepthez. Pedig nem ártana újat tanítani, ami jobb, mint a régi.

Meglepõ nyilatkozat volt ez Kiskerti részérõl, aki tudvalevõleg mindenben szerette
a hagyományok tiszteletét, akár sódarpácolásról, akár más életbevágó eljárásokról
volt szó.

3

- Hogyan? Az öregek nem tudtak volna sódart pácolni? - kérdeztem
megrökönyödve.

- Nem tudtak sonkát pácolni - felelt megingatott fejjel Kiskerti. - Még talán az
elülsõ, az úgynevezett kissódaraik, ezek a karajjal és egyéb húsnemûvel egy idõben
pácolható és füstölhetõ húsnemûk, amelyeknek idejük valóban nem több a nagyböjti
négyhétnél, tehát gyakran használhatók akár váratlan utazás vagy elõre be nem jelentett
vendég érkezésekor is, ezek a kisebb sódarok (amelyeket egy jó étvágyú ember akár
egymagában is elfogyaszthatott) megtehették a magukét.

Rövid pácolás, rövid ideig tartó füstölés, még rövidebb ideig tartó szereplés után
megtették a maguk kötelességét, nem sok maradt belõlük, mert akár paszulyban kifõzve,
akár levesben, ha a levük nem volt túlságosan sós, de leves vagy káposzta nélkül,
egykedvû falatozás közben elvégezték a rájuk bízott étvágyak kielégítését.

- De most vegyük a hátulsó sódart, amely igazában sódarnak nevezhetõ - mondá
Kiskerti emelkedettebb hangon. - A hátulsó sódart, amely húsvéti sódarnak alkalmas;
és a tojások bõséges kíséretében legalábbis egy álló hétig, de pár napig bizonyosan
állja a helyét a tálban, a szalvéta alatt és mindenkinek egyformán szolgálatára áll! Most
vegyük a valódi húsvéti sódart, amely annál jobb, minél nagyobb. Amely az egész
család, de látogatóba jött rokonság, atyafiság, barátság étvágyát is ki tudja elégíteni!...
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Amelyet büszke áhítattal tesznek kosárba a templom hajójában a kövezetre, amikor a
szentelés ideje elkövetkezett... Amelyrõl azt mondja az ember, amikor megpillantja,
megkóstolja, szóval: szemmel és szájjal megbecsülte: „Érdemes volt a nagyböjtöt, a
velejáró szabályokat, kivételes önmegtartóztatásokat, néha fájdalmasan ható
koplalásokat becsületesen megtartani, mert íme, megérkezett a jutalom!”

- Milyen legyen az a húsvéti sódar, amely valóban jutalomként érkezik meg húsvét
vasárnapján? - kérdeztük Kiskerti urat, aki talán legjobban tudja ezeket a dolgokat az
országban.

- Ismétlem, hogy feltétlenül hátulsó sódar legyen! Egy kis elsõ sonkát akár az elsõ
húsvéti napon elfogyaszthatnak, de a hátulsó sódarral mégse bírnak el egyetlen nap
alatt. Marad belõle hétfõre, keddre, sõt talán továbbra is, mert az ember csak jóllakik a
sódar ízével.

4

- És milyen titka van a húsvéti sódarnak, hogy kifogástalan legyen? Ha már
nagyságban, külsõben s egyéb minõségben eleget tett a szabályoknak? - kérdeztük.

- A salétrom és az idõ! - felelt Kiskerti. - Én mindig erõsen kenem be salétrommal,
különösen a csontmelléken, a húsvéti alkalomra szánt sódaromat. És már hat, de ha a
sódar nagysága elég tekintélyes: akkor nyolc hét elõtt, farsangban gondoskodom
róla, hogy a sódar elegendõ idõt tölthessen tennivalóiban. Tennivalói közé tartozik a
salétromozás után való napon annak a pácnak felvétele, amely marékszámra vett sóból,
korianderbõl, borókamagból, sárgacukorból, darált fokhagymából, babérlevelekbõl és
öt-hat fej vöröshagymából készült. Ezt a keveréket bizony szárazon kell felvenni a
sódarnak, és alatta négy-öt napig pihennie, mert csak akkor kapja meg azt a sós vizet,
amely aztán beborítja a teknõben, amelyet száraz helyen ringatok, kamarában vagy
padláson, mindenesetre lakat alatt tartván az ajtót, hogy a kíváncsi szomszédnak ne
jöjjön kedve idõ elõtt nyúlni a sódarhoz.

- A kíváncsi szomszéd amúgy is tudja, hogy mikor kerül használható állapotba a
sódar.

- Nem - felelt Kiskerti. - Ezt az állapotot tulajdonképpen csak magunk tudjuk,
miután naponta megforgatjuk a sódart a maga pácában. Mindennap más és más oldalán
kell neki tölteni idejét. Talán ez a szabály a legjelentõsebb a pácolás alatt lévõ sódar
idejében. Ha nyolc hétig tartana az eljárás, akkor is mindennap új pozícióban kell neki
feküdni a pácban. A sódart nem lehet elhanyagolni, mert az ember saját magát károsítja
vele. Ápolni kell õkelmét ebben a kritikus idõben.

- Ígérjük, hogy ápoljuk - feleltünk Kiskerti komoly szavaira.
- A sódar további élete, amikor hetek múltával a pácolóteknõbõl kikerül, már nem

olyan érdekes, hogy sok mondanivalónk lehetne róla. Füstre megy, ahol elõtte már
kolbászok, hurkák, karajok, sajtok eltöltötték a maguk egy-két hetes idejüket. Üres a
kémény, és a legnagyobb sódar is kényelmesen berendezkedhet a maga három-négy
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heti idejére, amelyet a füstön kell neki tölteni. Ez az idõ már nem alkalmas arra, hogy
mindennap megtekintsük sódarunkat, egyedül kell tölteni napjait. Éppen elég, hogy a
kalendáriumban jegyezzük meg a napot, amikor a húsvéti sódar a füstre kerül. Itt
éldegél magányosan, zöldcsütörtökig, nagypéntekig vagy nagyszombatig, amíg az
embernek eszébe jut, hogy húsvéti elemózsiáról is kell gondoskodni. A jól kifüstölt
sódar most már az asszonyok gondjába kerül, õk fõzik lassú víz vagy lobogó tûz
mellett a tojásokkal együtt õkelmét. Nagy kár volna érte, ha elsóztuk volna. Igaz, hogy
ezzel a régiek nem törõdtek.

Így fejezte be Kiskerti, az ország egyik szakértõje a húsvéti sódarról való elõadását.
Érdemes feljegyezni, mert a modernebb életmódnak is helyet adott elgondolásában.

(1933)

A PINCÉR ÁLMA

Némelyek azt hiszik tán, hogy a korcsma azért van az Órához címezve, mert ott
örökké jár az óra, mintha a vendégeket az idõ mulandóságára figyelmeztetné.

Hát igen, jár, járdogál az a hosszúra font bajszú óra, hogy ki ne menjen a divatból
- mert van-e valami szomorúbb egy vendéglõben, mint az álló óra, amely valamely
emlékezetes napon egyszerûen megállott valamely oly lehetetlen idõben, amikor
véletlenül senki sem tartózkodott a szobában, a barna faburkolt falak mellett senki sem
kereste azokat a szögletecskéket, ahová olyan körültekintéssel telepszik le az igazi
vendég, mintha élete hátralevõ részében mindig itt akarna üldögélni - akkor állhatott
meg az óra a belvárosi mellékutcában levõ, úri kisvendéglõben, amikor szó se volt friss
csapolásról, a vendég egy régi spájzcetlit olvasgatott, amelyet valamikor Lajos napján
írtak, amikor a vendéglõst még Lajosnak hívták...

No, de a mi kisvendéglõnk órája nem tartozott az álló órák közé, mert gondoskodott
errõl az öregedõ pincér, akinek az a legfõbb bosszúsága, ha némely idegen vendég
kiküldte az utcára, mint valami borfiút, hogy nézné meg a szomszédos órás kirakatában,
mennyit mutat a középen elhelyezett nagyobbacska óra, amely tudvalevõleg meséket
mondogat élményeirõl a körülötte felakasztott, figyelmesen hallgató kis óráknak -
pedig a vendég el sem utazott, csak éppen a pincért akarta szekírozni. Fridolin
gondoskodott tehát arról, hogy az ébenfa tokjába zárt ingáját néha rezesen, vörösen
vagy álmodozva megcsillantó nagy óra mindig járjon, még akkor is, ha olyan vendég
tévedne a kis úri vendéglõcskébe, aki nemrégiben kapott ajándékba egy zsebórát,
amelyet aztán minden feltalálható órával összehasonlítgatott. Fridolin minden szerdán
és szombaton egy ócska biliárddákóval közelgett az órához, amikor a délutáni
csendesség láthatatlan vendégek alakjában letelepedett a kisvendéglõ finomkodó,
kétszemélyes asztalkái mellé, amelyeket mindig párosítani kellett (mégpedig egybeillõen,
mint férjet és feleséget), ha például hármacskán jöttek a vendégek. Fridolin a délutáni
csendben közelgett biliárddákóval az órához, mintha most következett volna el annak
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az ideje, hogy az órával négyszemközt maradván, gonosz lélek módjára azt megfenyítse,
mint a gyermekkel vagy kiskutyákkal szokás tenni. A biliárddákóval, valamely különös
megszokottság révén, öt perccel elõretolta a mutatót, mert kézzel nem érhette volna el,
aztán meghúzogatta azokat a fakózöldre kopott zsinegeket, amelyek az óra aljából
kifityegtek, mint például az öreg szerkesztõ cipõzsinórjai, aki minden szerdán és
szombaton betért a vendéglõbe a közeli nyomdából, és pörköltlében két félkeményre
fõtt tojást evett, és megivott hozzá egy korsót és három „metszetet”, mert hiszen az
elsõ korsó sört tulajdonképpen az utánuk következõ „metszetekért” szokták a
megállapodott, céltudatos vendégek fogyasztani. Az öreg szerkesztõ megjelenésérõl
tudta tehát Fridolin, hogy ebéd után az óra felhúzása következik. De hogy miért igazította
mindig elõre az órát Fridolin, ezt csak az tudhatta, aki múlt idõt, életet, szeszélyt ismer.
Az óraigazítást Fridolin még kávéházi markõr korában szokta meg, amikor fodros-
bodros fiatalember volt, telve reménységekkel, és a biliárdozó vendégeknek mindig
többet számított öt percecskével, persze csak olyankor, ha a biliárdozó vendég a játék
izgalmában levette szemét az óráról.

Nem volt tehát mindig ügyefogyott, öregedõ pincér Fridolin.
Volt idõ, amikor csak olyan hónapos szobában vett kvártélyt, ahol a háziasszony

értett a frakkvasaláshoz is, mert Fridolin akkor még ki is sütötte a haját, bolondosan,
vakmerõen, mint egy világfi, míg most íme fáradtan ül le az óra alatt egy kellõen
elhelyezett nádfonatú székre, könyökét úgy párnázza feje alá, mint ahogy a sokat
utazó emberek szokták, akik mindenféle helyzetben tudnak aludni. A túlsó falon,
Fridolinnal szemközt egy nagyobb tükör függött, amelynek elõzékeny elõrehajlásában
volt valami a szabók szolgálatkészségébõl, akik minden kuncsaftjuknak a csinosságát
dicsérik. Fridolin azonban régi ismerõse volt a hazug tükörnek, jól tudta, hogy annak
kedveskedése legfeljebb annyit ér, mint a kasszírnõ mosolya cukros tálkái között, ezért
ujjai közül inkább dühös grimaszokat vágva nézett a tükörbe, paprikásakat villant a
szeme, mint az ökörszem, ha azt a konyhán jól megsütötték, mérges volt, mert csak
ilyenkor lehetett mérges, amikor egyedül maradt a kis ebédlõben. Mérges volt kopasz
fejére, amelyet valamikor „kaszinókopasznak” neveztek azok a konyhai nõk, akik mindig
a grófokról ábrándoznak. Oldalvást lengõ szakálla, amely egykor szõke volt, mint egy
szalmakalap, valóban úgy festett egyszer, mintha Fridolin nem volna messzire a
fõpincérségtõl. A bajuszát természetesen egykor borotváltatta, amíg reménykedett,
hogy egykor igazi urak közé juthat, most már csak a borbély festéke tud a tüskös
szálaknak valamely hervadt színezetet adni.

De csak szombatonkint. És nem tetszett már neki a füle sem, amely mellett annyiszor
próbálta meg a hosszú ceruzát, mint az ujján a karikagyûrût szokta a boldogsága felé
igyekvõ legényember. Ugyanezért a szalvétával dühös mozdulatot tett a füle felé,
mintha onnan valamely legyet akarna elzavarni. Aztán behunyta a szemét, mert ki kell
használni azt a néhány percet, amelyben a vendégek aludni is hagyják az embert.

Vajon miféle álomképek kergetõztek Fridolin fejében itt, a kis udvari ebédlõben,
ahová valóban csak olyan belvárosi vendégek tértek be, akik évek óta tudták, hogy
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hol van a kilincse a Bemenetnek, amely felé örök szimbólumként mutat egy bádogkéz,
habzó söröskorsóval. Valamikor, amidõn Fridolin betette lábát ebbe a házba, minden
nagyheti takarításkor újonnan megaranyozták a kezet, hogy a törzsvendégeknek legyen
mirõl beszélgetniök.

- Láttad az aranykezet? Nos hát az fog elõször pofon ütni, nem a feleséged, ha
többet ittál a kelleténél - mondta ott, a sarokban egy úriember, amikor még ott valaha
három asztalkából össze kellett tologatni a törzsasztalt már a déli sörnél is. A vendégek
ilyenkor mindig az udvarra néztek, amelynek hûvös, cúgos, házmesterbetegségeket
lehelõ kapuboltozata alatt valóban ott ragyogott az aranykéz.

Fridolin világosan hallja, hogyan beszélik meg a törzsvendégek egymás között,
hogy vajon mibe kerülhet egy ilyen aranyozás, holott annak a kedvéért még senki se
jött be a vendéglõbe.

- Igen, ha jó sört mérne Lajos barátunk - kiáltotta megint ama törzsfõnöki hang,
amely mindig általrecsegett a többin, és ugyanakkor megkavargatta maradék sörét
poharában olyanféle mozdulattal, mintha egy csepp sárga lét sem akarna magától
elvonni, pedig valamennyi sörivó tudja, hogy az ilyenféle maradék csak illúziója a
toroknak; bajuszfestésre jó; inkább újabb szomjúságra gerjeszt, és a hangnak ád
valamely pufogó, rekedt lendületet, amely a csappal megcélzott söröshordó elsõ
hangjaira is meg az utolsókéra is egyszerre emlékeztet. - Igen, ha Lajos barátunknak
volna annyi esze, mint a Király utcai Weisz Tóninak, aki kikönyörögte magának az
öreg Drehertõl, még az Antaltól, hogy az úgynevezett svecháti Láger-Biert, a világ
legzamatosabb sörét egyedül õ mérhesse Pesten! - puffant a hang mindennap, mint
akár a söröshordó odakint az ivóban.

De most új vendég, egy kávébarna köpenyeges és régi borok színét orrán viselõ
úriember nyomakodott a törzsasztalhoz, akinek láttára mindenki felvidámodott, mert ez
az új vendég arról volt nevezetes, hogy mindig akkor érkezett meg a vendéglõbe,
amikor a vége felé járt a hordó.

- Hozzák már ki a hanzlit költõ barátunknak! - kiáltozták a törzsasztalnál, és Fridolin
mindig vidáman sietett elõ, bár maga sem tudta, miért. Valaki megnézte a zsebóráját. -
„Öt perc múlva friss csapolás, azt már megvárom!” - mondta, a poharát az asztalközépre
tette, ahonnan majd Fridolin egybegyûjtve viszi ki a poharakat a friss csapoláshoz.

Fridolin maga sem tudta, hogy miért nézett vissza még álmában is bizonyos
irigységgel életének e korszakára. Hiszen tapasztalatból tudta, hogy ha a csaposnak
nem adott elõzetesen a vendég cigarettát a füle mellé, maradék sört is kevert a friss
közé, mert a gazda érdeke az elsõ. Valóban az õ élete is kedvezõbb lett volna ebben az
idõ tájbán, amikor a söröspoharaknak fülük volt, és a bennfentes urak a legszebb
hölgyeket is ott hagyták a Váci utca közepén, hogy megnézzék: mikor van „Lajos
barátunknál” friss csapolás. Ha a hordó vége felé jöttek, vissza is fordultak még
néhány udvarló szóra a korzóra. Mi haszna volt ebbõl Fridolinnak? De mégiscsak
jólesett neki, amikor délutáni szendergésében az eltûnt törzsasztal felõl ama láthatatlan
hangok megszólaltak, és ódon kiszólásaikat hangoztatták.
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- Éhes a plébános - mondogatták, amikor a déli harangszó valahol megszólalt, és
az óratulajdonosok elõvették zsebóráikat, mások gyanakodó pillantásokat vetettek a
falióra felé, amely öt perccel sietett...

Azon a bizonyos délutánon, amikor az öreg pápaszemes szerkesztõ megint csak
megette a maga két tojását a pörkölthöz készített lében, és Fridolin már a legkésõbben
járó ebédvendégeket is elintézte, miközben mindig mondogatta magában, hogy délután
az órát fel kell húzni, mint az öreg balerinák ismételnek magukban egy dalt, hogy a
taktusból ne essenek ki akkor sem, amikor hátul állnak a színpadon, és várják, hogy
mikor kerül rájuk a sor az elõtáncolásban: azon a délutánon az utolsó ebédvendég (egy
„minisztériumi” úr, akit a pepita nadrágja miatt tett meg magában Fridolin erre a rangra)
elköszönt Fridolin köszöntgetéseire (mert a gazda számolt, Fridolin, ez a „dologtalan
here” csak a borravalót szedte), ezen a délutánon az öregedõ pincér elfelejtette a vén
biliárddákót, az óra lecsüngõ zsinórjait, és gyorsan „ágyba tette magát”, amint emlegetni
szokta délutáni alvását az asztal sarkán és a széken. Annyira elálmosodott, hogy még
a szokásos cigarettát is elfelejtette elszívni, pedig volt a kabátjában egy csomó apró
dohány, amelyet töltõ használata nélkül lehetett volna a cigarettahüvelybe eregetni,
ami mindig nagy mulatságot okozott Fridolinnak. Az ilyen dohánymaradék keserû
füstjét azzal a szándékkal fújta Fridolin a tükörbe, hogy többé ne lássa magát. Elfelejtette
a szokásos grimaszokat is a tükörbe vetni, mert feje lekókadt, mintha valami szokatlan
nagy fáradtság lepte volna meg. És egyenesen az álomországba röppent az egykori
polgármesterrõl elnevezett utcából, az Órához címzett vendéglõbõl. Az utolsó gondolata
az volt, hogy a pohárszék egy fiókjában, amelyhez voltaképpen csak fõpincérnek
volna jussa, a kulcsot az imént megfordította egyszer, sõt másodszor is, mert egy
tányérka sonkás kockát dugott el ott, amelyet majd õ maga fogyaszt el, vagy pedig
hazavisz ajándékba a háziasszonya kislányának - ámde a következõ percben a sonkás
kocka szagát úgy elfújta valamely ajtónyitás Fridolin elõl, mint a mesebeli hurkát az
ébredés.

Búcsú vagy ilyesféle lehetett akkor a Belvárosban, mert Fridolin annyi mindenféle
embert látott betódulni az ajtón, aki máskor sohasem tette be a lábát. Itt voltak például
a Párizsi utcai suszterek, kesztyûsök, fûzõkészítõk, akiket a maguk zegzugos kis
vendéglõjébõl nem lehetett elcsalogatni. Ezeket a susztereket ismerte Fridolin; amikor
reggelenkint az utcácskájukon átsietett, irigyelte õket, mint olyan embereket, akik egész
nap háromlábú székecskén üldögélhetnek, testi fáradtságról jóformán nem tudnak. A
kesztyûs addig játszadozik a maga finom bõreivel, amíg a féderveisz a torkára száll, és
a kesztyûtágítónak olyan alakja lesz kezében, mint valami villának, amelyet az óramutató
állása szerint különbözõ tányérokban kell megforgatni.

No, de az iparosokon kívül jöttek más, elõkelõbb emberek is, például olyan urak,
akik naphosszat valamely belvárosi kávéház ablakában szoktak üldögélni, és valamit
vagy valakit várnak. Néha csak egy hordárt vártak, de várakozni igazán nem jelent
fáradságot. Az ember ráért a körmeivel, a szemüvegével, a zsebnaptárával foglalkozni,
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sõt szemügyre veheti magát a tükörben is, ami mind igen jó dolog a várakozás
megrövidítésére. A hordár jön, és úgy köszön, mintha élete minden ambícióját abba
fektette volna, hogy a kimért utat sikerrel megjárja. Nos, még ezek az irigyelt gavallérok
is, onnan az ablakok mögül, bejöttek az Uhrba, pedig az ilyen emberek vigyáznak
minden lépésükre, hogy az elõkelõség dolgában kifogástalan legyen. És mikor már
minden asztalt elfoglaltak, minden széket kimozdítottak helyébõl, és minden fogast
teleakasztottak kalapokkal, kabátokkal: megindult az ostrom Fridolin ellen, aki szinte
földhöz szegezetten várta, hogy mikor lesz vége a vendégek tódulásának. Az ajtóban
azonban egyre újabb és újabb alakok bukkantak fel, jóformán az az egész Pest, amelyet
Fridolinnak harmincéves pincérsége alatt szerencséje volt megismerhetni. Még olyanok
is eljöttek az Órába ezen a napon, akikrõl teljes bizonyossággal tudta Fridolin, hogy
adósak maradtak fûnek-fának, ugyanezért más városrészbe költöztek. Némelyik még
azt is elhíresztelte magáról, hogy meghalt, most pedig íme itt van, jó egészségben,
piros orcával, éppen a borbélytól jövet, mint azok a szõke emberek, akik a legtöbb
borbélyszagot hordják körül a városban. Fridolin tehát csak állt, és várta, hogy mikor
lesz vége a tolongásnak, amelyet bizonyára az õ jubileumára rendeztek, mert minden
vendég barátságosan üdvözölte, a csintalanabbak megkaparászták a torkát is. Majd
egyszerre, mintha a vízvezeték szakítaná fel az udvart, mint 188*-ban, megindult a
búgás, morajlás Fridolin körül.

„Ringlit!” „Sörbombát.” „Tojást.” „Fiatal hagymát.” „Piros retket.” „Liptói túrót.”
„Egyfogatút zaftban.” „Friss sóskiflit.” „Egy kör sört ide az asztalra.” „Valami kis
pörköltet, lehet nagyobbacska is, de csontos okvetlenül.” „Pájslit, Fridolinom, mert ég
a gyomrom az éjszakától.” „Virslit mustárral.” „Vajon van-e még azokból a kis májas és
véres hurkákból, amelyeket legutoljára itt ettem?” „Fagyos káposztát ennék olajjal,
tojással, keménymaggal.” „Hát gulyást már nem fõznek itt? Mi lett ezekbõl a régi
belvárosi korcsmákból?” „Ha egy kis tormás hús akadna, Fridolin, tudja, amolyan füle,
farka, lába, azt szívesen venném.” „Hát az ecetes tormával és a szép csontos
marhahússal hogy állunk?” „Hát hering dolgában hogy vagyunk eleresztve? Egy
szép tejes kelettengeri heringet megennék, ha jól megkoronáznák õt olyan hagymával,
amelyet egyszerre tettek el vele a fadobozban, nem pedig utólag metéltek rá!” „Van
valami sajtjuk? Persze, érett, folyós, büdös sajtjuk, mert én anélkül egy kortyot se
tudok inni!” „Én már csak megmaradok a debreceni kolbász mellett, ha valóban
tisztességes üzletben vásárolták.” „Én leginkább fejes salátát ennék, amelyet magam
készítenék el a megfelelõ szerek felhasználásával, mert nemhiába költöttem el annyi
pénzt, hogy a fejes saláta készítési módját megtanuljam.” „Mi dolog az, nincs itt angol
mustár?” „Én kenyeret kérek, persze a végébõl, a serclijébõl.” „Két deci bort abból,
amelyet maga a korcsmáros iszik.” „Fridolin, mért nem énekel az a csíz abban a bõrfedelû
kalitkában? A régi Órában mindig énekelt.” „Ezen a vidéken már kiment a divatból a
párizsi, ecettel, olajjal, hagymával?” „Talán volna valami kis resztli a jégszekrényben,
annak az egy darabban sütött disznókarajnak a vége, amelyet tegnap láttam?” „Én egy
dupla húslevest kérek, hosszú tésztával, belekevert tojással, sárgarépával, zellerrel,
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karalábéval, nem bánom, ha egy kis karfiolcsutka is lesz mellette, de egy darab csontos
marhahús mindenesetre legyen a levesben, mert azt szeretem leharapdálni...”

Fridolin, hogy, hogy nem, ezt az utolsó parancsot jegyezte meg magában, mert
ennek a kivitele nem látszott könnyûnek.

- Igenis, kérem, igenis, kérem - mondogatta magában, félhangon, egész hangon,
suttogva és köhécselve, aztán kiszökött a kis ebédlõbõl, miközben homlokán
kidagadtak az erek a sok megrendeléstõl, amennyit tán sohasem hallottak a bolthajtásos
falak.

Az a vendég, aki a leveses megrendelést tette, a kis ebédlõ közepén levõ asztalnál
foglalt helyet, ahová rendszerint nem szeretnek leülni a vendégek, mert õket itt jobbról-
balról és hátulról nézegetik, míg õ legfeljebb azt a kopaszodó vendéget látja magával
szemközt, aki amúgy is dühös gyanúba fogott már minden korcsmavendéget, hogy az
õ szájába nézeget. (Az ilyen öreges urat arról lehet felismerni, hogy úgy vágja le a
kenyérhéjat, mint legnagyobb ellenségét.)

A középsõ asztalnál üldögélõ vendég - egy konok hátú, egykedvû vállazatú,
közömbös nyakszirtû vendég, akire még Fridolin se emlékezne, ha elmenne - igen
csendesen üldögélt a nagy lármában. A bolthajtásra függesztve a szemét, miközben
várakozott; kettõs gombsorú, szárnyas kabát volt rajta, mint valamely hivatalnokon,
nagy, esõcsatorna alakú kézelõje volt, az inggallérja oly bõ volt, mintha valami kövér
embertõl örökölte volna, általában a ruházata olyan volt, mintha nem reá szabták
volna. Habár cúgos cipõje kellõ gonddal volt kifényesítve, még azokon a részeken is,
amelyeket amúgy is eltakar a nadrág. A nyakkendõje azonban mindig félrecsúszott,
kabátakasztója is szeretett kikandikálni a gallérból, mintha sokszor ült volna mélyen
meghajolva, asztalok felett. Az arca - no, az vigalmas vendéglõi nyelven szólva leginkább
egy szomorú rákéhoz hasonlított, amelyet magára hagytak társai a csalánban, õk pedig
elmentek pirosodni mindenféle levesekbe. Azért errõl az arcról ne is beszélgessünk
többet, sem nyegleséget, sem haragot nem mutatott az soha, hanem valamely olyanféle
közönyt, amely elég lett volna egy tevének is, amelynek lábát hiába csípik a legyek.

A vendég éppen az abroszt nézegette, az evõeszközt vette szemügyre, hogy mely
gyárban készítették azt, a szalvétáját felkötötte, a kézelõit hátradugta, a sótartót helyére
tette, kipróbálta ujjai hegyével a fogpiszkálót, amelyet maga mellé készített, habár az
sem lett volna csodálatos, ha a zsebébõl vesz elõ tollakból faragott fogpiszkálókat.
Ekkor érkezett meg Fridolin a levesestállal, amelyben a dupla levest szervírozni szokás,
ha a tál éppen kéznél van. A vendég kezébe vette a kanalat, és talán most látszott rajta
elõször, hogy szemével nézni is tud, nem vak, mint a rák.

- Leves után? - kérdezte Fridolin szorgalmatosan, mintha csak ama lárma elõl
akarna menekülni, amely megérkeztére megint felhangzott mindenfelõl - mintha
egyszerre hallaná mindazokat a rendeléseket, amelyeket valaha ebben a vendéglõben
tettek. Szinte megrázkódott Fridolin lába, amikor egy dörgõ hang a fülébe kiáltotta,
hogy mi lesz azzal a velõs csonttal, amelyet már egy órája megrendelt. Fridolin nem
mert a dörgõ hang irányába nézni, úgyis tudta, hogy egy törzsasztali vendég õkelme,
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aki szokatlan fontosságot tulajdonított a rendelésének. Az ismeretlen vendéghez hajolt
tehát: - Leves után? - kérdezte könyörgõ hangon, mintha varázsszót várna, amelyre
többé nem hallja a körülötte fenyegetõzõ, kérlelhetetlen vagy gúnyolódó hangokat.

A vendég azonban egy szót sem szólt, csak elvette Fridolin kezébõl a szorongatott
étlapot, és mutatóujjával végighúzott az étlapon. Igen, egy ujjmozdulattal végighúzta
az étlapot: a fõzeléket, sülteket, tésztákat, sajtokat, salátákat és gyümölcsöket, amelyeket
Fridolin tintával oda feljegyzett. Fridolin egy lépéssel hátrált, mintha a vendég ezt
parancsolta volna neki némaságával, és kifutamodott a konyhába, miközben nem mert
visszafordulni a kis ebédlõt megtöltõ kísérteties vendégek felé.

A vendég pedig telemerte levessel tányérját addig a helyig, ahol a tányér karimájába
valami régi vendéglõs monogramja volt beleégetve. Sõt a monogramot is befödte
levessel, mintha nem volna kíváncsi ilyen haszontalanságokra. A tányér felé hajolt,
miután elõbb sózott és paprikázott, valamint leveserõsítõ barna cseppeket rázott
tányérjába ama üvegbõl, amely a vendégek érdekében a vendéglõi asztalon állott.
Mindent alaposan elvégzett, mielõtt a levest megkavargatta volna, mintha megringatná
azt, mint valamely gyermeket, amelyet elaltával meg akar enni.

Az elsõ kanállal csak a tányér szélérõl vett, miután ugyanazzal a kanállal
visszakergette helyükre az apró zöldségeket és mindenféle elkalandozó, hosszú
tésztákat. A második kanál már tésztákkal is megrakodva érkezett; amely tészták szépen
sárgultak a kavart tojástól. A harmadik kanálba jutott sárgarépa és karfiol, vidáman,
mint kövér asszonymosoly. És a tészták, ha lecsüngtek a kanálból, minden megerõltetés
nélkül felhörpintettek, és eltûntek a száj és ajk megnyalogatása után. Csókolózás volt
ez a levessel, ártatlan, ifjonti csókváltogatás, amelyet majd érettebb szerelem követ.

Ki tudná, hogy miért volt ezen a napon borsópüré disznókörömmel az étlapon
felvéve? A szakácsnéknak, korcsmárosnéknak megvan a maguk szisztémája, amelybe
amúgy is hiába szólana bele valaki. A borsópürén megfelelõ barna zsiradék úszkált, és
a disznó körmérõl messzirõl megállapíthatta a vendég, hogy az nem volt valamely öreg
disznóé, hanem amolyan egyéves formáé. Fridolin most már szorosan állott az ismeretlen
vendég mellett, mintha e helyen reménylene védelmet ama kísérteties hangok ellen,
amelyek még mindig szemrehányólag hallatszottak, de már egy-két felöltõ, amely a
velszi herceg kabátjának a mintájára volt szabva, megmozdult a fogason, és szállni
kezdett, mintha valamely láthatatlan szél vitte volna kifelé a korcsmából. A kalapok
lengedeztek, mint köszönéskor, és a sétapálcák maguktól megindultak. De azért
korántsem szûnt meg a kiáltozás, némelyek mintha idegen borosüvegeket is hoztak
volna magukkal, amelyek után majd dugópénzt fognak számítani: az üvegek talpával
verdesték az asztalt. Mások kimustrált söröspoharakat szedtek elõ valamely pókhálós
polcról, amelyrõl eddig Fridolinnak se volt tudomása. És ezeket a fületlen poharakat
olyanformán táncoltatták, mint egykor a macskazenéknél volt szokásban - annó ájncban,
mikor még Fridolin fiatalember volt. De valahonnan még elõkerült a biliárddákó is,
amelynek régen leválott a gumija, és olyanforma mozdulatokat tett, mintha Fridolin
hátán akarna táncolni. Ócska gyertyatartók is dörömböltek, amelyek arra a célra voltak
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eldugva valahol, ha a világítás felmondaná a szolgálatot. Most elõjöttek azok a
szerszámok is, amelyekkel hajdanában a törzsasztal fõnökét minden választáskor
feldíszíteni szokás, mint valamely koronázáskor. Csákó és madárkereplõ, kéményseprõ
és csecsemõcucli. Úgy látszott, hogy mindezekkel a dolgokkal Fridolint akarják
megünnepelni a vendégek. Fridolin nem mert elmozdulni az ismeretlen vendég mellõl,
akinek pártfogását legalábbis addig reménylette, amíg a megrendelt ételeket kihordja
számára a konyhából. A vendég a disznólábat már a bal kezében tartotta, és nyelvével,
valamint fogaival kereste rajta azokat a húsmaradékokat, amelyek a csontok között
elrejtõzni szoktak. A legnagyobb passzió ilyen húsdarabkákra találni, mintha valamely
kisebb erszény kerülne az ember útjába. A vendég a jobb kezében kanalat fogott,
amellyel igyekezett összefogdosni ama borsómaradékokat, amelyek a tányér szélére
menekültek.

- Némelyek villával eszik a borsót - mondta most a vendég -, de én nem sokat adok
a divatokra. Az ember maradjon mindig csak természetes, akármilyen helyzetbe kerül
az életben... Kanál nélkül nincs igazi evés, mert a kanál olyan, mint valami vödör, amely
az ételek ízeit a felszínre hozza. Sajnálom, hogy nincs más fõzelékük az étlapon - mondja
meg odakint, hogy végtelenül sajnálom.

Fridolin, bár elég emberismerõ volt, nem tudta mire vélni a vendég sajnálkozását.
Elhatározta, hogy mindenáron megtudja, hogy voltaképpen kicsoda is az õ nem
mindennapi vendége, aki egyszerre az egész étlapot rendeli meg ebédre.

- Lássuk - szólt most a vendég -, mily dolgokkal kedveskedett a korcsmáros a
továbbiakban a mai napon vendégeinek.

Ezeket mondván, eltolta magától a pincér felkínált étlapját, mintha önmagának is
meglepetést akarna okozni. Pedig emlékezetbõl igen jól tudta, hogy a fõzelék után a
sültek következnek, legelsõ sorban mindjárt kacsapecsenye vöröskáposztával. Fridolin
jött már a kacsával; nem tudták elragadni tõle azok a kísértetkezek, amelyek minden
oldalról éhesen nyúltak a kacsapecsenye után. A vendég ekkorára már jobb kezében
tartotta a villát, amellyel nyomban felspékel valamit, és a kést is megfente egy másik
késsel, miközben kellemes zörgést hallatott. Aztán úgy tette maga elé a pecsenyéstálat,
hogy azt minden oldalról szemügyre vehesse.

- Sokkal nagyobb a tál, mint a kacsa - mondta némi borúval. - Az igazi tálak azok,
amelyeknek széleirõl kihajolnak a combcsontok, amelyekre fehér kravátli van húzva,
mint akár a virágcsokrokra. Az igazi tálról még a rostélyos is kihajlik, mert nem fér el
benne. De azért elég jó formája van ennek a tálnak, látszik, hogy még abban az idõben
készítették, amikor az emberek szerették egymást, és nem verdesték egymás fejéhez a
tálakat.

A villával éppen a kacsacombot vette célba az ismeretlen, holott Fridolin eddig
mindig úgy tapasztalta, hogy a gyakorlott ebédelõk éppen a legízletesebb falatokat
hagyják utoljára. Nem, még nem akadt vendégei között olyan, aki a combot vette volna
ki elõször a kacsapecsenyés tálból - ezt csak lakodalmakban szokás tenni, ahol az
emberek szeretik megelõzni a szomszédjukat. De itt a vendég amúgy is olyan közel



183

húzta a tálat magához, hogy nem lehetett volna elõle egykönnyen elragadni. A vendég
a combot megforgatta a tányérján, megnézte minden oldalról, itt-ott próbákat tett rajta
villájával, hogy mindenütt olyan zamatos-e, mint amilyennek mutatkozik a rózsaszínûre
sült hús, amelyet itt-ott keményebben is megcsípett a tûz lángja, amely nagyon szeret
felcsapni a tûzhely karikái közül, mikor zsíros eledelek sustorognak felette. És ekkor a
vendég meglepetten felkiáltott:

- Maga szerencsétlen, csakugyan elvitte a kanalamat? Nem, nem ér az semmit,
hogy most új kanalat kezd törölgetni a piszkos szalvétájával. Nekem a régi kanalamhoz
lett volna gusztusom, amelynek fogásához már hozzászokott a kezem, amellyel megettem
levesemet, fõzelékemet, amelyet kenyérdarabkával letörölgettem. Hogyan merítsek
most a zsírba egy idegen kanalat?

És ettõl a perctõl kezdve az ismeretlen vendég bizonyos gyanakvással vette
szemügyre Fridolint, mintha arra gondolt volna, hogy az elõbb-utóbb mégiscsak ellopja
az étvágyát a rendetlenségeivel, pedig ebéd közben ártalmas minden felindulás. A
kanalat maga is megtörölgette a szalvétájával bizalmatlansága jeléül, mielõtt
megcsónakáztatta volna a kacsapecsenye alatt úszkáló aranyszínû zsírban. Igen, be
kell vallani, hogy annak a zsiradéknak olyan színe volt, mint a régi tokaji bornak szokott
lenni, - de a vendég már gyanakodva nézegetett a vállán át Fridolinra, pláne, mikor
észrevette, hogy az mind bizalmasabb közelségbe kerül hozzá.

- Ne, ne - szólt a vendég, mintha valamely legyet akarna elhessegetni. A
kacsacombról levagdalt húsdarabokat pedig visszahelyezte a tálba, mint valamely
wertheimszekrénybe, ahol majd a falatok kamatoznak. Csupán a combcsontot hagyta
a tányérján, mintha azzal akarna végezni elõször.

- Mint egy orvos! - súgta most megilletõdve Fridolin, hogy a beszélgetést valahogy
megkezdje.

A vendég a csontot óvatosan megfogta, a szájához emelte, és eltüntette a szája
belsejében, hogy csak a csontnak a papírkézelõs vége látszott a bajuszfesték alól.

A szájüregben mit mûvelt a nyelv és a fogsor ezalatt a csonttal, azt sohasem
lehetett megtudni. A vendég néha megcsóválta a fejét, mintha maga is helytelenítené
azokat a ropogásokat, amelyek szájából idõnkint hangzottak. A csont darab idõ múlva
elõkerült. Igaz, hogy minden díszétõl megfosztva. A vendég még egyszer megszopogatta
a csontot, mint aki alaposan akarja elvégezni munkáját, amelyhez többé nem lesz
alkalma visszatérhetni.

- Nem vagyok orvos, habár valami közöm van az orvosokhoz is - mondá most a
vendég elutasítólag Fridolinnak. - Csak éppen tudok enni. A legtöbb ember az evés
végére tartogatja a csontokat, mikor a fogak már fáradtak az õrléstõl, szakítástól,
aprózástól. Persze hogy ilyenkor már nem tudnak úgy elbánni a csontokkal, mint azok
megérdemlik.

„Nem orvos, de valami köze van az orvosokhoz” - gondolta magában Fridolin,
pedig a vendég feje búbján a bõr színe éppen olyan volt, mint a gyógyszerészeké és
orvosoké szokott lenni, akik bizonyosan valamely titkos szerekkel ápolják fejbõrüket.
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A vendég ezalatt a kacsacombról levágott húsdarabokat kellõ úsztatás után szájába
rakosgatta, mint valami raktárba, különösen örvendezni látszott a bõröknek, amelyek
alatt puha zsírréteget vett észre. Ez a beraktározás meglehetõs gyors tempóban folyt
le, a vendég csak bizonytalan mozdulatokat tett késével a vöröskáposzta felé, amíg
végre elhatározta magát, hogy a kés lapjára egy kis csomag vöröskáposztát elhelyezzen,
amelyet lapátoló mozdulattal a szájába döntött. A káposzta reccsent.

- Hátra kell kötni a szakácsné sarkát, mert a káposzta nincs eléggé megpácolva -
szólt a vendég némi szigorral Fridolinhoz, aki a régi pincérek módjára minden falat iránt
érdeklõdött, amely a vendég szájában eltûnt.

- Egy kis zsírt kellene a káposztára tenni - javasolta most a pincér.
- Azt magamtól is tudom - felelt a vendég visszautasítólag, mintha valamely cselt

szimatolt volna Fridolin tanácsadásában. Aztán egy-két kanál zsírt meglehetõs
pontossággal helyezett el a káposztán, és nem felejtette el azt villájával felhányni, mint
esõ után a kis petrencét. Majd a kacsapecsenyés tálhoz tért vissza, miután rozskenyeret
rágicsált, mintha valamit felejtetni akarna a szája ízével. Talán éppen a káposztát.

Éppen a kacsa mellcsontja került sorra, amely elég kövér volt, hogy a vendéget ily
megjegyzésre gerjessze:

- Persze hogy a mi polgári asszonyaink sírva jönnek haza a piacról, mert nem
gyõzik a versenyt a korcsmárosnékkal, akik minden árat megadnak a hizlalt baromfiért.
Mondja, pincér, hány porciót árulnak ki egy kacsából?

- Kettõt, hármat, négyet - felelt bizonytalankodva Fridolin, mert nem szeretett
üzleti titkokat elárulni.

- No lássa! - felelt a vendég, mintha valamely nagy önvallomáson csípte volna a
pincért. De nem folytatta tovább a dolgot, a mellcsont leszopogatása és annak felületén
levõ húsok, belsejében maradt aprólékok elég dolgot adtak a vendégnek. A káposzta
is megszívta magát idáig a zsírral, és most már bizonyos megbocsátással nyúlott feléje
a kés és a villa. A káposztacsomag is valamivel nagyobbacska volt, amelyet a vendég
a kés lapján elhelyezett.

- Az nagyon helyes, hogy már kimentek a divatból a hegyes kések a korcsmákban.
Az ember minduntalan megsértette velük a száját. Némelyek azt mondják, hogy nem
illik a kést szájba venni. Az én véleményem az, hogy minden ember úgy eszik, amint
gusztusa rendeli. A divat: divat, de végeredményben mindnyájan egyformán halunk
meg. Én még a halat is késsel eszem - mond a vendég, és forradalmasan nézett Fridolinra,
mintha valamely megjegyzést várna. De Fridolin most már csak arra ügyelt, hogy a
vendég voltaképpen hány darab kenyeret fogyaszt el azokhoz a mûveletekhez, hogy
a kacsa után maradott zsiradékot a tálból kitörölgesse. Itt-ott egy szál vöröskáposzta
is maradott, amelyet ujjával ügyesen kicsippentett.

- Az a miénk, amit megeszünk, mert a koporsóban többé nem kínálják meg az
embert! - mondta a vendég, egy utolsót törölvén a tálon. - Isten mentsen meg mindenkit
az étvágytalanságtól! - tette hozzá némi kegyességgel, mintha más dolgok is eszébe
jutottak volna az étlapon kívül.
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Fridolint megint csak üldözõbe vették azok a hangok, amelyek a hoppon maradt
vendégek asztalaitól felhangzottak, de a pincér sietett ama nyúlgerinc után, amelyet a
konyhában tartalékoltatott a ritka vendég részére.

A nyúlgerinc megérkezett, és a vendég egyetlen szóval sem tett célzást az eltûnt
kandúrra, mint az emberemlékezet óta szokása a nyúlevõ vendégeknek.

Kis, vászonfedelû jegyzõkönyvecskét tartott kezében, mintha valamely számvetést
nézegetne, amint a szorgalmas emberek szokták ebédelés közben is. Valamely hiba
lehetett a számvetésben, mert a vendég bizonyos búskomorsággal nézett a nyúlra,
amelyet íme, kénytelen elfogyasztani. De nem mulasztotta el megkóstolni kanállal a
nyúl alatt úszó savanyú szószt, késével felvágta a gombócot, hogy annak elegendõ
ideje legyen kihûlni, majd szúrópróbákat tett villájával a gerincben, vajon elegendõ
puhaságú-e a hús.

- Az ember is olyan, mint a nyúl. Nem tudja, hol kapja futamodásában a halálos
lövést. Hány esztendõs maga, Fridolin? - kérdezte most hirtelen az ismeretlen vendég,
mintha a jegyzõkönyvecskébõl valamely tanácsot olvasott volna, amely magatartását
megváltoztatta Fridolin irányában.

A pincér a váratlan kérdéstõl meglepõdött, aztán bizalmaskodó ravaszkodással
hajolt a vendég füléhez:

- Nagyságos úrnak megmondom, ötvenen már felül vagyok. De a gazdám azt hiszi,
hogy még csak innen vagyok az ötvenen, mert a mi pályánkon nem szeretnek ötven
éven felüli embereket alkalmazni.

- Nos és hová lesznek az öreg pincérek?
- Ha én azt tudnám! - felelt némi sóhajtással Fridolin, miután a vendég látszólagos

megbotránkozása felbátorította. - Némelyek, különösen a fõpincérek erre az idõre már
gondoskodtak mindenféle lavórokról, amelyekben a fájós lábukat áztatják: akár
Rákospalotán, akár Budakalászon, ahol kis házakat lehet venni. Tudja azt valaki,
nagyságos uram, hogyan fáj az öreg pincérnek a lába? Még a megcsalódott szerelmesek
szíve sem fáj úgy. Pedig én már sok szerelmest láttam életemben. Láttam „Baltimórt”, a
Korona kávéház aranyifjúságából, aki minden éjszaka végigpofozta a Váci utcát, mert
a zongorahangoló nem akarta hozzáadni a leányát.

Fridolin maga is úgy elámult azon, amit „Baltimórról”, egy régi, haszontalan
krakélerrõl mondott, hogy darab ideig nyitva maradt a szája. Az ismeretlen vendég
ezalatt idõt vett magának, hogy az ebéd elfogyasztásában továbbhaladjon, sok
mindenféle étel kínálkozott még az étlapon, mint valamely ismeretlen élmény. A
nyúlgerinc mellõl tehát óvatosan vagdalgatá le a húsokat, nehogy egy csontocska is
eltörjön, mert eltekintve attól, hogy az ilyen csontdarab kellemetlenséget is okozhat,
ha lenyeltük, mindenesetre megmenekedik attól, hogy a fogak kivallassák keménysége,
kora felõl. A nyúlgerinc csontjairól még azt is meg lehet állapítani, hogy hány esztendeje
kerülgetik a vadász csövét. A vendég azonban most szisztémát változtatott. A csont
leszopogatását késõbbre hagyta, mert a húsban sörétet vett észre: Itt, a gerincen
kapta a lövést a tapsi. A sörét a vadpecsenyében mindig bizonyos örömet okoz annak,
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aki a vadpecsenyét valóban kedveli. Képzeletében látja az õszi mezõk boldogtalan
ásításait, amelyben a vadász is segíteni látszik az idõjárásnak tétlen ácsorgásával:
amíg a letarolt réten, az özvegységét emlegetõ kukoricásból kifutamodik a tapsifüles,
és a puska durrogni kezd.

- Hagyjuk a régi szerelmeseket - mond a vendég, tréfásan savanyú arcot vágván
a citromos, tejfeles, majoránnás léhez, amelyet a nyúlpecsenye alól kanalával merítgetett
ki. - Nincs mit emlegetni az olyan szerelmeket, amelyek elmúltak. Mindig a jelen a
fontos, tisztelt barátom, akármint is hánykódnak némelyek múlt idejükkel. Mit tenne
például maga a jelenben, ha a vendéglõs úrnak eszébe jutna állását mással kicserélni,
mondjuk, az unokatestvérével? Minden vendéglõsnek van valamely unokatestvére
Budakeszin vagy a környékbeli sváb falvakban, akikbõl pincért nevel.

Fridolin nem felelt, mert erre a lehetõségre nem gondolt még eddig. Az Uhr az a
hely, ahol megöregedni szándékozott, a biliárddákó, az ébenfa óra és a megszokott
vendégek környezetében... Az idegen kitalálni látszott a gondolatát, miközben a gerinc
fogpiszkáló vékonyságú csontocskáit egyenként leszopogatta. Tudják az asszonyok,
akik egész nap a tûz mellett állnak, hogy miért szeretik a csontocskákat. A jó háziasszony
összegyûjt gyermekei tányérjából minden csontot a magáéba, és jóságos mosollyal
tartja számon, hogy melyik gyermeke szereti hozzá hasonlóan a csontokat.

A pincér idejét látta, hogy a következõ fogással kedveskedjen a vendégének.
Az étlap szerint tûzdelt kappannak kellett volna következni, de ezek a tûzdelt

kappanok a kisebb vendéglõk világában csak azért szerepelnek a speizcetlin, hogy a
vendéglõ jó hírnevét emeljék. Az ilyen kappanok, még ha a valóságban is ott pirosodnak
a sütõben, hogy a szakácsné a maga érzése szerint olykor forró zsírral megöntözze
õket: a kappanok ritkán kerülnek be a vendégszobába. Csen belõlük a szakácsné, aki,
ha jóravaló: megelégszik a lábakkal, nyakakkal, májacskákkal, legfeljebb a fejet hagyja
ott, hogy ezzel is bizonyítsa becsületességét. A kappanoknak el kell vonulni a
vendéglõsné szeme elõtt, akinek ugyancsak van néha kedve a jobb falatokhoz, mert
valamibõl neki is élni kell. Elfordítja szemét a csapról a vendéglõs, ha kappanszagot
érez a vendéglõben. A pincér tehát egy darab lacipecsenyével tért vissza, amelyet
hirtelen süttetett meg a konyhán, hogy az érdekes vendéget valamivel kárpótolják az
elröpült madárért, amely bizonyosan kéményen át menekedett el.

- Hm - mond a vendég -, az ördög bújt a kappanba, hogy az hirtelen disznópe-
csenyévé változott? Nem baj, no, nagyobb csodát is láttam életemben. Csak azt jegyezze
meg, barátom, hogy héjában sült burgonya nagyon jó melléklet a lacipecsenyéhez. Az
ember megtakarítja vele a kenyeret, mert a krumpli éppen úgy felszívja a zaftokat, mint
a kenyér. Némelyek a vöröshagymás krumplit szeretik. Én nem. Mert vendéglõben az
ember azt gondolja magában, hogy a krumpli már órák óta áll odakint a konyhán, hogy
a vendégnek is és a krumplinak is elmegy a kedve ettõl az élettõl.

Ám Fridolin felizgulva ama lehetõségtõl, hogy állását veszítheti az Órában, most
már nem nagyon ügyelt az ételekre mondott megjegyzésekre. A szalvétájával a térdét
ütögette, és bizonyos türelmetlenséggel kérdezte:
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- Hát nagyságos uram, hogyan gondolná az öreg pincér életét? Egy olyan
magamfajta pincér életét, akinek senkije, semmije nincs?

A vendég felpillantott, mintha már régen elfelejtette volna az elõbbi beszélgetést.
A saját bicskáját használta az ágbogas lacipecsenye lefaragásához, valóban frissensült
volt az.

- Maga bizonyosan ismeri a svájci kártyát, mert minden pincér tud kártyázni is.
Nos, a svájci kártyában a tök nyolcast kell megnézni, hogy mit csináljon az ember a
maga életével. Családot alapít - felelt a vendég. - A vendég is, a pincér is megöregszik
bizonyos idõ elmúltával, de nem így az okos ember, aki például vendéglõs lesz, és
hagyja a többieket megöregedni. Gazdának kell lenni, mert a gazda lehet akármilyen
öreg. Az öregsége csak tiszteletre méltó.

Fridolin csalódottan sóhajtott:
- Azt hittem, hogy valamely más orvosságot tud a nagyságos úr. Hogyan lehetnék

én gazda, amikor „námlich” senkim és semmim nincs.
- A disznóhúshoz mégiscsak inni kellene valamit. Talán egy nagy korsó sört?

Helyes, tisztelt barátom? - kérdé a vendég, és már az üres tányér körül babrált az ott
eldobált fogpiszkálókkal, kenyérhajakkal és egyéb morzsalékokkal, amelyek mindenütt
ott maradnak a világon, akármennyire ügyel a vendég a rendre, tisztaságra, csinosságra.
- Egy szép, nagy korsó sört, tisztelt barátom - ismételte a vendég, és csettintett ajkával,
csiccsantott nyelvével.

A pincér mogorván elhozta a kért italt, most már kedvetlen volt, mert azt gyanította
az ismeretlen vendégrõl, hogy az valamely tréfát akar ûzni az õ mihasznaságából. Kár
a vendéget jóltartani, mindenkinek elébe kell tenni a maga porcióját, aztán továbbmenni,
mert a vendég háládatlan, ha egyszer jóllakott. Valami ingyenes cirkuszra érez gusztust,
miután telerakta bendõjét. De Fridolin mégse mozdulhatott el az asztaltól ama kísérteties
üvöltések miatt, amelyek még mindig felhangzottak körülötte, ha távolodva is,
végignézte tehát (bár örömtelenül), hogyan törli meg a korsó szélét szalvétájával a
vendég, hogyan helyezi azt fülénél fogva keze ügyébe, majd rövid szemlélõdés után
hogyan emeli szájához a korsót, hogyan mereszti szemét a plafonra, hogyan kezdi
magába eregetni a sört: lassan, kortyolgatva, mintha takarékoskodna az élvezettel. És
e lassúság mellett is körülbelül háromnegyed részét fogyasztotta el a korsónak, midõn
azt megelégedetten a helyére visszatette.

- Úgy látom, a megfelelõ sültekkel készek volnánk. - mond a vendég. - Emlékezetem
szerint, a kacsa tett ki legjobban magáért, a többi csak melléklete volt a kövérkés
bálkirálynénak, mert a kacsa, még a gácsérja is, mindig nõnemûnek számít. Csak a nõk
tudnak úgy tipegni, topogni, bukdácsolni és a pocsolyában is gusztussal élni mint a
kacsák.

Fridolin ez idõ tájt a maga szomorú sorsán gondolkozott, nemigen lelkesedett
tehát a kacsákért, mert képzeletében már látta magát, mint öreg, facér pincért a házak
fala mellett tovaosonni, hetenkint egyszer beretválkozni, vendéglõk kerítésein
beleskelõdni, vajon nincs-e szükség szolgálatára, és húsvétokon, pünkösdökön itt-
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ott kisegíteni, amikor majd bánatában megissza az összes maradék söröket, borokat,
szódavizeket, hogy némi kedvet szerezzen magának a hazamenetelhez. Az ördög
kormányozta ide ezt az étlapevõ vendéget, aki ilyen szomorú gondolatokat tud
ébreszteni az emberben, holott mégiscsak az a legjobb, ha az ember nem gondol semmire,
pihentet lábat és agyvelõt, egykedvûen várja a holnap szerencsétlenségeit.

A vendég még nem gombolta ki mellénye alsó gombjait, várakozólag nézett
Fridolinra.

- És a sajttal mi lesz, kedves barátom? Sajtot mégiscsak kell enni az embernek ebéd
után, habár némelyek szerint a sajt esti étel. Isten a megmondhatója, hogy miért sorozzák
a sajtot az esti ételek közé. Én nem - mond a vendég.

Fridolin visszatért a kívánt eledellel, de most már kezdett igen rosszakat gondolni
magában a vendégrõl, aki nem bír eltelni. Nevezte õt Nagybélûnek is. Sõt már az is
eszébe jutott, hogy ez a vendég azért eszik annyit, mert amúgy se szándékozik fizetni,
egy óvatlan pillanatban megszökik valamely ajtón át, amely a „Kimenet”-et szokta
mutatni, de csak azoknak a vendégeknek, akik becsületes szándékkal vannak. A vendég
azonban nem mutatott semmi hajlandóságot arra nézve, hogy a „Kimenet”-et igénybe
vegye, sõt mintha most jött volna meg a kedve a beszélgetéshez:

- Én olyan foglalkozású ember vagyok, hogy keresnem kell a vidám dolgokat,
amelyek elfelejtetik velem foglalkozásomat - mond a vendég, és Fridolin, az egykori
kávéházi pincér ravaszul mosolygott magában. Tudta õ azt jó elõre, hogy a vendégnek
elõbb-utóbb megnyílik a szája, csak mogorván kell vele bánni. A legtöbb vendég
szeret nyájas viszonyban lenni a pincérrel, aki õt kiszolgálja. Nem hasznos a jó
emésztéshez a pincér mord tekintete. Fridolin illedelmesen hallgatott, mert nagyvárosi
pincér volt.

- Az én foglalkozásom olyan, hogy minden ezredik ember sem hinné el. Én
temetkezési vállalkozó vagyok.

- Nagy becsületszavamra mondom, hogy ez nem látszik meg nagyságos úr étvágyán
- repdesett Fridolin, hogy végül mégis megtudott valamit a vendég életébõl. Temetési
vállalkozóval eddig amúgy csak ritkán volt dolga, ezek az emberek komoly foglalkozásuknál
fogva csak ritkán járnak vendéglõbe, kávéházba. Mondják, hogy a temetõ mellett van
egy étterem, ahol a város összes temetkezési vállalkozói összegyûlni szoktak a hét
bizonyos napján, ahol megbeszélik, hogy kit temettek el, és kit temetnek el a jövõ héten.
Most már értette Fridolin a vendég kegyes magatartását. Holtakkal van dolga, akikkel
tisztelettel szokás bánni: a holt embert nem ütik pofon, mert ha visszaüt, nagyot üt.

Fridolin azonban mégiscsak pincér volt, és a temetkezési üzletnek az anyagi része
érdekelte:

- Igaz volna az, nagyságos uram, hogy a holt emberek után annyi mindenféle
ékszer marad? Gyûrûk, amelyeket nem tudnak lehúzni a dagadt ujjról, kedves
emlékdarabok, amelyeket a holtak egész életükben a nyakukban viseltek, amelyeket a
családtagok nem mernek levenni a holtak nyakáról? És más, csipri-csupri apróságok,
amelyek mind a temetésvállalkozó birtokába jutnak?
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- Maradnak ám özvegyasszonyok, akiket nekünk kell férjhez adni! - szólt most
emelt hangon a vendég. - Mert voltaképpen mi vagyunk a megholt ember utolsó
barátai, a többi mind elszökdösött tõle már haldoklásában. Nem marad a holt mellett
más, mint az a szerencsétlen vállalkozó, akinek együtt kell sírni az árvákkal, özvegyekkel,
vigasztalni õket, karon fogni õket, sõt keresztapaságot is rendszeresen mi vállalunk,
ha a gyermek a halál után jönne a világra. Nehéz foglalkozás ez, kedves barátom, nem
csoda, hogy a vidámságot keressük olyan napokon, amikor éppen nincs dolgunk. Az
egyedüli még, ami megsegít foglalkozásunkban: a jó modor. Mennyi udvarlás kell
például ahhoz, hogy a családtagokat rábeszéljük arra, hogy engednék meg kedves
halottjuknak a hasát felnyitni, mert másképpen nem férnek el a koporsóban.

- A hasát? - kérdezte megrendülve Fridolin. Csodálkozására a vendég újabb
pusztítást vitt véghez a fogpiszkálók között. Mindegyik foga közé beletört egy
fogpiszkálót, amelyet egy másik fogpiszkálóval tolt át fogsáncain. Az ebéd utáni
teendõkhöz is volt érzéke a vendégnek.

- Tisztelt barátom - mond komolyan a vendég -, maga nagy tévedésben van, amikor
azt hiszi, hogy a hurkákat, veséket és karajokat, amelyekkel maguk kiszolgálják a pestieket,
a másvilágra is elviszik magukkal a vendégek, hogy az Óra kosztjáról ott is beszélgessenek.
Nem. Fel kell nyitni a hasukat a kövér embereknek, hogy elférjenek abban a faládában,
amelyet az asztalosok nem akarnak bõvebbre szabni, akárhány kövér ember szaladgál a
városban. Az asztalos a konok mesteremberek közé tartozik. Nem változtat a mértéken,
amelyet apjától vagy nagyapjától kapott örökségbe a pesti kuncsaftjaira nézve. Ezért kell
nekünk az orvosi mesterséghez is érteni, hogy javítsunk az asztalosok kontár munkáján.
Szépen kell lefektetni a halottat. Mintha csak aludna szegény.

Mielõtt Fridolin bármit szólhatott volna, a vendég most már folyamatosan beszélt,
mint valamely tanár.

- De itt maradnak az özvegyasszonyok, ezek a magukkal tehetetlen „népek”, akik
a sikeres temetés után, pláne, ha kedvükre való emberek is megjelennek ott, megállanak
a vállalkozó boltjának egyik sarkában, megbeszélik az elmúlt temetést tövirõl hegyire,
éppen úgy várják a vigasztaló szavakat, mint akkor, midõn az illetõ éppen kiterítve volt.

- Hallottam, hogy az ékszereket is zálogba szokás tenni temetéskor, nagyságos
uram, éppen a temetkezési vállalkozó egyúttal zálogos is - mond most Fridolin a régi
pincérek szemtelenségével és eszességével, de ez volt elméjének utolsó fellobbanása.

A kétszínû vendég addig beszélt a pincérnek azokról a bizonyos
özvegyasszonyokról, akik tõle várják férjhezmenetelüket Budán és máshol, amíg Fridolin
valóban hinni kezdé, hogy nagy sánszok várakoznak rá az életben, ha megismerkedik
ezekkel a magukkal tehetetlen özvegyasszonyokkal.

- Csak egy fotográfia meg egy ötvenkrajcáros bélyeg kellene! - mond a vendég.
- Fotográfia van, igaz, hogy tízéves. De mire kell a stempli? - kérdé most nagy

izgalommal Fridolin.
- Tudja, barátom, ezek az özvegyasszonyok nem hisznek másnak, mint a bélyeges

papirosnak. Legyen kedvükre. Hozzon egy bélyeget innen a trafikból.
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Amíg Fridolin a bélyegért járt, a vendég természetesen megszökött a kontóval.
Merre ment ki? Hogyan veszett nyoma? Ki tudná?

Ám ebben a percben Fridolin felébredt délutáni álmából, ott, a sötét ebédlõ zugában.
A tükörbe nézett. Arca veres volt, és a víz folyt róla. Mintha a másvilágról jött volna
vissza. Most már biztosan elveszíti kenyerét az Órában.

Fridolin, mikor magához tért, nyomban észrevette, hogy az óra áll a feje felett.
- Mindennek ez az átkozott óra az oka, mert elfelejtettem felhúzni - mond az öregedõ

emberek önmarcangoló keserûségével, és elrohant a biliárddákóért. Ellenben még
napok múltán is úgy érezte magát, mint akit megcsaltak.

(1930)

KUTYAHARAPÁST SZÕRIVEL...

Ulrik, beteg ismerõsünk rossz fát tett a tûzre, és lankadtan, színevesztetten, mint
az õszi falevél üldögélt az ámbituson falusi házában. Valamely korcsmázást tárgyalt
gazdasszonyával, Csapó Gizellával, akit éppen azért fogadott fel házához, mert azt
remélte, hogy ez a szentéletû leány, egyébként távoli rokona, majd hozzájárul
gyógyulásához.

Mert Ulrikról már elmondtuk egyszer, hogy nemcsak keresztségben kapott nevével,
de különbözõ betegségeivel is foglalkoztatta a közvéleményt ott, Jómódon, a Felsõ-
Tisza mentén. Nevezetes volt például emberkerülõ betegségérõl is, mert néha
fertályesztendeig se tudták megcsípni azok, akik beszélni akartak vele.

Ulrik egyszer ápolónéjának, gazdasszonyának, házvezetõnõjének és elismert
tekintélyének így magyarázta ezt a dolgot:

- Mindig csodálkoztam az emberek szemtelenségén, de mióta beteg vagyok,
kétszeresen látom, hogy az ember a legtolakodóbb lény az egész világon. Mióta híre
terjedt, hogy betegségem miatt otthonomban kell tartózkodni: nem múlik el hét, hogy
valaki ne próbálkozna behatolni a szobámba. Megállnak itt kocsijukkal a ház elõtt,
meghúzzák a csengõ drótját, be akarnak nyomulni a kapun, mintha valaki jogot adott
volna nekik, hogy nálam alkalmatlankodjanak. Csodálkozva csóválják a fejüket, hogy
az ördög se siet a fogadtatásukra, mord arcot vág az udvaroslegény, a kutyák veszettül
ugatnak, a házból kiszól valaki, hogy a tekintetes úr nincs otthon, Máriapócsra ment a
búcsúra, vagy Pestre, a híres doktorhoz. Igen, az emberek csodálkoznak azon, hogy a
beteg, akit látogatásukkal gyötörni akartak, hangjukkal, beszédükkel felbõszíteni
szándékoztak, akinek az ágya mellett, kanapéja mellett órákat óhajtottak eltölteni:
egyszerûen letagadja magát. Csodálkoznak, hogy nincs szükségem a látogatásukra,
az ostoba megjegyzéseikre, a jelenlétükre, de még arra se, hogy utánam
kérdezõsködjenek. Minden ember jusst tart arra, hogy az egészségi állapotommal
törõdjék, telefüstölje a szobámat, hosszúakat krákogjon, ásítson, nyögjön, és a hátamra
veregessen. Ha nem látnálak többet, öreg cimborám, én bizony nem leszek annak az
oka. Majd eljövök újra beszélgetni, ha éppen erre visz az utam. De hát mi a fenéért
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tagadtatod le magad, amikor az ablakon át minden gyerek látja, hogy amúgy is a
végrendeletedet írod? Hát mondja, Csapó Gizella, hívok én ide valakit, akire szükségem
volna?

Csapó Gizella házvezetõnõ derekára csapott kézzel hallgatta gazdáját:
- Hát ami igaz, igaz. Engem se hívott. Nem is felejtem el soha magának. Pedig

tudhatta, hogy az egyetlen ember, aki meggyógyíthatja: én vagyok. Szeretném, ha
mindenben utasításomhoz tartaná magát. Mire való volt az, hogy az ország
legrészegesebb emberét, Kápolnait megint beeresztette magához, miután az éjszaka az
utcai ablakot megkocogtatta?

- Maga azt nem érti, angyalom. Éjszaka más az ember, mint nappal. Kíváncsi is
voltam, hogy Kápolnai be tud-e mászni az ablakon, miután magát nem akartuk felkölteni.

- Bemászott, mert még nem gyulladt meg benne a pálinka - felelt Csapó Gizella. - De
nõi becsületszavamra mondom a tekintetes úrnak, hogy Kápolnai, ez a vén söpredék
nem mászik be többé hozzánk az ablakon, amikor a Csillag korcsmából kidobták.

- Nem akarok most kitérni arra a körülményre, hogy a szívverésem olyan pontatlan,
mint a szalkai vonat; nem akarom szomorítani kegyedet, Csapó Gizella, azoknak az
érzéseimnek az elmondásával, amelyek miatt a legjobb eledeleket is csak ritkán tudom
kellõen méltányolni, mert szinte személy szerint ismerem a gyomromat, amely olyan
szédülõs, mint egy terhes asszony; ismerem a beleimet, amelyek 19**-ik esztendõ óta
ellenségeim lettek, miután egy fél disznósajtot küldtem az emésztésükre, ecetes, olajos,
borsos hagymával, aratóknak való fekete kenyérrel, egy fél üveg mustárral, két
evõkanálnyi szódabikarbónával, pálinkával, sörrel, borral, muzsikával, mint egy veszett
ember, aki csodát vár a beleitõl. Nem beszélek a téli libamájakról, amelyeket egészében
fogyasztottam fagyott zsírjaikban, mégpedig olyan reggeleken, amikor már mindentõl
megundorodtam, bortól, sörtõl, pálinkától, pezsgõtõl, szépleánytól, és a libamáj
fogyasztása voltaképpen csak gárnirungnak szolgált a kis termetû, ecetes, savanyított,
de mérges paprikák élvezetéhez, amely szörnyûségeket egy harapással szokás a fogakra
bízni, és kínjában kijózanodik a legrészegebb ember is. Nem beszélek a kisüstön fõtt
pálinkákról, a zsidók húsvéti pálinkáiról, a francia konyakokról, a zöld mérgekrõl,
amelyeket magamba szedtem. A tengeri rákról, az osztrigáról, a kaviárról, az embertelen
muszka pálinkáról... De Kápolnait nem hagyom. Szeretni kell azokat az embereket, akik
ötvenedik életévükön túl is kikrákogják a torkukban lévõ tisztátalanságokat, mielõtt a
ritka pálinkával teli pohárkát a szájukhoz emelnék.

- Igen, meglestem a kulcslyukon - felelt Csapó Gizella olyan természetesen, mint
ahogy egy trikószövetû ruhában feszülõ hölgytõl az várható. (Szerette a feszes
ruhanemûeket.) Láttam, amikor a gavallér négykézláb bemászott az ablakon, és
legelõször a papucsokat vette szemügyre az ágy elõtt. Aztán a fogason lógó utazóruhák
alá nézett: vajon nem rejtõzött ott el valaki, aki késõbb útjában volna? Megnézte az
ajtó zárját, még az ágy alá is vetett egy pillantást, s csak akkor ült le, hogy
kigombolkozzék. Megpödörte a bajuszát, mert nem találta az én papucsomat; kétfelé
simította a császárszakállát, mert nem félt, hogy elõlépek valahonnan, igen
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tisztességesen dörzsölgette össze a tenyerét, amikor az éjjeliszekrényen észrevette a
tejespoharat, amelyet éjszakára készítettem a tekintetes úrnak. - Nagyon helyes -
mondta hangosan, hogy esetleg a szomszéd szobában is meghalljam, ha ott volnék. -
Nagyon helyes, magam is leginkább tejjel táplálkozom. Egy flaskó tej reggel, egy
flaskó délben, egy flaskó este. Persze változatosság kedvéért némi keserûvíz, mert
csak bízzuk a gyomorra a dolgot, õ tudja legjobban, mikor kívánja meg a keserûvizet.
Most mindig Darwin régen olvasott mûveit olvasgatom, ha keserûvízkúrát tartok.
Felteszem a pápaszemet, mint egy német, nem törõdöm még azzal sem, ha a
pénzeslevélhordó csengetne ajtómon, az ijedõs asszonynépet kiparancsolom a házból,
tisztességes embernek érzem magam, mert kötelességemnek eleget teszek. - Igen,
hallottam, mikor a vén bitang ezt mondta önnek, mikor az ágya mellé éjszaka letelepedett,
miután az ablakon bemászott, és a karosszékbe ült, mintha itt akarná bevárni a reggelt.
Még szundikált is alattomban, hogy minden gyanút eltereljen magáról. Egyet-egyet
horkantott, utána megcsóválta a fejét, és ünnepélyesen kijelentette minden
felébredésekor, hogy törjön el a lába, ha még egyszer átlépi a Csillag küszöbét, a
zsandárok elzsuppolhatnak minden kávéslányt, õ egyikért se lép közbe, a cigányok
verhetik akár nikkelezüstön a nótákat, a traktéros arcán minden szemölcs
ámorgödröcske lehet, a vinkóból csinálhatnak francia pezsgõt, a verekedõ embereket
ünnepélyesen megverhetik, a korcsmárosné elõrendelheti az összes régi szeretõit,
hogy megint párbajozzanak érte, mint valamennyi ezüstlakodalmán. A vasúti
omnibusszal megérkezhetik az a pápaszemes idegen, akinek vendégszobáit majd
éjszakára szekrényekkel, asztalokkal lehet eltorlaszolni, a jó ismerõs ágya alatt ugyancsak
éjszaka kisebb tüzet lehet gyújtani, a veres bajszú portást be lehet suvikszolni tetõtõl
talpig - de azért õ nem megy többé a Csillagba, ellenben inkább beteg barátja
vigasztalására mászik be éjszaka az ablakon. Elõbb-utóbb mindenki gazemberré válik,
aki korcsmajáró.

- Igen, ily nemes indulatú férfiú Kápolnai.
- De hát akkor miért fogyott el minden diópálinka, amely a szekrény tetejére volt

készítve, telelés céljából? - kiáltott fel Csapó Gizella, aki azt vette a fejébe, hogy Ulrik
urat meggyógyítja. - Miért ment a tekintetes úr éjfél után a kamrába, hogy ott egy rõf
füstölt kolbászt levágjon? Miért találtam üresen a liptóitúrós dobozt reggel az ágya
elõtt, miért volt hagymaszaga még a kalapjának is, amelyet már hónapok óta nem tett
fejére, miért mászott ki Kápolnaival együtt hajnalban az ablakon, hogy elmenjenek
bundapálinkát inni a Csillagba, együtt a fuvarosokkal, az útonjárókkal, mikor tudhatná,
hogy a hajnalcsillag látása ártalmasan hat a betegségeire?

- Nem lehet mindig diópálinkát inni, mert az ember elõbb-utóbb úgy érzi magát,
mint egy vén diófa, amely már legfeljebb a koporsóhoz jó - felelt Ulrik úr, hogy
valamiképpen magyarázatot találjon.

- Hát jól van, beismerem, hogy némi változatosságra szüksége van annak is,
akinek olyan pontosan kellene élnie, mint a svájci kronométernek. Beismerem, hogy
Kápolnait meg kell tûrni néha a háznál, már csak abból a szempontból is, hogy az
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ember eleven bizonyítékát láthassa, hogyan züllik el, romlik meg, haszontalanodik el
egy jobb sorsra méltó férfiú. De hát arra feleljen nekem a tekintetes úr, hogy miért
kellett az ablakon kimászni ahhoz, hogy a Csillag korcsmába eljuthassanak hajnalban?

- Ez... lelkiismeret dolga - felelt Ulrik úr. - A magamfajta beteg embernek érzékenyebb
a lelkiismerete, mint másoknak. Tudom, hogy a vesémnek éjszakának idejére
egyenletesen kell feküdni, hogy napközben mulasztott dolgát elvégezhesse. Tudom,
hogy van egy halálosan hideg borzongás a világon, amely akkor jelentkezik a szívemben,
ha nem adtam elég pihenõidõt a májamnak, a gyomromnak, a beleimnek. Tudom, hogy
pálinkaivás után szörnyû fájdalmak keletkeznek az agyvelõmben, a homlokomban, a
halántékomban, hogy az egérlyukba szeretnék elbújni a szenvedések elõl. Tudom,
hogy embergyûlölõ leszek minden olyan látogatás után, amelyet hajnalban a Csillagban
teszek, hogy az útonjáróktól meghallhassam, hogy mi újság a környéken, kit ütöttek
agyon, kit csaltak meg, kit loptak meg, kinek a szarvát törték le... Ezért kellett kimászni
az ablakon, mintha itthon hagytam volna, szépen, pontosan, kényelmesen
elnyújtózkodva az ágyban azt a beteg embert, amilyen egyébként én vagyok. Egy
másik Ulrik mászik ki az ablakon, egy másik fekszik az ágyban...

- Talán még nõies kalandokra is elcsábította Kápolnai? - kérdezte Csapó Gizella,
oly figyelmesen szemlélve egy-egy fehér nõi zubbonykát, mintha ez adná a tanácsot.

- A Csillagban mindig vannak olyan nõi teremtések, akik szívesen szóba állanak az
útonjárókkal. Ez a forgalomhoz tartozik. Elképzelhetetlen egy utas ember, aki ne akarna
megismerkedni eddig sohase látott nõkkel. Mert hiszen, mi célja volna e nélkül
hosszadalmas, fáradságos utazásának? Tehát Kápolnai is elõszólított egy Márta nevû
kisasszonyt, akihez így szólott: - Daloljon a barátomnak egy nótát, mert már esztendõk
óta nem dalolt neki senki nótát! - Csak ennyit mondott Kápolnai, se többet, se
kevesebbet...

- Éppen eleget ahhoz, hogy leöntsem az ablakból, ha még egyszer erre jár - felelte
Csapó Gizella.

...Ám estefelé, amikor a kedvek, hangok, érzelmek, gondolatok rendszerint némi
változáson esnek át, estefelé, amikor az ördög tudvalevõleg kimerészkedik a pokolból,
hogy szemügyre vegye azokat, akiket éjszakára el akar vinni - amikor Ulrik úr már régen
megimádkozott, kezét összekulcsolva a szíve felett, hogy kellõ pozícióban találja a
halál, ha netán erre járna: Csapó Gizella, a szent életû ápolónõ a varrógép mellett, a
szünetek közben egy nótát kezdett dúdolgatni. Mégpedig a Csicsóné nótáját.

- Ejnye, hol tanulta ezt a nótát, Csapó Gizella? A kocsmahölgy is ezt énekelte! - ült
fel fektébõl Ulrik. - Hát így akar engem gyógyítani?

- Kutyaharapást szõrivel - felelt Csapó Gizella.
(1929)



194

A HAS EZEREGYÉJSZAKÁJA

Póki, amikor már minden foglalkozásból kikopott, amelyet úriember ûzhet a Felsõ-
Tisza mentén: volt árbecslõ és biztosítási szakértõ, volt bolond úriemberek mellett
felvigyázó, amely bolond úriemberek minden éjszaka fel akarták gyújtani az ágyukat,
és volt házasságközvetítõ, amikor minden kötél szakadt, csak olyan özvegyasszonyok
maradtak meg a világon, akik az elsõ urukat halálra verték - Póki étvágytalan, magaunt,
semmire sem jó úriemberek gyógyításával foglalkozott: így került Jómódba, Ulrik nevû
ismerõsünkhöz, akinek megmentésérõl még nem mondottak le a rokonai. - Majd
meglátják, hogy egy hét múlva avas szalonnát és fekete cselédkenyeret fogok véle
etetni, s azt mondja, hogy annál jobbat sose evett életében. Van olyan párfõmje a
szalonnának, amelyet késõ öregségéig sem unhat meg az ember. Azok a legboldogabb
emberek, akik bakon vagy nyeregben ülve falatoznak fehér, puha, kövér szalonnát a
bicskájukkal, a jobb mellényzsebükben van a hagyma, amelyet elõbb a bal
mellényzsebükbe dugnak be sózás végett, aztán egyetlen harapásra kapják be a
hagymafejet; közben jó darab kenyérszeleteket vagdalnak a kezükben tartott cipóból.
Bezzeg, nem közönséges élmény, ha ilyenkor vendégfogadó vagy csárda mutatkozik
az országút mentén, a kulacsot újra meg lehet tölteni. De csak vékony, fehér, egyéves
borral, mert utasembernek nem tanácsos másféle bort inni. Útközben könnyû
verekedésbe keveredni. - Így, Póki. Császárszakállas, a pipafüsttõl sárgult bajszú, igen
nyugodt, szinte megjegyzés nélküli, hatvanesztendõs úriember volt, akit a flegmája
miatt pénzért lehetett volna mutogatni, el is nevezték vidékünkön „Flegmannak”, amikor
a tiszaeszlári pör járta, és mindenkinek zsidós neveket volt szokás osztogatni.
Száznegyven centiméter volt a katonamérték alatt a boszniai okkupációkor, de olyan
nagy feje volt, mint Sivorszkinak Zemplén vármegyében, akivel néha egy kalapot
viseltek, amíg nem akadt pénzmag egy újabb kalap megrendelésére. Most Póki viselte
a kalapot, mert Sivorszki Zemplénben egy öreg bárót õrzött, akinek „tériszonya” volt,
és ugyanezért minden éjszaka ki akart ugrani az ablakon, mindaddig, amíg Sivorszki
egy gyertyával kivilágított, rúdra helyezett üres koponyát nem kezdett emelgetni az
ablak alatt. Ehhez pedig nem volt szüksége a kalapjára. „Flegman” ugyanezért éjjel-
nappal kalapot viselt a fején - ki tudja, meddig tart a dicsõségbõl? -, minden
mutatványához, bûvészkedéséhez, elõadásához felhasználta Sivorszki terjedelmes
keménykalapját. Fõtt tojásokat, galambokat, virágcsokrokat, bádogtallérokat, szerelmes
leveleket, sürgönyöket, nõi arcképeket, selyem zsebkendõket, égõ szivarokat,
kártyacsomagokat, házinyulakat varázsolt elõ a kalapjából, de máskor csak egyszerûen
megemelte kalapját, s így szólt:

- Köszöntem Ferenc Józsefnek Ischlben, és õ azt kérdezte: mostanában hány
„lakatosok” vannak Privigyén, ahol a felségnek egykor a vasúti stáción bemutattak.
„Két lakatos van Privigyén” - feleltem. (Póki elõadása közben kalapjával különbözõ
mutatványokat végzett.) Mire õfelsége valamely olyan megjegyzést mondott a
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kíséretében lévõ Paar grófnak, hogy a magyarok még mindig úgy hazudnak, mint
harminc esztendõ elõtt, amikor utoljára Privigyén járt. És én bolond fejemmel (Póki
kalapjával a fejére ütött), csak kétesztendei gondolkodás után jöttem rá, hogy õfelsége
voltaképpen a privigyei lakosok száma iránt érdeklõdött. Azt hiszem, hogy ezért a
másvilágon egyszer deresre húznak.

Ebbõl a kis történetkébõl is megítélhetjük, hogy mily konciliáns férfiú volt Póki,
miért nem tiltakozott sohasem, ha „Flegman”-nak szólították, miért nézegetett az
emberekre mindig szelíd megbocsátással, akik néhanapján megbántották, mint
eltévelyedettekre, akik kénytelenek rövid idõn belül megbánni igazságtalanságukat.
Báránytekintettel nézett ugyanezért Csapó Gizellára, Ulrik úr gazdasszonyára, aki füle
hallatára így szólott Ulrik úrhoz, jövendõbeli gazdájához:

- Tisztelt tekintetes úr. Én egy szegény leány vagyok, aki sokkal többet szenvedett
a sorscsapásoktól, amelyeket megérdemelt. Hiszen ismeri élettörténetemet. Én voltam
mindig a „szegény rokon” mindazoknál a házaknál, ahol megfordultam, ha az úr és
úrnõ veszekedésbe kezdtek, végül az én fejemen törték össze a teásfindzsákat; ha a
harcsa nyers volt az ebédnél, én jártam sírni a kert végébe, ahol senki se látott; ha a
kisasszony a gyógyszerésztõl szerelmes levelet kapott, én voltam az oka; ha az úrnak
gyomorégése volt a mértéktelen borivástól, ugyancsak én szenvedtem... De ha ez az
ingyenélõ, mosdatlan, zsíros Póki úr, aki már eddig is körülnézett a padláson, a pincében,
a kamrában, a veremben, a ruhásszekrényben, a házi patikában, felhajtogatta a szobában
a szõnyegeket, hogy nincs-e valami elrejtve alattuk, megkóstolt minden üveget,
amelyben folyadékot látott, még a valódi pthrügyi tormánktól, a legerõsebb
pálinkánktól, a lélegzetölõ paprikánktól, a holt embert riasztó, házi recept szerint készült
tubákunktól se volt túlságosan elragadtatva; - aki a szemem láttára evett meg egy
eleven galambot, mint egy vadember; - aki egy ültõ helyében fogyasztott el egy
malacsódart; - aki az ujjával keverte meg a forró paradicsomlevest, hogy a rizskása
elég puhára fõtt-e már benne; - aki már hajnalban olyan pálinka után sóhajtozik, amely
pálinkát utoljára Boszniában ivott, amikor a bosnyák nõk meg akarták mérgezni a
magyar katonákat; - aki éjfélkor, a kísértetek órájában is felmegy a padlásra, mert
napközben megütötte a kobakját egy felvágatlan disznósajtban; - aki már hajnalban
válogatja az eleven és döglött rákokat a csalán között a kasban, a veremben; - aki nem
nyugszik addig, amíg egy bedugaszolt hordót lát a pincében; - éjszaka, ha rájön az
éhség: az egérfogóból kieszi a szalonnadarabkát; - aki a múltkor egy árjegyzéket evett
meg, mert arra csokoládészeletek voltak festve; - aki 1848/49-i újságokat visz magával
olvasmány céljából arra a helyre, ahová a király is gyalog jár; - aki a csillagjárást, a hold
keltét, a nap nyugvását tanulmányozza ki elõbb a kalendáriumból, amíg elõáll
indítványával, hogy mit kellene ebédre enni; - aki a napraforgómagokat ropogtatja,
amely magokat télen a madaraknak szórtam; - aki a kövér szolgálókat megemelgeti,
megméregeti, megtapogatja abból a szempontból, vajon milyen pecsenye lenne belõlük,
ha az õ receptje szerint megsütnék õket...

- Mondom, tisztelt tekintetes úr, ha ez a Póki úr, akit most a házához vett: megnézeget
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a jövõben is minden sarokba dobott nõi alsószoknyát, vajon nincs-e benne egy darab
füstölt hús elrejtve, amelyet a házból ki akarnak lopni? Aki egyéb teendõ híján
megtapogatja a tyúkokat a tojások irányában? Aki hitetlenkedve csóválja azon a fejét,
hogy a beteg disznót az állatorvos parancsára ástuk el, és a helyek iránt érdeklõdik,
ahol a disznókat elföldeltük. Mert szappanfõzéshez a döglött sertés is jó. Aki egy deci
tejfelt is sokall a paszulyleveshez, mert véleménye szerint az igazában borecettel jó.
Aki reggel számon kéri azt a heringmaradékot, amit este meghagyott magának borivás
utánra. Aki a vak koldustól is ellopná a rézkrajcárt, hogy titokban az uborkásüvegbe
eressze. Aki a fejét rázza, amikor a patikaorvosságokat látja az igen tisztelt tekintetes úr
éjjeliszekrényén. És nyomban kijelenti, hogy ezeket az orvosságokat õ is használni
fogja, hogy ne vesszenek kárba. Az elhasznált piócákat a maguk befõttesüvegében
máris a szobájába vitte. Aki csodálkozik, ha este lámpát gyújtunk, mert az ember a
sötétben is megtalálja a száját. Aki megeszegeti az ebéd végén a kenyérmorzsákat az
abroszról, aki összeöntögeti a maradék bort a poharakból, hogy ebéd után
lerészegedhessen, fagyottan eszi meg a töltött káposztát a szobájában, mert véleménye
szerint ilyen csekélységért nem érdemes tüzet gyújtani, aki nyomban sírva fakad minden
asztali köszöntõnél, mert jól tudja, hogy ilyenkor a bornemisszák is meghúzzák a poharat,
aki minden használt fehérnemût abból a szempontból bírál, vajon nem árt-e a vászonnak
a gyakori mosás, aki a hurkavégben alkalmazott gyufaszálból farag magának fogpisz-
kálót, mert azért már amúgy se kár... Aki azt mondogatja a cselédasszonyoknak, hogyan
motozta meg a cigánymenyecskéket, amíg az elveszett ötforintosat egy már mezítelenre
vetkeztetett nõnél megtalálta. Aki körömjeleket tesz a különbözõ flaskókra, hogy azokból
csak õ ihasson. Aki az elhasznált papír szivarszipkákat is mindennap megolvassa a
maguk dobozában, aki egy elgurult inggombért csendõrt hozatott a házhoz...

- Kínai ezüstbõl volt az inggomb - mond most Ulrik úr, a homlokára emelvén a
szemöldökét.

- Hát akkor én a legnagyobb sajnálatomra nem maradhatok meg ennél a háznál,
ahol hitem szerint, tisztelt tekintetes úr ápolásával foglalkozva, beteg éjszakáin virrasztva,
esténként a fájós lábait dörzsölgetve, reggelenként teáját kavargatva, a készpénzével
takarékoskodva, együtt sajnálkozván az eliramlott életen, együtt olvasgatván a beteg
szív dobbanásait, együtt leskelõdvén a gyomra elváltozásaira a nap különbözõ óráiban,
a belek alattomos mûködésére, a kedvek elszontyolodására, a hangulatok
megsavanyodására, a gyomorszáj irtózatos fájdalmaira, az éjszakai verejtékezésekre, a
gonosz indulatú álmokra (mert ha igen tisztelt tekintetes úr rosszat álmodott: ugyancsak
rosszat álmodtam én is a szomszéd szobában), a hajnalcsillag, az elsõ szellõ, a pitymallati
derengés jöttével tapasztalható javulásokra, az elsõ madárhangra, amely rendszerint
valamely változást hoz, az elsõ tavaszi sóskára, amely örömére szolgál a
legelkeseredettebb gyomornak is, a friss tormás virslire, amelyet szalvétába burkolva
hozatunk a nagyvendéglõbõl, mégpedig sóspereccel, amikor a nagyvendéglõben
elõször csapolnak tavaszi vasárnapon, az elsõ cseresznye ízére és õsz felé a
cseresznyepálinkára; - mondom, azt hittem, mikor ebbe a házba beléptem, hogy itt
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érem meg az elsõ paradicsom és az elsõ káposztafej ízét, amihez gyenge malacpecsenyét
lehet sütni, mégpedig olyanformán, hogy különbözõ eljárással elvesszük a malac
szopós, nyálkás mellékízét, és bõrének aranyszínét zsíröntözéssel növeljük, és olyan
vigyázattal sütjük, hogy gyenge bordáit még a rossz zápfogak is örömmel ropogtatják,
a combocskák csontjaival sokáig lehet elmulatgatni, a hozzáértõ kéz megtalálja a csontok
mellett azokat a részecskéket, amelyekért érdemes volt egy hosszú életet, egy hosszú
betegséget, még hosszabb gyötrõdéseket elviselni, mert az ember a szakácskönyvbõl
amúgy sem tanul meg semmit, mindent magának kell megtapasztalni, amíg rájön az
igazi ízekre.

- Eleget mondtál, Gizella lányom, „Flegman”-nak menni kell innen, nem
kerestethetjük a csendõrrel az elveszett étvágyat, mint az elgurult inggombot - felelt
Ulrik úr, mint valamely szultán.

*
De estefelé... Megérkezett „Flegman”, aki rendszerint azokat a késõ délutáni, a

vecsernye utáni órákat választotta Ulrik úr gyógyítására, amikor egy úriembernek
amúgy sincs más teendõje, mint az élete örömtelenségén szincerizálgatni. Vecsernye
után, amikor az ördög kimerészkedik a bokorból, és ajánlatokat kezd tenni az esti órák
eltöltése irányában.

- No, volt-e valami bélgörcs vagy efféle vendég a nap folyamán? - kérdezte
kedélyeskedve, mint valamely öreg háziorvos, de kezében csontfejû pálca helyett
szalámidarab (mégpedig a vége, amelyen ólompecsét hintázott), a penecilusával igen
választékos szeleteket vagdalt a szalámiból, de talán kívánatosabbak voltak azok a
kenyérdarabkák, amelyeket ugyancsak késével vagdosott. Mogyoró nagyságú
vöröshagymákat roppantott az eledelhez, mint közönségesen szokta.

Ulrik gyûlölködve nézte a kis termetû úriembert, aki a legtermészetesebb dolognak
tartotta, hogy pontos az uzsonnaidejével, és vecsernye után befalatozik, mégpedig
csámcsogva és a világon semmire se gondolva, mint az étel változatos ízeire. - Hm, volt
bélgörcs? - Egy nagyobbra nõtt hagymát vetett a zápfogára - vagy nem volt bélgörcs?
- Ulrik, aki a karosszékben ült egy vastag bottal játszadozva, hirtelen a térdére csapott
„Flegmannak”.

- Te disznó - mondta neki egész röviden.
„Flegman” bohócos grimaszt vágott az arcával, mintha a szaláminak volna baja.

(A minap is azt híresztelte, hogy a kamrában lógó szalámirúdban egy emberi kisujj
körmét fedezte fel, mert a szalámiba tudvalevõleg mindent belevágnak, ami a
szalámitolvajokat megriasztja.) De mindenesetre hátrább húzódott, és bothossznyi
távolságból kérdezte:

- Talán megint arra gondol, hogy bármennyi jót tesz embertársaival:
végeredményben egyedül kell meghalnia, senki se megy magával a túlvilágra? Hát
már megnyugtattam errõl, hogy nem fog egyedül meghalni, mert abban a
másodpercben én is véget vetek az életemnek, nincs már nekem keresnivalóm
Magyarországon, ha Ulrik urat nem tudom megmenteni a haláltól, nem tudom
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megszabadítani a betegségeitõl. Érzem, hogy az utolsó kliensem Ulrik úr, akivel vagy
együtt élek, vagy együtt halok.

- Nem akad még egy ilyen bolond? - kérdezte gyanakodó fészkelõdéssel Ulrik úr.
- Õszintén megvallva: nem hiszem. Mert nem törõdnek többé az egészségükkel

Magyarországon az emberek, valamiképpen csökkent az élet értéke. Eh, minek tovább
fizetni a doktorokat, a patikáriusokat, amikor úgyse tudnak segíteni a bajainkon? Minek
fizetni az ügyvédeket, amikor az igazság sohasem derül ki? Minek új ruhát varratni a
szabóval, amikor az ember lemondott arról, hogy újra megházasodjon? Minek borbélyt
hívatni a szakállnyeséshez, amikor elvégzem én is? Minek kell általában kibújni a
házból, amikor úgyis mérgelõdés az élet? Ulrik úr, becsületszavamra meghalok magával,
ha nem sikerül meggyógyítanom.

- És ha meggyógyít? - kérdezte Ulrik az ámbituson.
„Flegman” becsattantotta a bicskáját, körülhordozta tekintetét az alkonyi láthatáron,

mintha máris azon gondolkozna, hogy mikor sötétedik be kellõen, mit eszik vacsorára,
mivel tölti az idõt vacsora után.

- Ha meggyógyítom: körülutazzuk Magyarországot.
„Flegman” okosan felelt, mert valamiképpen kiszimatolta, hogy ez volna Ulriknak

a legfõbb ambíciója, mielõtt beadná a kulcsot.
- ...Tudniillik nem lehet mindent egy helyben megtanulni - mondá most „Flegman”,

mintha valami régen megkezdett gondolatot folytatna. - Bármilyen okos az ember, nem
lehet egy karosszékbõl körültekinteni a világot.

- Te disznó. Amikor idevettelek kenyérpusztítónak, mást mondtál. Azt állítottad,
hogy az a legbolondabb ember, aki vasútra vagy gõzhajóra ül, hogy akkor is halálra
van szánva, ha nem leskelõdnék rá a laposguta.

- Most is ugyanezt mondom - felelt „Flegman” olyan gyanús engedékenységgel,
mint ahogy a gyermekekkel és a bolondokkal szokás beszélni -, ki a fene ülne gõzvasútra,
amikor az ember a saját szobájában körülutazhatja a világot, de csak akkor, ha egy
megfelelõ, tudós, tapasztalt férfiú a vezetõje! Ki a csoda rázatná magát éjszaka a Felsõ-
Tisza vidéki országutakon, hogy valamely kis állomást elérjen, ahol állítólag éjfélkor
megáll a személyvonat? Példának okáért Miskolcra akarna menni innen, Jómódból a
tekintetes úr - kiáltott fel az útimarsall, akinek igazi neve Póki volt -, mit csinálna akkor,
ha én nem adnék tanácsot?

- Te disznó - felelt a beteg emberek fájdalmasságával, türelmetlenségével Ulrik úr.
- A londoni csillagvizsgálóknak a tagja vagyok - fellow-ja, amit te nem értesz, amilyen
fellow csak kétszáz van az egész földkerekségen, mert ez a rang se pénzzel, se
protekcióval meg nem szerezhetõ, csak tudományos munkálkodással -, és te azt
kérdezed tõlem, hogyan kellene nekem Miskolcra utaznom?

- Fogadjunk a kupa borba, hogy nem tudja - felelt azoknak az embereknek a
vakmerõségével „Flegman”, aki tudja, hogy nincs vesztenivalója.

Ulrik úr eltolta magától alkalmazottja kezét. „Flegman” érezte, hogy most áll legköze-
lebb ahhoz a helyzethez, hogy egyetlen kézmozdulattal kiparancsoltatik a házból. De
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idejében zsebébe nyúlt, elõrántott egy kis zsíros, piszkos, gyûrött könyvecskét, bizo-
nyos vasúti menetrendet, amelyet állításai igazolása céljából mindig magával hordott.

- Tessék megnézni - szólt, és egy helyre mutatott a könyvecskében. - Itt egyes
állomási nevek mellett pohár vagy keresztbe tett villa és kés látható. Nem tudom, hogy
a londoni Csillagász-Egyletben mire magyarázzák ezeket a jelvényeket, van-e valami
közük a bolygók járásához, a holdváltozásokhoz, de mi, egyszerû magyarok, tudjuk,
hogy ezek a jelvények csak éppen korcsmákat jelentenek, amelyek az állomásokon
találhatók. A pohárral jegyzettnél csak ital kapható, azért tanácsos tarisznyával indulni
e táj felé. A villa és a kés jegyez friss pörköltet, de néha a kényelmesen elfogyasztható
ebédet is.

(A kupa bort harmatozó edényben már régen felhúzták a pincébõl, odaállították az
ámbitusra, a hideg kõre, „Flegman” nagy csemcsegéssel, nyelvcsettintéssel, elõzetes
köhécseléssel, de még ásványvíz nélkül is megkóstolta, félig lenyelvén egy pohárka
tartalmát, amelyet elõbb a hunyó napsugárnál megnézett, oldalvást is, gyanakodva,
hogy az elõzetesen fogyasztott szalámi íze - a bor minõségére nézve - meg ne csalja,
miután ítéletet kell mondani a borról.)

*
- Most pedig ereszkedjen le a tekintetes úr a karosszékébõl, üljön erre a kis négylábú

bársonyzsámolyra, amelyen királynõk is tartogatják a lábukat, amikor a mesemondásokat
hallgatják, mert a nõk, még ha a legmagasabb rangúak is, nem tudhatják elõre, hogy a
következõ percben mit csinálnak a lábukkal. A nõk sokkal indulatosabbak, mint a
férfiak, van olyan nõ, aki rúgni szeret, van olyan, aki térdre, lábcsókra kényszeríti a
férfiakat. A beteg férfi, amikor már alig gyõzi a szenvedéseit: elnõiesedik. Siránkozó,
nyöszörgõ rongy lesz a legerõsebb férfiból. Nagyon ritka az olyan férfi, aki káromkodni
tudjon halála percében. Azért csak guggoljon le a tekintetes úr a „sámerlira”, mert
innen nem eshetik nagyot.

- Meg akarsz ölni, te gazember? - kiáltott fel Ulrik úr.
- Nem akarom megölni, hanem a mai nap folyamán éppen elegendõt ült már a

karosszékben. A gyomra, veséje, tüdeje, mája, bele és az epéje úgy megszokhatta a
mozdulatlanságot, mint egy sóbánya.

- Igaz, keserû íz jön fel a szájamba, mintha az egész világot meggyûlöltem volna, ha
csak egyetlen mozdulatot teszek. Szeretnék visszavonni minden jó szót, amit életemben
kiejtettem - felelt a beteg ember. - Szeretnék visszavonni minden jó cselekedetet, baráti
poharat, még csak minden „jónapot”-ot is, amit valaha a doktoraimnak mondtam,
amikor meglátogattak. Hiszen rendben volt, hogy a falusi körorvos néha éjszaka is
meglátogatott. De hát kitõl kaptam én honoráriumot azért, mert beteg voltam?

- Tapasztalatokban gazdagodott a tekintetes úr - felelt olyan bölcsen „Flegman”,
mint egy fürdõszolga. - És esetleg epekövekben, amelyek drágábbak, mint a gyémántok.
És esetleg karbunkulusokban, amelyek miatt majd nemigen fog tudni üldögélni se,
habár ezekrõl a mai napig még nem értesültem - azért csak csücsüljünk le a „sámerlira”,
bár a változás folytán nagyot kiált a tekintetes úrban a rekeszizom, és megkérdi, hogy
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nem volt-e elég a mozgásból délben, amikor Vízvári Mariska receptje szerint készült
húslevest evett?...

- Megállj! - ordított fájdalmában a zsámolyra települõ úriember, mert nyomban
észrevette, hogy a ravasz zsámolynak kerekei vannak, amelyek nyomban fordulni
kezdtek testének súlya alatt. - Megállj, a Ponciusát!

De „Flegman” nem állott meg, hanem a zsebébõl cukorspárgát vett elõ, amelyet
ügyesen a zsámolyra akasztott, mint egy vadászkutya örvére, és húzni kezdte az ámbitus
kövein a rejtélyes szerkezetet. Közben hátra-hátrafordult, és így beszélt Ulrik úrhoz:

- Királytelek, Rakamaz, Kótaj, Mátészalka, Nagykálló, Szerencs, Miskolc, Kassa,
Poprádfelka, Oderberg, Moszkva, Szentpétervár, beszállni. Beszállni, tekintetes úr, mert
nyomban indít a vonat. - Hogy el ne felejtsem: Kótajban lakik egy bizonyos Svarc, akit
már különbözõ dolgok miatt többször elítélt a bíróság, mert ellenségei feljelentették.
De õ az egyetlen ember, aki olyan pálinkát tud szerezni a Tiszántúl, amelytõl a
legbetegebb embernek is meg kell gyógyulni. A csodarabbik receptje szerint készült ez
a pálinka, még a Bolygó zsidó idejébõl maradt itt, három kérdésre kell felelni annak,
akinek Svarc ad a pálinkájából.

- Gyerünk tovább. Én egyetlen kérdésre sem felelek, mert beteg vagyok. De az
ikertestvérem, Ubul tud héberül, mert õ szegény ember, és ezen a nyelven beszéli meg
üzleteit a máramarosi zsidókkal. De õ parasztpálinkát iszik reggel. Azért csak gyerünk
tovább Kótajból, mert máris mozdulni érzem a gyomorsavaimat, mintha vitriolt ittam
volna - szólt a zsámoly utazása közben Ulrik úr, és olyan pillantást vetett elhagyott
karosszéke felé, mintha örökre búcsúzkodna tõle.

- Hát mit szól tekintetes úr Pátrohához? - kérdezte tapogatózva „Flegman”, mintha
a távolban Pátroha kékült volna.

- Sohasem voltam Pátrohán, de néhány cselédet fiatal koromban, amikor még
magam vezettem a háztartásomat, onnan fogadtam. Jó, dolgos, nagy tenyerû, derék
leányzók voltak. Senki nem tudta úgy dörzsölgetni a lábomat, mint Detkár Juliánna, aki
görögkeleti születésû volt, és a bácsikája kántor volt, ugyanezért orosz egyházi énekeket
zengedezett az ágyam mellett éjszakánként, amikor aludni nem tudtam. Igen szép, fehér
bõrû, rétszagú leányzó volt, egészséges volt minden mozdulata. Egy csizmadia volt a
kérõje, de az esküvõje elõtt való napon meglátogatott, és bejelentette, hogy engem
szeretett egész életében, és bocsássak meg neki. De sajnos, én már akkor tehetetlen,
beteg ember voltam, csak a pincekulcsot tudtam a kezébe adni a fejem alól, megkértem,
hozzon fel az öreg Mezõssy hegyaljai borából egy flaskóval, amelyre az van írva
tintával: 1838, és úgy el van rejtve a pincében, mint a szerelem. Az apám kapta még az
öreg Mezõssytõl azzal az utasítással, hogy akkor igya meg, amikor halálát érzi közeledni.
A lány elment a pincekulccsal, visszajött az üveggel, a zsebkésemben lévõ finom,
karcsú dugóhúzóval nyúlt hozzá, és két pohárkával töltött az üveg tartalmából. Megittuk
a bort, és Detkár egész éjszaka titkolt könnyekkel, visszafojtott sírással, szent
szerelemmel ült az ágyam szélén, százszor megfogadta, hogy minden körülmények
között halála napjáig engem fog szeretni, minden besötétedéskor imádkozni fog értem,
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tudakozódik csodatevõ orvosságok után, amelyekkel meggyógyíthatna, ha találkozik
egy megfelelõ javasasszonnyal, aki megint egészséget tudna nekem adni, azt
féltékenység nélkül ideküldi, még ha olyan szép is, mint a pócsi Mária...

- Jó, jó - felelt most „Flegman”, mintha valamely vonatot késne el, amelyhez
igyekezett -, mit evett Detkár Juliánna azon a búcsúéjszakán?

A kiskocsiban ülõ Ulrik úr elgondolkozott, mintha a saját gyomrába tekintene:
- Mit is evett? Egy üveg sombefõttet talált a szekrényben, és azt csendesen,

meseszerû csendességgel megeszegette, hogy még a kanál koppanását se hallottam,
a magok eltûnését félálomban dehogyis figyelhetem! Úgy majszolt, mint egy drága kis
szellem, és minden órában megígérte, hogy amint az urától, a csizmadiától szabadságot
kap, minden hónapban visszatér a házamhoz, hogy itt egy-két napig rendet csináljon.
- Nagyon sajnálom itt hagyni, szegény, beteg ember - mondta reggel -, de nekem is van
kötelességem. - Kértem, halassza el az esküvõt, hisz a csizmadiának mindegy már az az
egy-két nap. - De nem mindegy nekem, mert én rendszeretõ leány vagyok - mondta
Juliánna. Egy-két évig még havonta eljött, hogy körülnézzen a házamban, aztán otthon
maradt a gyerekeinél.

- Tehát tovább utazhatunk - mondta most „Flegman”, és kicsinykét meglódította
a kocsit.

Ulrik azonban váratlanul tiltakozott.
- Ha szeretsz, barátom, maradjunk még egy darabig Pátrohán, hiszen amúgy is

esteledik.
...Csapó Gizella, akirõl már hallottunk ebben a történetben, a konyhaajtóban

álldogálva, keresztet hányva, ég felé fordított arccal, az ördögûzés ellen imádkozva,
szinte halálra váltan hallgatta „Flegman” és gazdája beszélgetését: parancsot kapott,
hogy adja elõ vacsorára az 1838-i jelzéssel ellátott butéliákat, valamint a sombefõtteket.
A gazdasszony egy félórai keresgélés után halotthalványan jelentette Ulrik úrnak,
hogy az említett borok és befõttek már évek elõtt elfogytak.

Ulrik úr embertelen arccal hallgatta hûséges gazdasszonya szavait, s így felelt:
- Látom, hogy magamnak kell utánanézni a háztartásomnak - s egy üres, csorba

poharat, amelyet már régebben gyûlölködve nézett, a vacsorázóasztalról a földre dobott.

(1929)

A HASBESZÉLÕHÖZ

- Vágjatok fel egy sódart! - szólna hátra az ember, mikor kedves vendég kocsiját
látja udvarába fordulni, ha nem született volna elkésve.

- Péntek van, hozzatok halat a halásztól. Talán egy darab ikrás vizát vagy talán
fogast, amit osztrigával lehetne garnírozni - mondaná az ember, amikor reggel a
kalendáriomra esik a tekintete.
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- Nagyböjtben volnánk, de ma vasárnap van, fõzzetek hát a levesbe egy tyúkot a
marhahús mellé. De el ne felejtsétek a levesbõl a velõscsontot és a disznóhúst se -
rendelkezik álmában az ember, amikor a másik oldalára fordul, és már a háta mögött van
a tegnapi vacsora.

A mostanában divatos körkérdések között sem volna érdektelen megkérdezni,
hogy ki mit szeretne ebédelni? Prózai dolog - felelnék a széplelkek -, szakácskönyvekbe
való tudnivaló, törjék rajta a fejüket a konyhában vagy a fogadóban... És a halovány
idealistáknak teljesen igazuk is lett volna körülbelül tíz esztendõ elõtt, amikor a
nagyehetõ Szûcs Pátri fogadásból megevett uzsonnára egy egész sódart. Napjainkban
azonban az ujjain összeszámlálhatja az ember azokat a magyarokat, akik csak a terített
asztalnál tudják meg a mindennapi ebéd bõséges sorrendjét; akik például megtarthatják
a régi jó szakácskönyvek utasításait, amelyek egész álló esztendõre elõírták az ebédek
sorrendjét és minõségét, mint ahogy már néhai Apor Péter báró kezdte az erdélyiek
vendégségérõl.

Mennyi mindent tudtunk a gyomrunk dédelgetésérõl, akár csak szívünknek
támogatásáról, akár csak elménk fényesítésérõl. A költõk és tudósok mellett legfeljebb
akkor volt jelentõsége a szakácsnak, ha az pendelyben járt, és fiatal és csinos volt -
mondtuk kézlegyintéssel, de most már, annyi esztendõ után szégyenkezés nélkül
bevallhatjuk, hogy a régi Magyarországon a szakácsnék, szakácskönyvek tudománya
mindig közelebb volt a szívünkhöz és az elménkhez, mint a könyvtárak mondanivalói.
Szemérmetes dolog volt, hogy a magyarok a temetõk férgeinek való kedvezésnek
nevezték a konyhamûvészetet, de a molyette, avas könyveket vajon kiknek írják, ha
nem a múlandóság láthatlan megbízottainak?

Azért csak ne szégyelljük, hogy megenyhült a fájdalmas, virággal és szerelemmel
ellenkezésbe jött szív is, amikor a déli harangszó végigcsengett a város ablakain. Igaz,
hogy böjt van, de a gyomor sóvárog a maga mindennapi mulatságai után, amint
leányka a szerelmi játékért. A csacsihasak, a horpadt bendõk, a dalmos mellények és a
korgó gyomrok visszhangozzák a harangszót, mint a mélységek a hangot - elindulnak
az emberek otthonukba, letelepednek az asztalhoz, és várják az ebédet. A kolostorokban,
a szerzetesiskolákban ebéd elõtt rendszerint a szentek történeteibõl olvasnak fel
részleteket. Mi volna, ha a pesti polgár asztalánál is megszólalna egy láthatlan hang,
és felolvasná neki azokat az ételeket, amelyekkel apja vagy nagyapja táplálkozott
ilyentájt, böjtidõben? Ha megszólalna a rejtélyes hasbeszélõ, és a következõket
mondaná:

- Engem Rézi néninek hívtak, amíg éltem, és az volt a dolgom, hogy a magyarok jó
étvágyáról gondoskodjam. Hallgasd meg tehát, hogy mit ajánlok jámbor ebéded
bevezetõjének: ajánlom a benediktinus levest, amelyet csukából és pontyból kell fõzni.

A hasbeszélõ most változtat a hangon:
- Én vagyok Anton, az az öreg pincér, aki az Arany Sasban tíz esztendeig hozta az

étlapot, és minden eshetõséget megbeszélt. Leves után igen jó hatása volna a vajas
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karfiolnak. Majd hús helyett ajánlanék böjtös ételnek finom szárcsát, amelyet madeira
borban fõtt szarvasgombával tálalnék.

Most egy rezes, kongó hang vegyül a társalgásba:
- Én, az öreg Karikás, kálvinista ember létemre nem sok értelmét látom ugyan a

böjtölésnek, de ha már az úr vallásos érzésû, ilyenkor megkívánják a böjtös ételt,
ajánlanék ebédre forró zsírban kirántott harcsaszeleteket.

- Maradjunk bizony a halnál - vélekedik az udvarias, halk Szikszay Ferenc, a régi
Pest vendéglõse -, nem volna jó, ha az embert megszólnák. Éppen fogast kaptunk a
Balatonból, azt éppen most párolják mártással, gombával.

De az ember még mindig nem tudott választani a felkínált eledelek közül, rövid
tanácskozás után elhatározza, hogy mégis csak a tojás a legegyszerûbb böjtös eledel,
amiért nem írnak be semmit a lelkiismeret könyvébe.

- Igen ám - felel a régi pincér -, de úriember nem ehet tojást rákvaj és rajnai
lazacszeletek nélkül. Ha még egy csöppenet orsovai kaviárt is teszünk a tojásokra:
teljes a böjtös hangulat.

A hasbeszélõben vitatkoznak a különbözõ hangok:
- A liba talán nem is igazi hús, és franciásan, gesztenyével, finom füvekkel,

sertéshússal, borssal töltve nem lehet ártalmas az egészségre.
- Ma péntek van - felel a másik hang. - Száz esztendõ óta tört levest, csukát tejfölös

tormával, nyárson sült kecsegét salátával és bécsi tejesrétest szokás enni.
A hasbeszélõ elgondolkozik:
- Nem bánom, hozzatok, amit akartok. De leves után ne hiányozzon egy pohár

tokaji, a halhoz a fehér és vörös borok, majd végül a pezsgõ - mondja türelmetlenül.

A pesti polgár felébred elgondolkozásából, megköszörüli a kést a tányér szélén, és
behunyt szemmel nyeli le az asztalra tálalt ebédet.

(1923)

MAGYAR HASAK

Az étkezés kultusza nemegyszer felülmúlja a nõ és a szerelem jelentõségét: csak a
fiatal hátgerincnek való a nõk körül való forgolódás, míg a nemzet törzsei, a férfiak,
elszélesednek, mint a tölgyfák, és a csontrendszer és a test alkata leginkább üldögéléshez
idomul, mint a régi magyarok csontvázán ez pontosan észlelhetõ. Ama tekintélyes,
hosszú, szárnyas kabát, amelyet Magyarországon a megállapodott férfiak
közönségesen viselnek (amelyet Ferenc József-kabátnak is neveznek, míg ha magyaros
cifrák díszítik: hívják Deáknak vagy kántorkabátnak), a szabóknak elõre látható
találmánya a növekedõ emésztési helyek és részek befödésére. Nem is lehetett egy
fecskefarkos, úri kabátos úriemberbõl alispán. Has nélkül akár a világra se jött volna a
közéleti magyar. A keszeg emberek még a nõknek sem tetszenek. Szép, kövér emberekre
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várnak a stallumok és gazdag özvegyek. Ki hitt volna a sovány bírónak, kecsege
papnak, agárhátú fiskálisnak? A férfiak bizottsága már karakterbeli szükségesség volt.
Csak a soványokat akasztották fel. Rendes emberrõl külön vett mértéket az asztalos,
amikor kiterítették.

Ez a heptikás írói nemzedék, a bánatos tintanyalók és az Otthon-körbeli gavallérok
honnan is tudták, hogy Magyarországon hasat illik ereszteni még a költõnek is? Petõfi,
ha életben marad, bizonyosan olyan széles derekú ember lett volna, mint Arany vagy
Vörösmarty. Amint a jó alispánnak testi terjedelmével alaposan be kellett tölteni vala a
széket, a koszorús költõhöz is illett némi férfias korpulencia. Hiába erõlködik vala Virág
Benedek vagy Tompa Mihály a nemzetbeli osztatlan népszerûségre. Aki fogyóhold-
szerû arcképüket látta, bizony kiábrándul a versek írójából. Csak a vagabundok halnak
meg soványan Magyarországon, a mihasznák, a betegek, az elvetemült lumpok. Nem
is volt hitele egy hasatlan embernek. Hogyan lehetne tisztességes, megbízható,
szavahihetõ férfi, aki egy országban soványan marad.

Milyen szép hasak voltak!
A fõtisztelendõ klérus körében a kerek, cipóhasak voltak föltalálhatók, míg a

bíráknak, ügyvédeknek, hatósági embereknek hegyes hasuk volt, mint a dárda, amellyel
megdöfték az igazságot vagy a gonosztevõt. Mint a tömlõk lógtak a mamelukok hasai,
míg a szélsõ baloldalon oly kemény dombok emelkedtek, amelyek a régi világban
verekedésnél is hasznosak voltak; a hassal való lökdösést ismerték a perzekútorok,
mikor a rabvallatás folyt. Milyen szép hasakat neveltek a házas emberek! Hogy
elgömbölyödtek az arcok és a fejek, midõn a férfiú megfelelõ hivatalhoz jutott! Mily
megható volt a testi pihenés és nyugodalom végig a hosszú életen, mintha senki sem
lett volna beteg Magyarországon. Mindenkinek megvolt az ennivalója, bora és
kényelmes ágya. A regények boldogtalan szerelmeseirõl a méhes ebéd utáni
döngicsélésében, vagy a régi divatlapokkal, élces újságokkal, Vasárnapi Újság-beli
képekkel teleragasztott kamarában egy megsárgult újság tárcarovatából értesült a
jóravaló ember; a lugasban savanyúvíz meg kerti bor hûlt, amíg a gazda fejcsóválva
forgatta az újító költõk bolondos füzeteit.

A régi magyarországbeli élet nem a változatosságra, hanem a jóságos
hosszadalmasságra volt berendezve. A gondtól senkinek sem hullott ki a haja, mert a
gondon könnyen lehetett segíteni. Teli gyomorral senki se ment a folyónak, ebéd után
szundikált az ember, nem gondolt az öngyilkosságra. A kerekre hízott asszonyok egy
hosszú életen át egyébre se gondoltak, mint arra, hogy mit fõzzenek ebédre - ez a
gondolatvilág nem alkalmas a nõi léhaság és könnyelmûség ébredezésére. A spájzok,
kamarák, konyhák, rendesen megfoltozott fehérnemûek megnyugtatták a férfiakat az
asszonyok hûségérõl. Csak ott volt szemetes az udvar, ahol a nõknek gondolata messze
csavargott a háztól, mint éjjel a macska. Egy derék asszony nem is ügyelhetett egyébre,
mint a háztartására - hisz annyi gondja, veszõdsége volt szegénynek, hogy társaságba
jutván, nem is tudott egyébrõl beszélgetni: így hallotta, látta ezt már az anyjától,
nagyanyjától. Az asszonyok összeültek, és megtárgyalták a háztartásbeli bajokat,
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eseményeket. Míg a férfiak nyugodtan szívták pipáikat. Kinek jutna eszébe a
féltékenység, amikor az asszony cselédeirõl panaszkodik?

A háború elõtt mintha nem is lett volna szegény ember Magyarországon. Minden
kémény füstölt, és harangszóra mindenütt ebédet tálaltak. Az volt a legszerencsétlenebb
ember, akinek sehol sem terítettek. A testi megelégedettség érmetszõje, az elhibázott
magyar politika egészségi szempontból is szükséges volt. Hiszen ha a politika sem lett
volna, mindenkit megütött volna a guta a jóléttõl. A nemzeti energia és a vér
lecsapolódott. A vérmes indulatok kitombolódtak. Senkinek sem rontotta el az étvágyát
a politikai szenvedély.

Tejjel-mézzel folyó Kánaán, hová lettél?
Vajon következnek-e még századok Magyarországon, amikor csendesen emésztett

a nemzet, erejét gyûjtögette, hosszan pihent, lassan, meggondolva élt, erõs fiúkat nevelt,
szép lányokat hoztak a gólyák, és mindenki jóllakott étellel, igével, csöndes politizálással?

Úgy nézem, hogy a tunya, üldögélõ, nagyokat evõ magyar élet a történelem
könyvébe kerül. A férfigerincek elszoktak a hosszú háború alatt a tölgyfás megálla-
podottságától. Ruganyos, zenebonás, nyugtalan életmód következik. A szép, kövér
embereknek befellegzett.

A VENDÉGLÁTÁS

Élt egy özvegyasszony M.-ben, akihez Szindbádot bizonyos régebbi ismeretség
fûzte, úgyhogy mikor a végzet kiszámíthatatlanságából az asszony özvegy lett, Szindbád
megjelent a városkában, hogy a megboldogult hátrahagyott ruháit felpróbálja. Talált
is egy sárga felöltõt, amely kedvére látszott lenni.

- Ebben járt a megboldogult a vásárokra, és mindig sok bankót hozott haza a
zsebében - mondta az özvegy, hogy kedvet csináljon Szindbádnak a kabáthoz.

Szindbád a kabátban elölrõl-hátulról nézegette magát, kipróbálta a szarvas-
agancsból való gombokat, a zsebekbe mélyesztette kezét, pár lépést tett a tükör elõtt.

- Mintha csak a szegény uramat látnám! - kiáltott fel Ibolyka. - Hátha még a
bajuszát is kipederné, mint õ szokta.

Ibolyka a sárga felöltõben a javában álló szüretre is meginvitálta Szindbádot.
- Helyes. Úgyis bánatot szüreteltem pár esztendõn át, nem árt egy kis édes must

a sok fanyarság után - sóhajtott fel Szindbád.
A kocsi kerekei úgy pörögtek a szõlõshegy lábánál, mintha azokat a rakétákat

utánoznák, amelyek majd estére kavarognak a magosban. A zöld kapu a szüret
tiszteletére újonnan volt festve, hogy a vendég örömmel nyisson be. Kerek kõ
mélyedésében, barackfa tuskói alatt a venyige keserû füstje, életvidámító lángja
repkedett, mintha ezzel örökre el volna felejtve minden bánat, amely a földön volt
idáig. A szõlõszedõ lányok kövéren guggoltak a levéllombok alatt, mintha azokat a
nõket példáznák, akiktõl ezentúl csak jót és kellemeset várhatunk.
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Ibolyka, bár romantikus nõ volt, nyomban észrevette Szindbád érdeklõdését a
szedõlányok iránt.

- Tolvajok ezek mind, lelkem. Kicsipegetnék a legszebb szemeket a fürtbõl, ha ki
nem fognék rajtuk. Reggelenként egy félóra hosszáig szabad nekik szõlõt enni. Addig
úgy telerakják magukat, hogy elmegy az étvágyuk.

Szindbád búcsúpillantásokat vetett a szõlõillatú menyecskék felé, vége van annak,
hogy velük együtt szedhesse a fürtöket. Egy karót vett tehát a kezébe, és a tüzet
piszkálta, mintha ez volna a legfõbb gondja a világon. De egyszerre feleszmélt, mert
lacipecsenye finom illata szálldosott feléje a szomszédos szõlõbõl. Csakhamar fel is
fedezte azt a formás asszonyságot, aki a szomszédban a pecsenyét forgatta, és közben
úgy hajolt a tûz felé, mintha szerelmes volna belé.

Ibolyka figyelemmel kísérvén Szindbád kalandozó pillantását, így szólott a lovaghoz:
- Az idén nagyon döglik a disznó, azért sütnek mindenütt lacipecsenyét a

szõlõkben. Mi majd roston csirkét sütünk.
Szindbád nem vetett többé epedõ pillantásokat a pecsenyés asszonyság felé,

mert most új látnivaló kötötte le a figyelmét. Fiatal kisasszonyok hemperegtek,
bukfenceztek, pajkoskodtak egy közeli szénaboglyában. Mielõtt Ibolyka bármilyen
megjegyzést tehetett volna, Szindbád talpra állott, és a kisasszonyok közé keveredett.
Már javában hányta a bukfencet a boglyában, miközben valami alattomos módszerrel
jól megkacagtatta, megvisongatta a hancúrozó leányokat, amikor Ibolyka a helyszínére
érkezett, és méltóságteljesen körülnézett:

- Valóban nem hittem volna, Szindbád, hogy arra tanítja húgaimat, hogyan rongálják
ruháikat, elveszítgessék hajfésûiket, elszagassák kötényeiket. Azt hittem, hogy már
benõtt a feje lágya vénember létére.

- A bácsi meghúzta a hajamat - jelentkezett egy kisasszony, aki kedvében szokott
járni Ibolykának.

Szindbád védekezõen mormogta:
- Szüret van, vagy mi a szösz.
De szégyenkezve lecsúszott a szénaboglyáról, és elkullogott abba az irányba,

amelyet Ibolyka felemelt keze jelölt ki neki. Az irány pedig a présház felé vezetett, ahol
már megterítve, felvirágozva, edényesen, mint valami kicsípett lakodalmi vendég
várakozott az asztal. A poharakba szakértõ kéz vegyítette a mustot az óborral. Az eresz
alatt feltûnõ apró legyek azt jósolták, hogy nemsokára beköszönt az esõs idõjárás,
sietni kell tehát az élet örömeivel. Az evõkések fényesre súrolt lapjain utoljára csillant
meg a hunyó napsugár. A közeli Bükk-hegység õszi gyászruhában, elnémulva
merengett a szüreti táj felett, mintha õt már ilyen csekélység nem érdekelné.

Ibolyka fehér kötényt kötött, és úgy sürgött-forgott a tûzrakás és a présház körül,
mintha azt akarná elhitetni Szindbáddal, hogy most már így fog történni mindig az
egész életen keresztül. Szindbádnak eszébe ötlött, hogy Ibolyka nagyapja fogadós
volt a városkában, nyilván itt tanulta gyermekkorában az asszony a szíves vendéglátás
különbözõ fogásait. Az olvadó zsírokat, szalonnákat olyan lágy cipóra csurgatta,
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amilyen cipót Szindbád még életében nem evett. A kasokból a legépebb fürtöket
válogatta ki, mintha egy herceget várna vendégségbe. Szabó nénit, egy öreg
asszonyságot úgy megfuttatta a présház körül, mintha nem is egy egyszerû szüretrõl,
hanem legalábbis eljegyzésrõl lenne szó.

Szindbád csak nézte, nézte ezt a repkedõ fehér kötényt a tûz körül, amelynek
környékén most mindenféle régi ízek, zamatok, szagok jutnak eszébe... Régi fogadók,
amelyek elõtt alkonyattal állott meg a postakocsi az utazókkal, és a konyhában már
nagy, piros láng emelkedett, mint a beteg ember elõtt a jó egészség képe. Kövér
asszony siet elõ kövér konccal, amelynek fûszerein, ízén át újra virulni kezd a koplalásban
hervadó gyomor. Piros bort tesznek piros abroszra, és piros ablakon keresztül néz be
az ebédlõbe a piros napsugár. Szentkép van a falon, amely áldólag tekint le a falatozó
utazó felé, úgyhogy az utasnak kedve szottyan néma, de annál bensõségesebb
felköszöntõt rebegni a fogadó patrónusa felé. Majd papucsaival jókedvû ütemeket
verõ szolgálóleány viszi elõre a gyertyát a kanyargós grádicson, ahol kellemetes ágy
várja a fáradt utazót, hogy abban szülõföldjérõl álmodjon.

- Mily jó volna elutazni! - mormogta Szindbád félhangon, hogy Ibolyka darab
idõre abbahagyta a pecsenyeforgatást.

Elámulva nézett Szindbádra: - Hová az ördögbe menne? Nem jó tán itt a szüret,
nem eresztett elég bõven a hegy, nem kísérte el idáig étvágya vagy szomjúsága?

Szindbád egykori utazásaira gondolt, száncsörgést hallott képzeletében, mikor is
piros derekú tornyok felé nyargalt a Kárpátok között.

- Mit ér, ha nem enged megismerkedni idegen nõkkel, akiknek újra meg újra
elmondhatnám azokat a bevált, szép szavakat, amelyeket a nõk állítólag életök végéig
nem tudnak elfelejteni?... Ibolyka villájára tûzött egy csirkecombot, és figyelmesen
vizsgálta, hogy mennyi sütés szükséges még a jóízûségéhez. A villa két ága között
fürkészõ pillantást vetett Szindbádra, és minden harag nélkül azt kérdezte:

- Hazudni szeretne nõknek?
Szindbád szótlanul bólintott.
Ibolyka felelet helyett elõvette a kávédarálót, és két térde közé szorítva, letelepedett

Szindbád szomszédságába:
- Ne mondja, hogy nem látom szívesen. Az én vendégszeretetem híres messzi

vidéken. Nem akarom, hogy elégedetlen legyen nálam. Hazudjon tehát, Szindbád.
Hazudjon, amíg a csirke megsül, és ezt a kávét megdarálom.

- Szerelem - kezdte Szindbád azon a régi, szélhámos hangon, amelynek hallatára
nyeregben száguldó svindlerek, feldühödött apák és férjek pisztolyai elõl menekülõ
nõcsábítók jutnak az emberek eszébe, de nem a nõkébe, akik ezeket a hangokat
meghallgatják.

- Szerelem - ismételte lágyan tremolázva, hogy a hallgató azt hitte volna, hogy az
elõadó öngyilkossági tervének végrehajtása végett jött éppen ebbe a városba, ahol
majd egy sírkeresztre ráborulva megtalálják holttestét.

- Szerelem - búgott fel még egyszer Szindbád, miközben a kávédaráló halkan
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pörgött, duruzsolt, döngicsélt, mint a szép, nyugodalmas, hosszú élet hangja, amely a
csendesen parázsló baracktuskók puffanásai mellett hangzik. „Mindig, mindig csendben
élünk” - mondogatta a kávédaráló, amíg hirtelen elhallgatott, mintha Szindbád szavai
állították volna meg.

Az asszony a tûzhöz lépett, és villájára tûzött egy csirkecombot.
- Majdnem odaégett a huncut! - mondá, és vidáman nyújtotta Szindbád felé az

ízletes falatot. - Maga is útonálló, mint az én szegény uram volt.
(1924)

A SZAKÁCSKÖNYV ÉS A JÁTÉKOSBOLT

- Az ember jobban szereti otthonát, bármilyen szerény is, ha azt darab idõre elhagyta
- kezdte idõsb Szindbád. - És ugyanúgy vagyunk nagy otthonunkkal: a hazával is.
Menjünk egy darab idõre külföldre, hogy ráeszméljünk arra, hogy mégiscsak a legjobb
itthon lógatni a lábunkat, sehol sem árulnak olyan bajuszpedrõt, mint a Roykó patikában,
Tiszafüreden.

Az ifjabb Szindbád eleinte nem értette, hogy miért ragaszkodik atyja a
bajuszpedrõhöz, amelyet nem is használt, de engedelmeskedett atyja parancsának,
amely szerint pakoljon be az elsõ számú utazóládába, amelyet valaha egy tönkrement
miskolci csizmadiától vett, amelyre a magyar címer volt kivésve és kifaragva. „Legalább
hivatalos embernek gondolnak, amikor átkelünk a gránicon” - mondá az idõsb utazó a
címert simogatva.

Szindbád saját vallomása szerint harminc esztendõ elõtt vásárolta a ládát, mikor
elõször kezdett utazni, ám a ládának még most is csizmaszaga volt azoktól a lábtyûktõl,
amelyeket a miskolci csiszlik a vásáron nem tudott eladni.

- Mindegy: magyar szag - mondá Szindbád. - Már láttam olyan embert is, aki
szülõföldjérõl való mindenféle füveket hordozott magával utazásaiban, hogy azokat
szagolgassa, midõn esténkint elborongott a gondolata.

- Talán vinnénk egy kis fokhagymás kolbászt is az útra! - indítványozta Szindbád
fia, miután evés dolgában eléggé praktikus volt.

- Igaz, hogy magyar ember otthon sült kenyér és elemózsia nélkül nem szokott
útnak ereszkedni; de már csak bízzuk magunkat a sorsra.

És éppen ezen a helyen tévesztette el Szindbád a dolgot.
Valahol a lengyel határszélen volt az a fürdõhely, ahol Szindbád azt a nõt akarta

megtalálni, akivel egy negyed század elõtt polkát táncolt... Festett arcú nõk voltak
most is bõségesen a fürdõn, akik vékony selyemszoknyáikat a szél pártfogására bízták,
de Szindbád nõjére már nem emlékezett más, mint a fürdõzenekar karmestere, az is csak
akkor, midõn a második söröscsizmát állíttatta Szindbád a karmester széke alá.

- Verembe estünk - mondogatta az utazó a promenádon, ahol idegen nyelven
beszélgettek körülötte öregasszonyok. „Talán még mindig Bem apót emlegetik” -
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gondolta magában Szindbád. És hogy némileg megsegítse magát letargiájában,
elhatározta, hogy új kalapot vásárol, mert az új kalap rendszerint változást idéz elõ a
férfiak életében is. Újonnan be lehet gyûrni a kalapot, nem a régi egykedvûséggel állja
a kalap karimája az esõt, sõt új tollat is lehet mellé tûzni.

*
Fenyõfaszagú bazár volt a fürdõhelyen. A nõi házakra emlékeztetõ, nagyon szagos

szappanok alig tudtak érvényre jutni a gyanta szaga mellett. A gyermekbabák tágra
nyitották a szemüket skatulyáikban, és egy szõrevesztett hintaló ringatózni kezdett,
mintha erre volna betanítva, ha vevõ jön a bazárba. Tizenkilencedik századbeli bazár
volt, a portékákat bizonyára már látta Szindbád nagyapja is, ha erre járt.

Szindbád mindjárt kiszemelt magának egy kalapot, amelyhez darab ideig nem mert
nyúlni. Zöld, zergeszakállas, hatalmas vadászkalap volt, amelyet feltétlenül észre kell
venni minden nõnek, akár lesüti a szemét a férfiak elõtt, akár nem. Ferenc József
fotografáltatta le magát ilyen kalapban, amikor tiroli vadásznak öltözött. Mikor Szindbád
megpróbálta a kalapot, érezte, hogy még csak újsággal se kell kitömni annak bélését.
Nagyon jól érezte magát a kalapban.

- Miskájerkalap - mondá most Szindbád fia. Ilyen kalapban szoktak faluról falura
járni azok az emberek, akiket a kutyák veszettül ugatnak, mert megérzik kezükön az
állatvért. A nemüktõl fosztják meg a szegény állatokat.

- Csak hagyjad - felelt idõsb Szindbád a kalapot begyûrve. - Talán még rám gondol
valamely asszonyság, aki kikapós férjét akarja féltékennyé tenni.

A bazárban egy fekete kötényes, barna, életkomoly arculatú nõ volt az elárusító,
aki most magyar nyelven megszólalt:

- Magam is azt hiszem, hogy kissé feltûnõ kalap volna ez a tekintetes úr számára.
Szindbád nyomban letette fejérõl a kalapot, és kijelentette, hogy ebbe a bazárba

többé nem teszi be a lábát.
*

De másnap már újra ott volt, mert mérhetetlenül unatkozott. Kivallatta az igen
komoly nõt származása felõl; kitûnt, hogy az Debrecenben született, Violának hívják,
egyébként nagyon szeretné foglalkozását, de a hölgyvilág errefelé még szappant sem
vásárol. Az arcfesték pótol mindent. Szindbád, hogy fölvidítsa a hölgyet: vásárolt egy
inges babát, amelyrõl kijelentette, hogy emlékül mindig a zsebében fogja viselni.

Harmadnap Szindbád már panaszkodott is Violának. Elpanaszolta, hogy az itteni
nõk leheletének kámforszaga van, egész éjszaka nem tudott aludni a kámfortól, mert
egy nõvel szóba elegyedett. Egész éjjel koporsóba képzelte magát...

- Igen - mondá a komoly Viola -, mert a helybeli gyógyszerész a festéken kívül
valamely saját találmányú cukorkát is árul, amelynek szopogatása elveszi a száj és a
gyomor rossz szagát. Az itteni nõk már csak ezért sem szoktak csókolózni.

- No, akkor szedem a sátorfámat - felelt Szindbád.
Viola nem mosolygott, nem mérgeskedett Szindbád szavain, portékáira nézett, és
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most már nagy fahuszárt ajánlott Szindbádnak megvételre, amely igen illeni fog az
ilyen csókos férfi birtokába.

Szindbád megvette a huszárt.
Ezentúl délelõttjeit, amikor úgysincs vevõ, jóformán a játékosboltban töltötte.

Megszokta azt még Magyarországon, ahol huzamosabb idõkig ácsorgott trafikosnék
pultjai elõtt, kalaposnak boltjaiban helyet foglalt, mintha ott randevúja volna egy
hölggyel, virágkereskedésekben nézegette, hogyan kötik a menyasszonyi csokrokat.
Sõt volt olyan idõpont az életében, mikor nõi hímzéseket és más haszontalanságokat
is segített eladni, ha a tulajdonosnõ erre megkérte.

Viola komolyságán azonban ez mit sem változtatott. Végzetesen komoly volt ez a
nõ hahotázó, bukfencezõ, tótágast álló játékszerei között. A kis négykerekes csacsikat
olyan határozottsággal állította a maguk helyére, mintha azok felnõtt lények lettek
volna. És a játékszerek láthatólag bánkódtak a szigorú nõ felügyelete alatt, mint akárcsak
megkötött ebecskék, amelyek nem mehetnek el játszadozni a gyermekekkel.

Szindbád már mindenfélét bevásárolt, amire szüksége lehet egy utazónak. Vett
havasi gyopárt, amelyet majd Pesten tûz fel, és vett kis kézitükröt, fésût, fogkefét,
cipõgombolót. A nõ még egykedvûbb volt, mint valaha, holott Szindbád bizonyos
vonatkozásokat fedezett föl a testtartása, kontya, tekintete között ama régi nõvel,
akivel itt hajdan polkát táncolt... „Mikor a táncterem még a fürdõhely másik oldalán
volt.” - Arra itt már nem emlékszik senki - felelt az elárusítóné.

*
Egy nap aztán lelkendezve jött Szindbád a bazárba, és meglehetõs hevülékeny-

séggel közölte Violával, hogy a promenád déli sarkában fölfedezett egy nagy fát,
amely már „az õ idejében” is itt volt.

„Magyarok fájá”-nak nevezték e platánt, mert a magyarok gyülekeztek alatta,
hogy naponta halálosan összevesszenek.

- Ismerem azt a nagy fát! - felelt Viola. - Magányosan áll, ugyanezért az idevalósiak
nem szeretnek alatta leülni, mert magányos fába könnyebben bevág a mennykõ.

- No, hát mi majd ezentúl minden este ott fogunk ülni, föltámasztjuk a „Magyarok
fájá”-t. A fiam elég mulatságos fickó. Eljöhetne a társaságunkba.

Viola mit sem felelt, de estére, midõn boltját bezárta, útja véletlenül a „Magyarok
fája” mellett vitt el, és letelepedett Szindbádhoz és fiához. Minden zavarodottság
nélkül hallgatta a két férfi udvarlásait, magáról lehetõleg keveset beszélt, nem
panaszkodott, és nem dicsekedett, csak egyszer jegyezte meg, hogy már öt esztendeje
nem beszélt annyit magyarul, mint ma este.

- Szívem - mondá idõsb Szindbád nekimelegedve -, csak legyen minél többet a mi
társaságunkban, hogy el ne felejtse teljesen a gyönyörû magyar nyelvet. Azt a világért
se tegye. Én azok közé a férfiak közé tartozom, akik nyáron szürke napernyõt hordanak,
hiába mondják, hogy ez már nem divat. Szóval én régi ember vagyok, szeretem hazámat
és fajtámat.

Viola kicsinyt elgondolkozott:
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- Milyen messzire van Magyarország! - mondá, de sóhajtását visszafojtotta.
- Itt van a zsebemben - felelt hirtelen az idõsebb Szindbád. - Miután az itteni

kosztot nem tudom enni, egy magyar szakácskönyvet hordok magamnál, amelynek
olvasgatásánál mindennap jóllakom. Igaz, hogy csak Rézi néni írta a szakácskönyvet,
nem pedig valamely nevezetesség, de én igen kedvemre valóan ebédelek meg
vacsorázom ebbõl a könyvbõl. Ma estére elolvasom azt a fejezetet, amelyben a
paszulylevesek különbözõ elkészítéseirõl van szó. Mert nagy különbség van a zöldbab
és a tavalyi paszuly elkészítésében. Mikor olvasok: mindig hallom a hazai szelet, amely
a padláson bogarászik, ahová a paszuly száradás végett van kiöntve. Egy ilyen
szakácskönyv a legjobb barát külföldön.

Viola most mintha elmosolyodott volna.
- Tehát nem állják az idevaló kosztot?
- A pisztrángot még csak megeszem... De hát mi az a pisztráng a mi kecsegénkhez

mérten! Valóban sorsüldözöttnek hiszi magát az ember, ha elgondolja, hogy milyen
másképpen muzsikálnak otthon a cigányok, milyen szenvedélyesen, vért forralóan
szólnak a hegedûk - milyen Duna-mélysége van a nõi szemeknek, és milyen illata van
a konyhának, ha az embernek éppen arra van dolga - mondá elkeseredve Szindbád. -
Nem látok semerre egy asszonyt, aki hosszú szárú lábbelieket meg tarka alsószoknyákat
teregetne a kötélre... Idegen nyelven ugatnak a kutyák. Erre tán még a felhõk sem
jönnek Magyarország felõl.

Viola fölállott, mert az elõadást arra használta föl Szindbád, hogy a hölgy kezeivel
ismeretséget kezdjen.

- Holnap várjanak itt rám. Elviszem magukat magamhoz, ha éppen vacsorázni
akarnak.

*
Viola, mint afféle magányos, elhagyott nõ, a fürdõhelyen túl lakott egy kis

házikóban...
- Ez is hozzátartozik a meséhez - mondá Szindbád, amikor a szemöldökfában

megütötte a homlokát.
Csak egy kis marhapörkölt került az asztalra, de amúgy magyarosan elkészítve,

zöldpaprikával, paradicsommal. Viola egyszerû, csöndes kis otthonában most már
bõbeszédûbb volt:

- Ne csodálkozzanak azon, hogy így élek. Öt vagy hat esztendõ elõtt - mert az
évfordulókat szeretem elfelejteni - bizonyos szerelmi csalódás ért hazámban, a férfi,
akit szerettem, méltatlannak bizonyult szerelmemre. Igen jó családból származtam, és a
szégyenérzet világgá hajtott. Ne kérdezzék: hogy és miként: erre a lengyel fürdõhelyre
kerültem, ahol a bazárt berendeztem. Találhattam volna jövedelmezõbb foglalkozást is,
de nem áldoztam föl függetlenségemet, szabadságomat. Most már tudnak mindent,
ami reám vonatkozik.

Viola igyekezett egyszerûen és mindenféle színészkedés nélkül elmondani azokat
a szavakat, amelyek láthatólag a szívébõl jöttek, de éppen ez a körülmény volt az,
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amely savát-borsát megadta a marhapörköltnek, amelyet a két Szindbád meglehetõs jó
étvággyal elfogyasztott.

- Ha megengedi - mondta most Szindbád -, én szeretem bicskaheggyel kipiszkálni
a fogamat.

- Az apám is úgy szokta.
- Ha megengedi, én szeretem a mellényemet kinyitni evés után.
- Mind így teszik nálunk a férfiak.
- És szeretek bort inni... - tette hozzá félénken Szindbád.
- Van borom - mondá most a bazárosnõ, és egy palack magyar bort helyezett az

asztalra.
Darab ideig csönd volt a társaságban. A magyar hegyek nedve szótlanságot

okozott. Mindenféle hazai képek tünedeztek föl. Mintha valahol egy búskomoly magyar
dalt énekelnének...

- Mondok én magának, Viola, valamit, kettõ lesz belõle. Nekünk úgy sincs semmi
dolgunk ezen a fürdõhelyen, egész nap unatkozunk meg éhezünk. Már csaknem
egymást esszük meg a dologtalanságtól... Mi átvesszük a maga bazárját, mi árulunk
benne, maga pedig ebéddel és vacsorával vár bennünket. Ez lesz a dolga. Két segédje
is lesz a boltban egyszerre. A jövedelem természetesen a magáé - mondá Szindbád
elmenõben.

- És meddig tart a szerzõdés? - kérdezte Viola, kezét nyújtva.
- Két hétig, három hétig, amíg itt vagyunk.

*
Ilyenformán történt, hogy az idõsb Szindbád és fia darab ideig boltossegédek

voltak egy lengyel fürdõhelyen. Igen jól érezték magukat, a vevõk is meggyarapodtak,
amikor két jól öltözött úriember árulta a boltban a különbözõ portékákat. Az öregebb
Szindbád az ölébe ültette a fürdõhely összes gyermekeit, míg az ifjabb elszántan udvarolt
a legkülönbözõbb korabeli hölgyeknek. A kis bolt láthatólag nekilendült.

- Mit ne tenne meg az ember külföldön egy magyar nõ kedvéért - vélekedett
Szindbád, amint reggelenkint leporolta a játékszereket. - Csak még a trafikot kellene
bevezetnünk, hogy kényelmesen élhessünk. Vittél haza már a piacról ebédrevalót? -
kérdezte most fiát, mire az a kosárral karján vásárolni sietett.

- Egyetlen nõ, aki önzetlenül szeretett - mondá Szindbád, amint õsz felé búcsút
mondott a kis fürdõhelynek.

(1925)
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***

 „Szindbád egyszer látta csak a tengert, máskülönben nem járt soha külorszá-
gokban. A tengerhez atyja vitte le; Szindbád zsenge gyermek volt még, s örökké
õrizte a kékeszöld végtelenség emlékét, õrizte emlékét a pillanatnak, mikor meg-
pillantotta a fiumei móló végében a szent és örök tájat, a tenger néma tájait.
Természetesen a magyar tengert látta, egyszer és utolszor életében, Szindbád;
másféle vizek soha nem érdekelték. A külországokról csak a képeslapokban
olvasott, mert azt tartotta, hogy úriember ne menjen idegenbe, ahol gyanúsak a
borok, ismeretlen összetétellel készülnek az étkek, s érthetetlen nyelven hazudnak
a nõk.”

(Márai Sándor: Szindbád hazamegy.
Újváry Griff Verlag, München, 1979. 136–137.)
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Krúdy-receptkönyv

„Nagy-Bányán Deczember 3-án 1891.
Igen tisztelt asszonyom!

Nagyon szépen köszönöm a könyvet; jól ettem és jóllaktam belõle. Mondhatom,
hogy élvezettel olvastam leirását azoknak a jó magyar ételeknek, a melyeket
olyan jóizüen élveztem mig gyomrom volt, annyira nélkülöztem a számkivetésben
s most már, vén koromban, csak villa és kanálhegyen ehetem.

Én is konyitok valamit a szakácsság müvészetéhez. Nagy mesterem volt, ki
titkaiba bevezetett: az öreg Dumas, aki Canem, Soyer magaslatán állott és Brant
Savarin tudományát tökélyesitette.

Okos dolgot cselekedtem, amikor nagysádnak tanácsoltam, hogy irjon
„Szakácskönyvet;” valóban sikerült s olyan, mint egy pirosra sült, pompás
pulykapecsenye.

Isten áldja, üdvözlettel:
Teleky Sándor gróf.”

(Zilyahy Ágnes: Valódi magyar szakácskönyv)

***

Descartes Erdély révén jut Keletre, Comenius Amost erdélyi asszony  veszi
észre.  A székely  balladák vetekednek ez idõbõl a skótokkal, Rákóczi Versailles-ben
is becsült nagyúr, Bogdán, Mányoki, Kupecki már festhetnek Erdélyben. Kell a zene
s nem udvari bolond a költõ,  Brillat - Savarin elõtt már mûvészete van itt a konyhának.
Itt születik Wesselényi, Kölcsey s itt keresi a  megvígasztaló, kultúrára legalkalmasabb
magyart nagy magyar agitátora a civilizációnak:  Kazinczy Ferenc.

(Ady Endre: Ismeretlen Korvin Kódex margójára - Figyelõ 1905)

***

Az eddig ismert leghosszabb Krúdy-dedikáció nem  családtagnak, nem
kollégának, nem is szeretõnek, hanem egy vendéglõsnek szól. Ráadásul nem is saját
kötetbe, hanem a számára alapmûnek számító Brillat-Savarin  Az ízlés fiziológiája
1912-es kiadásába írta bele:

„Igen tisztelt Keresztes úr,
Amikor az ön által kölcsönzött könyvben lapozgattam, néha valóban úgy

éreztem, hogy mostanában talán már alig vagyunk néhányan Pesten, akik
atyamesterünk szabályai szerint élnénk.
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Ön, drága Keresztes úr már csak foglalkozásánál számítva se lehet más, mint
az Atyamester felesküdt szolgája. - De vajjon /sic!/ tudják-e ezt mindazok, akik
manapság vendéglõsöknek nevezik magukat vagy pedig vendéglõket látogatnak?

Közös olvasmányunk emlékére!
1927. november.
Margitsziget
Krúdy Gyula”
Az ajánlás címzettje, Keresztes úr azonos lehet azzal a Keresztes Edével, aki a

tízes-húszas évek fordulóján a felsõ-margitszigeti Nagyvendéglõ bérlõje volt.
(Kelecsényi László: „Az élet álom” - Krúdy Gyula kézjegyei)

***

Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826)

Francia mesterszakács, epikureista író. Fõ mûve az asztali örömöket szellemes és
fordulatos stílusban bemutató Az ízlés fiziológiája (1826), amelyben ízes anekdoták,
és kitûnõ ételreceptek váltakoznak egymással.

Az ízlés fiziológiája
Mondd meg, mit eszel, s megmondom, ki vagy. (Dis-moi ce que tu manges, je te

dirai ce que tu es.)
A cukorról elmondhatja az ember, hogy univerzális ízesítõ, és hogy nem ront el semmit.
A feltételek egyenlõtlensége a vagyonok egyenlõtlenségét vonja maga után,

de a vagyonok egyenlõtlensége nem hozza magával a szükségletek egyenlõtlenségét.
A ház asszonyát mindig biztosítani kell arról, hogy a kávé nagyszerû volt, a ház

urát pedig, hogy a legjobb likõrt választotta.
A jó konyhafõnöknek tisztelnie kell a természet örök törvényeit, ezenkívül

mesterien kell bánnia a tûzzel.
A jövõ még nincs itt, a jelen hamarosan nem lesz, az élet egyedüli pillanata az

élvezet pillanata.
A majonézzel mindent lehet csinálni, kivéve: ráülni.
A nemzetek sorsa attól függ, hogyan étkeznek.
A sajt nélkül végzõdõ vacsora olyan, mint egy félszemû szépasszony.
A szaglás bevonása nélkül nincs teljes kóstolás.
A szakács legnélkülözhetetlenebb képessége a lelkiismeretesség.
A Teremtõ, evésre kényszerítve az embert, hogy élhessen, az étvággyal kéri fel

erre, és a gyönyörrel jutalmazza.
A világegyetemnek csak az élet ad értelmet, és minden, ami él, táplálkozik.
Aki barátokat fogad és nem fordít személyesen gondot a nekik készítendõ ételre,

nem méltó arra, hogy barátai legyenek.
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Aki szarvasgombát mond, nagy szót ejt ki, mely szerelmi és ínyenc emlékeket
ébreszt az alsó szoknyát viselõ nemnél és ínyenc és szerelmi emlékeket a szakállt
viselõ nemnél. Ez a tisztes megkettõztetés onnan ered, hogy ezt a kiváló gumót
nemcsak pompás ízûnek tartják, hanem azt hiszik róla, hogy fokozza azt az erõt,
melynek gyakorlását a legédesebb gyönyörök kísérik.

Az állatok táplálkoznak, az ember eszik. Csak az értelmes ember tud enni.
Az asztal az egyedüli hely, ahol az ember sohasem unatkozik az elsõ órában.
Az asztal örömeit minden életkorban, minden társadalmi helyzetben, minden

országban és minden nap lehet élvezni; ez az élvezet társa lehet minden egyéb
gyönyörûségünknek, és az utolsó, mely megmarad és vígasztal akkor, mikor a többi
örömünket már elvesztettük.

Az ember szakáccsá válik, de pecsenyesütõnek születik.
Az érzékek azok a szervek, amelyekkel az ember kapcsolatba lép a külvilággal.
Az étkezés gyönyöre az egyedüli, melyet mértékkel élvezve, nem követ fáradság.
Az ínyencség az ember kizárólagos kiváltsága.
Az ízek száma végtelen.
Egy új fogás felfedezése több örömet okoz az emberiségnek, mint egy csillag

felfedezése.
Ember vagyok és nincs semmi az embertõl, vagy legalábbis a harmonikus

gyönyörétõl való, ami idegen lenne tõlem.
Isten akaratából az ember a természet királya, és minden, amit a föld termel, neki

terem.
Nem mindenki ínyenc, ki az akar lenni.
Túl sokat várni egy késlekedõ vendégre, figyelmetlenség mindazokkal szemben,

akik jelen vannak.
Valakit vendégül látni annyit jelent, mint felelõsséget vállalni arra, hogy

mindaddig, amíg nálunk van, gondoskodunk róla, hogy jól érezze magát.
Aki nehezen emészt vagy lerészegedik, nem tud sem inni, sem enni.

Méditation XI
A másokkal megosztott falánkságnak van a legnagyobb befolyása arra a

boldogságra, melyet a házasságban élünk meg.

Neki tulajdonított mondások

A bor a folyadékok császára.
A gasztronómiai ismeretek minden ember számára szükségesek, mivel ezek az

ismeretek egyre több gyönyört adnak nékik.
A szakácsmûvészet anyagi tárgya mindaz, mi ehetõ.
A tea tökéletesen helyettesítheti a bort - a reggelinél.
A vendéglõs az, aki abból csinál üzletet, hogy mindig kész lakomát ad a

publikumnak.
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Ahhoz hogy az embernek lelke legyen, ízlésének kell lennie.
Akinek szõlõt kínálnak a vacsora végén, azt mondja: „Köszönöm, de nem

szokásom a boromhoz pirulákat szedni.”
Arra gondolni, hogy nem váltunk bort, eretnekség; a nyelv telítõdik, és a harmadik

pohár után a legjobb bor is csak tompa érzetet kelt.
Az ételkészítés a legrégebbi mûvészet, mivel Ádám éhesen született.
Az ínyencség a mértéktelenség ellensége.
Azok, akik rendszeresen isznak csokoládét, kiválnak jó egészségükkel és az élet

derûjét megzavarni képes kisebb betegségekkel szembeni ellenálló képességükkel.
Boldog az a csokoládé, amely miután a nõk mosolyán át bejárta a világot, szájban

olvadva, élvezetes csókban leli halálát.
Ha egy íztelen italról, például vízrõl van szó, az ember nem érez sem ízt, sem

utóízt. Minthogy semmit sem érez, semmire sem gondol - ivott és ez minden.
Mi az egészség? Csokoládé!
Ültess egy fáradt embert egy kiadós étel elé, erõlködve megeszi és lehet, hogy

jobban érzi magát. Adj neki egy pohár bort, vagy alkoholt, azonnal a legjobb formába
kerül, s szemed láttára újraéled.

Krúdy Gyula receptjei

Halkocsonya
Legjobb a ponty. Megtisztítva, feldarabolva, megsózva lábasba tesszük és annyi

vizet töltünk rá, hogy ellepje. Forralás után nagy fej reszelt hagymát, zöldpaprikát
adunk hozzá. Lassan fõzzük egy óra hosszat. Ha néhány halfejet, farkat teszünk
hozzá, biztosabban alszik meg. Tányérokba öntjük, hidegre tesszük.

Halászlé a la Krúdy
Többféle halat tisztítunk meg és vágunk darabokra. Besózzuk. Elõször a fejet,

uszonyokat és gerincet fõzzük meg  felaprított  hagymával két liter vízben. Lassan
fõzzük 40 - 50 percig, miközben  megszórjuk pirospaprikával. Ezután kivesszük az
eddig fõzötteket és beleteszószük a sózott értékes halrészeket és az ikrát. Zöldpaprika,
paradicsom, télen 2 kanál lecsó jön még hozzá. Húsz perc múlva tálalhatjuk is.

Fogas a la Krúdy
A megtisztított fogast bevagdossuk, jól megsózzuk kívül - belül. Egy tepsibe

adunk 4 - 5 darab vajat, rátesszük a fogast, körülötte karikára vágott burgonyát
helyezünk, és még egypár szelet vajat a tetejére. Körülbelül háromnegyed óra hosszáig
sütjük, tálaláskor haltálra adjuk, salátával, petrezselyemmel díszítjük.
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Paprikás ponty
A halat megtisztítjuk, feldaraboljuk, besózzuk. Hagymát zsírban  vagy olajban

halványra pirítunk, pirospaprikával megszórunk, kevés vízzel felforralunk. Ebbe
tesszük bele a halat és fedõ alatt lassan pároljuk. Ha puha, liszttel kevert tejfölt
adunk hozzá, s még egyszer felforraljuk. Galuskával a legjobb.

Krúdy Gyula - féle szardíniakrém
Egy doboz szardíniához, 5 dkg. vajhoz, vagy margarinhoz egy - két kockára

vágott kemény tojást, kevés reszelt hagymát teszünk. Citrommal ízesítjük.

Krúdy -féle sólet
Fél kg nagyszemû babot egy éjjelre beáztatunk. Ezt zsírral, vagy olajjal, apróra

vágott vöröshagymával, kis fokhagymával, sóval, borssal, pirospaprikával
vastagfalú lábasba tesszük, vízzel felöntjük. Füstölt húst, jól megmosott nyers
tojásokat teszünk a tetejére. Lassú lángon 4 óra hosszat pároljuk a sütõben fedõ
alatt. Vigyázzunk, hogy mindig elég víz legyen rajta, mert leég. Aki szereti 10 dkg
árpakását is keverhet a babhoz.

Tepertõs pogácsa
Tíz-tizenöt dkg tepertõt megdarálunk és 30-40 dkg liszttel elmorzsolunk. Zsírral,

sóval átdolgozzuk. Egy tojás sárgáját, tejfellel összekevert kevés élesztõt teszünk
hozzá. A tészta ne legyen kemény. Kinyújtjuk, hajtogatjuk, másfél ujjnyi vastagra
nyújtjuk, tetejét késsel bevagdossuk, majd kiszaggatjuk. Pihentetjük, tojássárgájával
bekenjük, meleg sütõben sütjük.

Sztrapacska
Hozzávalók: 60 dkg. burgonya, 30 dkg. sima liszt, 10 dkg. füstölt szalonna, 20 -

25 dkg.  liptói túró, 3 evõkanál zsír, néhány evõkanál tejföl, só.
A burgonyát meghámozzuk, lereszeljük, a sima liszttel, sóval galuskatésztát

keverünk belõle. Evõkanállal  kis galuskákat szaggatunk a forrásban lévõ sós vízbe.
Amint feljönnek a víz tetejére, kiszedjük és lecsurgatjuk. A szalonnát kis kockákra
vágjuk, kevés zsíron kisütjük, a töpörtyûjét  kiszedjük és a galuskát amit leszûrtünk,
ebben a zsírban megforgatjuk. Mikor már mind kifõztük, elkeverjük a liptói túróval,
tetejére rászórjuk a töpörtyût, meglocsoljuk tejföllel és azonnal tálaljuk.

Marhahúsleves a la Krúdy
A  legszigorúbb szertartási renddel készül minden valamirevaló háznál:

spitzfartõbõl, szegyhúsból, marhacsontból, esetleg egy jókora velõscsontból ... a
húsleves lassan forr, mert még messzire van dél, de már megérkeztek hozzá a
petrezselymek, sárgarépák, karalábék, kelkáposzták, zellerek, gombák, borsók,
vereshagymák, fokhagymák, paradicsomok, piros paprikák.  És a só. És már gyúrják
is a májgombócot vagy hasonlót, ami majd a levesbe kerül.
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Sült szalonka
A megtisztított, megmosott, jól letörölt szalonkát megsózzuk, egy órát állni

hagyjuk. Mellét vékony füstölt szalonnával betakarjuk, kevés vörösborral
meglocsolva sütjük meg.

Vadliba
Csak fiatal vadlibát ajánlunk. Készítése, mint a házi libáé, csak megtûzdeljük

bfüstölt szalonnával. Hasüregét megtölthetjük gyalult almával.

Tányérhús a la Krúdy
A tányérhús nem más, mint  korán feltett „tehénhús”, az elsõ fõzet levessel, zöldség-

gel, mikor még csak a répafélék puhák, ám a burgonyák a levesben, de a karalábék, a
vöröshagymák nincsenek még kellõen átfõve. De a kel levele, bimbója, a zeller már igen
jó a leveshús mellé,  valamint az ecetes torma vagy paradicsommártás is.

Marhahús a la Krúdy
Marhahúst (mint akár halat) legjobban egyedül fogyaszthatni ... a marhahús

természetes ízével hat, és porcikáihoz, amelyek kóstolgatva kezdõdnek, még az ecetes
torma se a legfontosabb társaság, legfeljebb a só. Az elsõ falatoknak kell megmutatni:
vajon érdemes - e mind beljebb hatolni a bordák közé (sõt a bordák alá), ahol a
színhús remegve, zaftosan és forrón  várja megmártását a hideg, ecetes tormában
vagy a forró paradicsommártásban.

Burgonyasaláta
A burgonyát héjában  megfõzzük, meghámozzuk, felkarikázzuk. Olajjal ízesített

salátalevet adunk hozzá. A tetejére hagymát karikázunk és megszórjuk borssal.
Laskákra vágott párizsit téve hozzá, jó vacsora.

Farsangi fánk
Fél bögre édesített (cukor, vagy glukolon) tejbe 2 - 3 dkg. élesztõt teszünk. Ha

megkelt, kis sót és 40 - 50 dkg. lisztet, 4 tojássárgáját, 10 dkg.  margarint vagy olajat,
kevés összetört vaníliát teszünk hozzá és közepes  keménységû tésztát készítünk
belõle. Meleg helyen jól megkelesztjük, majd lisztezett deszkán ujjnyi vastagra
nyújtjuk. Kiszaggatjuk, s negyedóráig tovább kelesztjük letakarva. Bõ, forró olajban
elõször födõ alatt kislángon sütjük, majd megfordítva, födõ nélkül. Langyosan finom,
lekvárral.

Borjúdió Krúdy módra
Hozzávalók  4 személyre: 60 dkg. borjúhús (diója), 2 fej vöröshagyma, 3 evõkanál

liszt, 2 dkg. vaj, 1 paradicsom, 1 zöldpaprika, 2 dl. tejszín,  1 dl. olaj, 2 dl. húsleves,
petrezselyemzöld, pirospaprika, só.
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A húst 8 szeletre vágjuk, kiklopfoljuk, megsózzuk, és forró olajban mindkét
oldalukat aranyszínûre sütjük. A szeleteket kivesszük és az olajba tesszük a
megtisztított, felaprított hagymát. Pirospaprikával megszórjuk, ráöntjük a húslevest,
és addig fõzzük, míg sûrûsödni  kezd. Ekkor visszatesszük a hússzeleteket, hozzáadjuk
a felszelt paprikát és paradicsomot, és lassú tûzön addig fõzzük, míg a hús teljesen
megpuhul. Ekkor a hússzeleteket kivesszük, és a mártást a tejszínbõl és lisztbõl
készült habarékkal besûrítjük. Felforraljuk, majd leszûrjük. Tálaláskor a mártásba
helyezzük a hússzeleteket, vajdarabkákat  morzsolunk rájuk, és vágott
petrezselyemzölddel díszítjük. Szárnyasmájas rizottóval körítve tálaljuk.

Krúdy bélszíntokány burgonyafánkkal
Hozzávalók: bélszín   60 dkg, olaj  1 dl, vöröshagyma  2 fej gomba,  25 dkg só,

bors, mustár, citromlé, áfonyalekvár, liszt, csontlé
A burgonyafánkhoz: burgonya 40 dkg, liszt 25 dkg, tojás 3 db, sütõpor, só, bors,

vöröshagyma 1 fej.
Forró olajban a finomra vágott hagymát „megfonnyasszuk”, majd hozzáadjuk a

csíkokra vágott bélszínt és a kockára vágott gombát. Sóval, borssal ízesítjük, majd
mustárt és Worchester szószt adunk hozzá. Kevés lével pároljuk, majd áfonya lekvárral
ízesítjük. Zsírjára pirítjuk, és megszórjuk egy kevés liszttel. Végül felöntjük a
csontlével és jól kiforraljuk.

A burgonyafánk elkészítése: Az egészben fõtt krumplit még melegen áttörjük, és
liszttel, tojássárgájával, sóval, fehérborssal és pirított hagymával, valamint egy kevés
sütõporral  jól elkeverjük. Összedolgozzuk, majd formázzuk, és bõ forró zsiradékban
kisütjük.

***
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Híres emberek, írók, mûvészek receptjei

Újházi Ede (1844 -1915)

„A sors, a láthatatlan rendezõ akkor cselekedett volna az õ kedve szerint, ha
valami nagy vendéglõ - verendának teríti meg a világot. Õ ott járt - kelt volna a
megrakott asztalok között kedvderítõ mosolyával, unszoló szavával. Így is maradt
meg barátai emlékezetében: amint ott izgul a Wampetics vendéglõ nyári teraszán: az
ebédelõk mind, mintha az õ személyes vendégei lennének, õ maga lopva eszik csak
egy - egy falatot, szeme fáradhatatlanul ellenõriz, megnézi az ételt, amit a pincér hoz,
gondosan átvizsgálja a kiürült tálakat, megnézi, hogy valóban lelkiismeretesen
kiürültek -e, és ha talál bennük egy - egy le nem szopogatott csontocskát, maga viszi
vissza a vendéghez, és méltatlankodva kiált rá: Te marha! Hisz épp ez a java”.

Ilyennek írták le, ilyen volt a Mester, aki kedveskedésbõl mindenkit marhának
titulált. Színészkirály és elegáns (agg)legényember volt, debreceni fõorvos csemetéje.
(Úgy lett színész, hogy apja - a színészek orvosa - minden elõadásra magával vitte,
és megfenyegette: látod fiam, ilyenek a komédiások! Minden lehetsz, de ez az egy
soha! ...)

Mint a pestbudai mûvészetkedvelõ világ szemefénye, szabadidejének jelentõs
részét különbözõ asztaltársaságok becsült és kedvelt tagjaként múlatta.  Kitûnõ
ételeket fogyasztott vagy készíttetett szakács és vendéglõs barátaival. Maga is
remekül fõzött, sõt, vendégeket is szívesen látott lakásán. A róla elnevezett étel
elõször kakasleves volt: „Nem sajnálta a fáradságot, költséget, elutazott Debrecenbe,
hogy saját találmányú levesének anyagát beszerezze. Vén kakasok kellettek ehhez
a leveshez, amelyeknek megkeményedett izmaiba szerelmi viharok íze - sava
gyülemlett össze. Három napid kellett egyfolytában fõniök, amíg belemálltak a
levesbe, és eggyé fõttek a zöldséggel, fõként a legendás jelentõségû zellerrel” - írta
róla és konyhamûvészetérõl barátja, Nagy Endre. Csak késõbb, Krúdy mesélgetései
nyomán lett, alakult a mai tyúklevessé.

Újházi tyúkleves
Hozzávalók: 1  levestyúk, 1 csokor leveszöldség, 15 - 15 dkg zöldborsó és

gomba, 10 dkg karfiol, 1 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 zöldpaprika,  szemes
bors, só, 5 dkg  cérnametélt.

A megtisztított tyúkot feldaraboljuk, és kb. 2,5 liter hideg vízben félpuhára fõzzük.
Hozzáadjuk a feldarabolt zöldséget, az egészben hagyott hagymát és a fokhagymát,
pár szem borsot, sóval ízesítjük, és lassan tovább fõzzük. Amikor a leves megfõtt,
kivesszük belõle a hagymát és a fokhagymát. A levébõl kiveszünk 2 - 3 decit,  és
kifõzzük benne a cérnametéltet. A kész levest a tésztával együtt nagy mély tálban
tálaljuk.



222

Csáky Sándor (1890 - 1951)

A XX. századi magyar konyhamûvészet egyik legnagyobb mestere és mûvésze,
szakírója és szakácskönyv - szerkesztõje volt. A tízes - húszas években  az
újtátrafüredi Szontagh - Palace szanatórium konyhafõnökeként nagyszerû ételeit
számos hazai és külföldi kitüntetés honorálta. Kiváló szakácskönyve, A huszadik
század szakácsmûvészete 1929 és 1936 között három kiadásban fogyott el, napok
alatt! Számos jeles szakmabéli barátja közül kiemelkedik Moser István (1895 -
1973), az Astoria és a Margitszigeti Nagyszálló konyhafõnöke, maga is ismert és
jegyzett ételkreátor. Õ alkotta meg barátja tiszteletére a nevezetes, és mindmáig
kedvelt, nagyon finom, de igen munkaigényes töltött rostélyost Csáky módra.

Csáky - rostélyos
Hozzávalók: 5 szelet rostélyos, 10 dkg húsos füstölt szalonna, 5 tojás, 50 dkg

lecsó, 2 dl húsleves (leveskockából), 2 fej vöröshagyma, 4 dl  tejföl, 2 evõkanál liszt,
1 teáskanál pirospaprika, olaj, õrölt bors, só.

A töltelékhez a szalonnát kis kockákra vágjuk, és serpenyõben addig pirítjuk,
amíg a zsírja kiolvad. Hozzáadjuk az egyik hagyma felét finomra vágva, majd mikor
már pirul, a lecsót, és az egészet rövid ideig együtt pároljuk. Ráütjük a tojásokat, és
állandóan kevergetve addig tartjuk a tûzön, amíg kellõ sûrûségû tojásos lecsó töltelék
lesz belõle. A rostélyosokat jól kiveregetjük, vigyázva, hogy ki ne szakadjanak. Egy
- egy szelet közepén szétkenjük a tölteléket, széleit ráhajtjuk, hosszúkás alakúra
göngyöljük, és cérnával jól átkötjük. Az így megtöltött rostélyosokat megsózzuk,
lisztbe forgatjuk, és serpenyõben felforrósított olajban minden oldalukon kissé
elõsütjük, majd lábosba szedjük,  és letakarjuk. A visszamaradt zsiradékban
megfonnyasztjuk a maradék finomra vágott hagymát, megszórjuk pirospaprikával,
gyorsan elkeverjük, és kevés csontlevessel vagy vízzel felengedjük. Megsózzuk, és
ráöntjük a  rostélyosokra.  Fedõ alatt, mérsékelt tûzön,  rövid lében pároljuk. Amikor
elfõtte a levét, mindig  csak kevés csontlevest öntünk rá, hogy ne fõjön, inkább
csak a saját gõzében párolódjon. Idõnként megforgatjuk a rostélyosokat, hogy
minden oldaluk egyformán puhuljon. Amikor a hús már majdnem puha, kivesszük,
leszedjük a cérnát, a visszamaradt levét tovább fõzzük, és liszttel - tejföllel  behabarjuk.
Jól kiforraljuk, és a rostélyosokat ebben pároljuk készre. Elõmelegített tálra tesszük,
leöntjük a mártással, és galuskával körítjük.  A tetejére finomra vágott petrezselymet
szórunk díszítésnek.

Tömörkény István (1866 - 1917)

Steingassner nevû, vidéken és a fõvárosban is több vendéglátóhelyen hirnevet
szerzett iparos családból származik. Írói nevét úgy kapta, hogy három Szeged -
környéki puszta nevét kalapba tette, és a sorshúzáson Tömörkény lett a nyerõ.
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Irásaiban rendkivül sok hangulatos, fõleg szerényebb vendéglátóhelyek életébõl,
környezetébõl, az ott tevékenykedõkrõl  és vendégeikrõl  vett  képek, események
bizonyitják: jól ismerte a kétkezi emberek hétköznapjait és ünnepeit egyaránt.

Forditott kása
„Igen kedvelt tanyai étel s kása. Itt nem járja az a mondás,  hogy tót nem ember,

kása nem étel, mert bizony igen szeretik. A forditott kása hires - nevezetes étel,
forditottnak azért nevezik, mert annyira zsiros, hogy csak úgy magától fordul az
edényben.  Készitési módja: igen bõ, forró zsirba eresztik a megmosott kását (nem
rizst, hanem a sárgát, más néven köleskását). Aztán vizet öntenek rá, igy fõ jó darabig,
végezetül sóval hintik. Igen szeretik, de a sok elhasznált zsir miatt költséges lévén,
takarékosságból a napraforgó virág magjából sojtolt olajjal készitik. Ezt is szivesen
eszik, de egy baja van: ha a virágolajat hosszabb ideig használják fõzésre, bereked
tõle az ember. Úgy látszik, a hangszálakra van valami hatása. Hogy pedig ez az étel mi
korból, és honnan származik, nem tudom megmondani. A kölessel már a
népvándorláskori ember is táplálkozott.”

Paprikás krumpli
„Vannak a szegedi tanyákon tanyásgazdák,  akik meg tudják fõzni a krumpli-

paprikást úgy, hogy aki kanalazza, azt hiszi, halpaprikást eszik. Készitési módját nem
tudom, alighanem a vereshagyma használatában van valami fortély, aminthogy
bizonyos is, hogy a halpaprikásnak is jellemzõ izét nem annyira a hal adja meg, mint
inkább a benne okos mértékkel széjjelfõzött hagyma.”

(A paprikás krumplinak akkor van halize, ha a hagymát nem zsirban piritják,
hanem mint az igazi jó halpaprikásnál, vizben fõzik meg. Ugyanigy csirkedarabokat,
aprólékot is lehet halászlés izûre csinálni!)

Bakagombóc
„Nem tudom, ritka-e, errefelé nem is ismerték, mikor hazahoztam. Én Novibazárban

tanultam  katona szakácsoktól. Vizben meg kell fõzni a burgonyát, aztán összetörni.
Megsózva, fele annyi liszttel összegyúrják gombócnak, és újra megfõzik. Aztán
pedig zsirban megsütik. Itthon szoktuk  csinálni, jó étel. Itthon már tojást is kevernek
bele, meg zsirt. Jó igy is, azonban úgy tetszik, mintha amaz a tojástalan és zsirtalan
keverésú annak idején oda alá a veres kövek alatt jobb lett volna. Bár hiszen lehet,
hogy a gombóc volt rosszabb, és az ehetnék volt jobb.”

Móra Ferencné (1879 - 1934)

Móra irja, hogy kiadója azt ajánlotta neki, olyan könyvet irjon, ami minden
idõkben biztos egzisztenciát jelent az írónak. „Három olyanfajta könyv van, aminek
mindig van keletje, akármerrül fúj a szél. Szakácskönyv, szerelmi levelezõ meg a
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kalendárium.” Felesége nem csak szeretett, de nagyon jól tudott fõzni. Külön
gyönyörûség volt számára a családot felkeresõ vendégsereg ellátása.

Móráné az I. világháborús években kezdett azzal foglalkozni, hogy konyhai
tudományát szakácskönyv formájában közkinccsé tegye.

Rizottó
Hozzávalók:  25 dkg rizs, 10 dkg zöldborsó, 50 dkg csirkehús, 15 dkg zsir, 5 dkg

parmezán sajt, 1 - 2 késhegynyi pástétomfûszer, só.
A rizst, a zöldborsót külön zsirban megpároljuk, ha van, a rizst kevés húslevessel

eresztjük fel. Ha mindkettõ puha,  összekeverjük, és beletesszük az apróra vágott,
fõtt húsdarabokat. Ez lehet borjú, csirkeaprólék kicsontozva, máj, zúza, sõt, fõtt
sonkakockákat is teszünk bele. (Ezt akkor célszerû késziteni, ha sok aprólékból, kis
borjúhúsból, csontból levest fõzünk.) teszünk bele pástétomfûszert, sót. Jól
összekeverjük, egy zsirral kikent formába nyomjuk, sütõben addig sütjük, mig
kiboritható. Forró zsirral a tálon meglocsoljuk, és reszelt parmezánsajttal megszórjuk.

Sonkás puding
Hozzávalók: 10 - 10 dkg sonka és vaj, 8 tojás, 3 gomba, fél dl tej, 1 zsemle, 2

burgonya, 1 kis fej vöröshagyma, 1 kávéskanál mustár, õrölt bors, só.
A tojássárgákat 5 dkg vajjal habosra keverjük. Hozzáadjuk  a tejbe áztatott,

kinyomkodott zsemlét, a fõtt, áttört burgonyát, az apróra bágott fõtt gombát, a
mustárt, a finomra vágott hagymát. Sóval, borssal ízesítjük, majd belekeverjük  a
kemény habbá vert tojásfehérjéket és 5 dkg vágott sonkát. Kivajazott formába
tesszük, gõzben forrni hagyjuk, a maradék forró vajjal és vágott sonkával leöntve
tálaljuk.

Libamell vágva
Hozzávalók: 1 libamell, 1 zsemle, 1 tojás, 1 kis fej vöröshagyma, fél dl tej, 3 dkg

zsir, õrölt bors, só, a sütéshez: 15 dkg zsir.
A liba mellérõl levágjuk a húst, megdaráljuk, beletesszük a tejbe áztatott,

kinyomkodott zsemlét, a tojást, a zsirt, az apróra vágott hagymát, és sóval, borssal
ízesítjük. Jól összekeverjük, és visszarakjuk a csontra, majd sûrûn locsolgatva pirosra
sütjük. Tálaláskor a levébe tehetünk 1 evõkanál tejfölt.

Sacher - szelet
Hozzávalók: 25 dkg cukor, 30 dkg vaj, 6 tojás, 12 dkg reszelt csokoládé, 28 dkg

liszt, 10 dkg mandula.
A tojássárgákat a cukorral jól kikeverjük, és a külön habosra kevert vajjal tovább

keverjük. Hozzáadjuk a csokoládét, a lisztet és a kemény habbá vert fehérjéket. A
tepsit jól kikenjük vajjal, kibéleljük finom fehér papirral, beleöntjük a tésztát, és
vágott mandulával megszórjuk. Amikor megsült, keskeny szeletekre vágjuk.
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Teleki Sándor (1821 - 1892)

Élete romantikus filmregény. Forradalmi és jakobinus eszméi, cselekedetei
miatt Petõfi barátját „vörös gróf” - nak is titulálták. Jeles gourmand volt. Dumas-
t õ vette rá, hogy megirja a hazájában máig sikeres ételszótárát, egy amolyan
gasztrohistóriai lexikonfélét. Õ maga is kiváló amatõr szakács volt. Számos érdekes
kulináris témájú kis irása mellett érdeme az is, hogy társaival együtt egyik lelkes
népszerûsitõje volt a magyar izlés szerint készithetõ olasz ételeknek. A Garibaldi
nevével jelzett finomságok is Teleki és a magyar garibaldisták révén kerültek
konyhánk kinálatába!

Garibaldi
Rizst vágott sonkával párolunk. Borjú - vagy marhahúst apró kockákra vágunk

és pároljuk. Makarónit fõzünk. 6 dkg vaj és 10 deka liszt, egy tojássárgájából és egy
kanál borból  tésztát gyúrunk. Vékonyra kisodorjuk, és egy lábast kibélelünk vele.
Most tejfölt, vajat, sót és kaprit összeforralunk, és a tésztával kibélelt lábasba lerakunk
egy réteg sonkás rizst, egy réteg makarónit, rá egy sor húst, utána rizst. Sorozatosan
addig, mig a lábas meg nem telik. Természetesen a tejfölös mártással folyton öntözzük.
Az egésznek a tetejére egy darab vajat teszünk, meghintjük füstölt sajttal, és
megsütjük. Még különlegesebb egy - két sor natúr piritott, fûszerezett gombát is
hozzátenni!

Jókai Mór (1825 - 1904)

Nagy mesemondónknak sok kedves étele volt. A szülõi házból, ismerõsei,
barátai, írótársai hatására, és mindig, mindenben hazai. Felesége révén
ismerkedett meg a franciás izekkel és ételekkel. Közismert finomsága volt a „füstölt
malacköröm babba fõzve”. Egyszerû, sûrû bablevesként került Jókaiék asztalára.
Nem volt benne sem zöldség, sem kolbászkarikák, még csülökdarabkák és csipetke
sem.  Ma már ahány receptkönyv  és vendéglátóhely, annyi variációja van.

Jókai -bableves
Hozzávalók: 20 - 20 dkg tarkabab és debreceni kolbász, 25 dkg füstölt csülök, 15

- 15 dkg sárga - és fehérrépa, 5 - 5 dkg zeller és liszt, 2 fej vöröshagyma, 2  gerezd
fokhagyma, 2 dl tejföl, fél dl olaj, 1 babérlevél, fél csokor  zellerlevél, pirospaprika, só.

A babot elõzõ nap hideg vizbe áztatjuk- másnap leszûrjük, 1,5 liter hideg vizben
a csülökkel fõzni kezdjük. Amikor forr, hozzáadjuk a babérlevelet, a zellerlevelet és a
kolbászt. 15 perc múlva a kolbászt kivesszük. A zöldségeket kockákra vágjuk, és a
félig megpuhult babhoz adjuk. Amikor a bab és a csülök megpuhult, kivesszük a
csülköt, a levest pedig szükség szerint megsózzuk. Forró olajban a finomra vágott
hagymát és a zúzott  fokhagymát megpiritjuk. A tûzrõl levéve pirospaprikát és lisztet
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adunk hozzá, majd a rántással besûritjük a levest. Belekeverjük a tejfölt, és még 10
percig forraljuk. A csülökhúst kockákra, a kolbászt karikákra vágjuk,  és a forrásban
levõ levesbe keverjük.

Szinyei Merse Pál (1845 - 1920)

Legismertebb képe, a Majális éppen idén 130 esztendõs. A Sáros megyei nemesi
familiából  származó fiatalember 1873 - ban festette, miután befejezte tanulmányait
a müncheni festõakadémián. A ma már méltán világhirû, és a magyar
impresszionizmus legszebb alkotásaként számon tartott festmény sorsa
különlegesen alakult: megjelenésekor teljes elutasitás fogadta, az elkeseredett
festõ pedig évtizedekre visszavonult jernyei birtokára.  Csak a milleniumi év
felszabadultabb hangulata és a divatba jövõ francia impresszionizmus hozta meg
az elsöprõ sikert számára. A fiatal nagybányai festõk Szinyei Merse Pálban látták
és tisztelték elõfutárukat.

„Pemzli - noszogató”
Elkészitésének módja egy XX. század eleji szakmai újságból maradt ránk:
Kell hozzá:  1 - 1 szelet kicsit vastagabb húsos baconszalonna, fõtt-füstölt marha-

nyelv, házisonkaszelet, személyként 1-1 tojás, füstölt sajt, a köritéshez: gomba és rizs.
Mindegyikre rá kell sütni egy-egy tükörtojást. Füstölt kemény (parmezán jellegû)

sajttal meghintve, barna mártással és lehetõleg erdei gombával készitett fõtt rizzsel
kell tálalni.

Deák Ferenc (1803 - 1876)

A zalai köznemesi környezetbõl származó ifjú jogot végzett. Nem birtokai
jövedelmére támaszkodott, elõbb ügyvédi, majd hivatali pályán kereste kenyerét.
A nagy reform országgyûlés indulásakor Zala megye helyettes alispánja volt,
1833 - ban már országgyûlési képviselõ. Az 1848 - as kormány igazságügyi minisz-
tere. A szabadságharc bukása után a passziv ellenállás vezére lett. 1854 - tõl az
angol Királyné szálló lakója volt kevéssel haláláig. (A szálló vendéglõjében több
törzsasztal mellett az övé volt a legnépszerûbb. Ott fogadta elv -, eszme - és pártbéli
társait, tisztelõit. A szállót is „a kiegyezés szülõháza” - ként emlegették. Deák
érdeme volt az 1867 - es kiegyezés. Eredményes politizálásáért sem rangot, sem
kitüntetést, sem egyéb jutalmat nem fogadott el. A királyi családtól kapott fényképet
úgy tartotta meg, hogy  keretnek a saját faragását választotta hozzá.

Különleges egyéniség volt. Megrögzött agglegény. Kitûnõ csevegõ a vendéglõi
és kávéházi asztalok mellett. Kedvelte az egyszerû zalai ételeket. Különösen a
füstölt húsokat, hurka - és kolbászféléket, a disznóölés  kitûnõségeit. Jó étvággyal
evett sonkát és szalonnát, de nem vetette meg a rostélyost és böfsztököt (ahogyan
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akkoriban a bélszínbõl, illetve a hátszinbõl készitett, mártásos ételeket nevezték).
Ebbõl az idõbõl származik a Deák - torta és a Deák - kuglóf édes változata is.

Deák - szelet
Gyönge borjúcombot vékonyra fölszelve, simára verünk, tojásban és zsemle-

morzsában megmártva, forró zsirban kisütünk. Végül tejfölös mártással leöntve,
zsirban kisült burgonyaszeletekkel diszitve adjuk asztalra.

Deák Ferenc -pecsenye
Marhahúsból szép fehérpecsenyét megspékelünk, fazékba teszünk, rá

spárgakarikákat, egy hagymát, sót, borsot, negyed kilogramm zsirt és ecetet, aztán
fedõ alatt puhára pároljuk. Vékony szeleteket vágunk belõle, és minden habarás
nélkül, csak a maga barna levét öntjük rá.

Deák - torta
14 deka vaj, 21 deka cukor, 14 deka héjazott, 1 deci tejszinnel törött mandula, 8

tojásfehérjébõl vert habbal összeállitandó. Végül 15 deka lisztet és kis vaniliát
keverünk hozzá. Cukrot, vajat és tojássárgát  habzásig keverünk. A habot, lisztet
könnyedén keverjük bele. Ha megsült, és kihûlt a torta, diókrémmel megtöltjüók.
Krém: 14 deka õrölt dió, 20 deka cukor, 2 evõkanál kávékivonat vagy nagyon erõsre
fõzött kávé és 14 deka vaj.

Kuglóf - Deák módra
3 deka élesztõt, 25 deka lisztet tejjel hagyunk megkelni. 12 deka vajat, 6 deka

cukrot, kis vaniliát, 4 deka csokoládé, 4 tojássárgáját, 6 deka mazsolát, 25 deka
liszttel dolgozunk fel, formába téve megsütjük, vaniliáscukorral behintjük.

Fedák Sári (1879 - 1955)

A híres színésznõ, aki Molnár Ferenc feleségeként, de mint az elsõ János vitéz is
hirneves volt a maga idejében, nagyon szerette a jó társaságot, de talán még annál
is jobban a kitûnõ süteményeket. Egy szegedi útja (mások szerint vendégszereplése)
alkalmából ismerkedett meg és kötött barátságot a Móra házaspárral. Nagyra
értékelte Móráné, Ilona asszony konyhamûvészetét, országosan  hires süteményeit.
Érdekes, hogy tortája receptjének közlését több szakácskönyv szerkesztõjének is
engedélyezte, viszont a korabeli források szerint lepényét csak Móráné tudta igazán
az izlése szerint késziteni, ezért egyedül az õ szakácskönyvébe kerülhetett  be, és
onnan ismerjük készitési módját ennek a remek süteménynek! Itt az alkalom, hogy
mindkettõvel megismerkedjünk.
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Fedák lepénye
Hozzávalók: 30 - 30 dkg cukor, vaj és liszt, 6 tojássárgája, fél rúd vanilia, 10 dkg

mandula.
A cukrot és a vajat habosra keverjük, és teszünk bele vaniliát, majd kanalanként

a lisztet. Jól összegyúrjuk, aztán kikent, kilisztezett tepsibe tesszük. Tetejét beszórjuk
hámozott és apróra vagdosott mandulával. Lassú tûznél kisütjük. Kockára vágva,
cukorral meghintve kell kinálni.

Fedák tortája
Hozzávalók: 5 tojássárgája, 15 dkg gesztenye, 10 dkg porcukor, egy kis vanilia,

8 dkg vaj, 5 tojásfehérje, 8 dkg reszelt csokoládé, 5 dkg piskótamorzsa, 2 dkg liszt, 5
dl tejszinhab és 20 dkg fõtt gesztenye.

A tojássárgákkal összekeverünk 15 dkg szitán áttört fõtt gesztenyét, 10 dkg
porcukrot, kevés vaniliát és 3 dkg vajat. Ehhez a keverékhez még a tojásfehérjébõl
vert kemény habot, a reszelt csokoládét, a piskótamorzsát, lisztet keverünk. Kivajazott
tortaformát papirral kibélelünk, és középmeleg sütõben lassan kisütjük benne. Amikor
kisült, kettévágjuk, vaniliáscukorral elkevert tejszinhabbal töltjük, melybe izlés szerint
pürézett gesztenyét kevertünk. Ízesíteni lehet még pár szem vörös vagy fekete ribizlivel,
esetleg áfonyával. A tetejét olyan tejszinhabbal kell bevonni, amibe nem kerestünk
pürégesztenyét és gyümölcsszemeket, viszont a nyomózsák segitségével diszithetjük,
és lazán meghinthetjük püré - gesztenyével. Tálalásig hidegen tartjuk!

Blaha Lujza  (1850 - 1926)

A nemzet csalogányának nevezték. Nagyon népszerû asszony volt a maga
korában! Reindl Lujza néven látta meg a napvilágot, késõbb szinpadi karrierjét
Kölesi Lujza néven folytatta. Kezdetben vándortársulattal járta az országot, majd
14 éves korában társaival az ekhószekér Szabadkára vitte. A délvidéki gazdag
város szinházpártoló  közönsége, de igazgatója és társai is hamar felfedezték
kivételes tehetségét. Egy korabeli zenés darab betétdalát, a „Harsog a trombita”
kezdetû dalt õ tette slágerré, még a suszterinasok is mindenhol fütyülték. Szabadkán
kapta elsõ, selyembõl készült estélyi ruháját. A szinházban ismerkedett meg a
nála jóval  idõsebb cseh karmesterrel, Jan Blahával, akinek felesége lett. (Attól
kezdve szerepelt Blaha Lujza néven). A derék karmester tanitani, tanittatni kezdte.
Õ inditotta el a szinapdi sikerek útján! A hagyomány szerint egy szabadkai
cukrászmester kreálta Blaha felkérésére az esküvõi tortát, amely késõbb Blaha
Lujza tortájaként  lett hires. (Abban az idõben Szabadka cukrászata sok országos,
sõt a határokon túl is elismert mestert foglalkoztatott!) háziasszonyként is hires
volt a nemzet csalogánya. Füstölt hússal készült lencsefõzelékét az újságírók is
dicsérték.  Szegedi halpaprikása és kapros - túrós lepénye után Munkácsi Mihály
is megnyalta a száját! Bélszínszeletjének receptje a korabeli szakácskönyvekbe is
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bekerült. Maga fõzte lekvárjaira, liktáriumjaira (gyümölcsizek)  és befõttjeire
még Erzsébet királyné is kiváncsi volt ...

Blaha Lujza tortája
A kinyújtott barna linzertésztából tortakarika nagyságú lapokat kell kiszúrni, és

kisütni. Kihûlés után egy - egy tortához három lap szükséges. A lapokat málnalekvárral
megtöltjük, tetejét bevonjuk forró málnalekvárral, majd rózsaszinû fondannal
bekenjük. Az oldalát morzsával kell beszórni.

Dankó Pista (1858 - 1903)

Dankó Pista jeles cigányprímás, számos közismert nóta szerzõje sok barátot,
közöttük ismert írókat, mûvészeket mondhatott asztaltársának, jó emberének. Többek
között Gárdonyi Géza, Móra Ferenc és Pósa Lajos is megemlékeztek terített asztal
melletti szokásaíról. Bár életrajzírói szerint egész életében nyomorúsággal küszködött,
mégis, ha nagyobb pénzösszegre tett szert, nagy ebédeken, zajos vacsorákon látta
vendégül azokat, akik közel álltak szívéhez. Számos jeles szakácsot is igen nagyra
tartott. Az efféle vendéglátások alkalmával a szegedi Kassban vagy a Kõrösy
csárdában, ritkábban a Tisza szállóban a konyhának nagyon ügyelnie kellett, hogy
milyen különlegességek kerülnek a tányérra! A hagyomány szerint sokszor Dankó
örömére úri cigány ételeket is készítettek. Közülük való a XIX. - XX. század fordulóján
népszerû, a korabeli szakácskönyvek receptje szerint megõrzött Cigánybélszín is.

Cigánybélszín
Hozzávalók: 60 - 80 deka bélszín, 15 - 20 deka fõtt sonkaszalonna, só, 5 deka olaj

és 3 deka zsír.
A megtisztított bélszínt hosszában úgy vágjuk fel, hogy az összeállításnál mint

egy nagy szelet húsból, tekercset tudjunk készíteni. A felvágott bélszínt jól
megveregetjük, elnyújtjuk, és ujjnyi távolságra egymástól vékony csik szalonnákkal
gazdagon megrakjuk. Aztán összecsavarjuk, spárgával több helyen összekötjük,
megsózzuk, borssal meghintjük, és a füstölésig felhevitett zsirban rozsdabarnára
sütjük. Sütési ideje forró sütõben 35 - 40 perc. A sütés után néhány percig hûtjük,
illetve a sütõbõl félretesszük, és csak azután szeleteljük fel.

Móricz Zsigmond (1879 - 1942)

Fiatal íróként rajongott a feleségéért, gyereikért, és csak nagy ritkán járt
kávéházba, vendéglõbe. Konyháját és kedves ételeit befolyásolta, meghatározta
a gyerekkorában  szerzett gasztronómiai tapasztalata. A csécsei, turistvándi és
tügyi  egyszerû emberek kedvelt és gyakori népi ételei jelentettek számára örömet
és kulináris gyönyörûségeket. Ez idõtõl tartott töretlen lelkesedése az úgynevezett
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cibere - készitmények iránt. (irásaiban is sok a szülõhelyére és gyerekkori éveire
emlékeztetõ táj konyhájának remekeibõl átvett válogatás). Különösen írói
népszerûsödése idejétõl, a XX. század elejétõl fordult meg több jeles vendéglátó-
helyen, lett tagja néhány  asztaltársaságnak is. Ám inkább a barátkozás, a társakkal
történõ találkozások, mint a megszokás vagy a  divat ültette fehér asztalok mellé.
A mai Gundel, az akkori Wampetics leghiresebb kompániája, Ujházi Ede
szinészkirály és mûvészekbõl, írókból, hires emberekbõl álló baráti köre szivesen
várta jelentkezését. A velük való kvaterkázások közepette ismerte meg a jeles
szinész hires levesét, elkészitésének fortélyait, a hiteles alapanyagokat és ízesítõket.
A mûvész mesélte, hogy õ magának, illetve szakács barátainak hogyan kell
elkészitenie a levesremeket. Többen megirták, Nagy Endre konferanszié és a
gasztronómiai szakíró és szakácskönyv - összeállitó ínyesmester (Magyar Elek)
is, hogy az eredeti  leves fõleg kakashúsból készült. Igy hallotta Móricz Zsigmond
is, és igy dolgozta bele közismert és sokat idézett Ebéd cimû elbeszélésébe. Az
elbeszélés menûsora,  is remek.  Az ominózus leves után velõ következik piritós
kenyérrel, marhahús ribizlimártással, sertéspörkölt zöldbabbal, kacsasült befõttel
és ludaskása, a tetején libamájjal. Utána paprikás csirke, rántott harcsa, juhtúrós
galuska. Gyümölcsnek friss cseresznye. Végül feketekávé. És minden ételhez egy
kis önálló történet ...

Cibereleves
Tízliteres vászonnal bélelt fazékba teszünk  korpát, kis kovászt kenyérbõl vagy

kenyértésztából azért, hogy gyorsan megsavanyodjon. 3 - 4 napig állni hagyjuk, és
amikor erjedésnek indult, leszûrjük. Ezt a mûveletet az öregek úgy nevezték, hogy
„ágyáról leszûrik”. A leszûrt levet félretesszük. Amikor fõzni akarunk belõle levest,
mindig vegyünk egy keveset az eltett lébõl. Ezt felforraljuk, tejfölös liszttel behabarjuk,
tojást ütünk fel hozzá, és beleöntjük. (Ciberelevest  általában szerdán  és pénteken
fõzünk, nagyböjtben).

(Rákóczifalva)

Bródy Sándor (1863 - 1924)

Így írt: „Az igazi elegancia nem a szabótól, meg a ruhától van, hanem hogy ki
hogyan tudja viselni”. A megállapitás inyenc író viselkedésére, a fehér asztalok melletti
szereplésére is érvényes! Ha megjelent egy vendéglátóhelyen - legyen az vendéglõ,
kávéház vagy csak mellékutcai kis étkezde -, a megjelenésébõl, a kapcsolatteremtésébõl,
az ott dolgozókkal és a vendégekkel való beszélgetéseibõl mindenki érezte: a
konyhamûvészet kedvelõje, apostola, de alázatos méltányolója érkezett körükbe!

„Tisztelettel beszélt azokról a nemes ételekrõl, amelyek Lucullusig vitték fel
családfájukat. A pezsgõborban fõtt és szarvasgombával bélelt pulykát maga szokta
elkésziteni, ünnepi lakomákra. Mikor már nagyon beteg volt, az ápolónõ evés
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közben állott mögötte, és asztalkendõjével minduntalan megtörölgette tiz ujját,
amelyek mintha nem is mûszerek, hanem izlelõszervek lettek volna.” - irta róla az
igazi gourmandot bemutató  jellemzést barártja, Nagy Endre író és konferanszié,
a hazai kabaré megteremtõje. Számos, a fõzõkanál - forgatás gyakorlatáról,
szépségérõl szóló dolgozata, esszéje is ismert. A fõzés mûvészete  cimû irása a
hazai gasztronómia - történeti irodalom egyik gyöngyszeme! Barátja, Ignotus/
Emma asszony receptkönyvébe belekerült, szerinte hogyan készül és milyen az
igazi pörkölt. Borozáshoz kedvelt káposztás vagy tepertõs pogácsájának receptjét
a Pesti Hirlap szakácskönyve õrizte meg számunkra.

Káposztás -  tepertõs pogácsa
Jó disznó - vagy  libatepertõt finomra vágunk a nyújtótáblán, majd ezt eldörzsöljük

két kéz közt annyi liszttel, amennyit a tepertõ zsirossága felvesz. Teszünk bele kevés
élesztõt, egy tojássárgáját, egy kis törött borsot, sót és egy pohár fehérbort. Ezt a
masszát jól kidolgozzuk, kinyújtjuk, és az omlós tésztákhoz hasonlóan összehajtva
hideg helyre pihenni tesszük, vagy tiz percre. Közben egy kis fej káposztát finomra
vágva zsirban  barnára dinsztelünk, és kihûtjük. A tésztát pihenés után kinyújtjuk, a
káposztát  rákenjük, és ismét az elõbbi módszer szerint összehajtva pihentetjük,
aztán ismét kinyújtjuk. Ujjnyi vastagságúra kiszaggatjuk, tepsibe rakjuk, a tetejét
tojássárgájával megkenjük, és megsütjük.

Ignotus  (Veigelsberg Hugó, 1869 - 1949)

Még huszonöt éves sem volt, amikor írói vénából eredõ páratlan bravúrt
hajtott végre. Kiss József A Hét cimû lapjánál egy kétgyermekes, 30 - as éveinek
derekán járó, elhanyagolt bankárfeleség („Emma asszony”) „bõrébe bújva”
elvállalta a lap nõi rovatának vezetését. Ilyen álarc mögül válaszolt olvasói
kérdésekre, foglalt állást emancipációs ügyekben, tanácsolt idõs hölgyeknek testi
- lelki bajaik orvoslására, fiatalabbaknak gyerekeik helyes nevelésére recepteket.
A lap háztartási receptgyûjtõ pályázatot is inditott, a rovatvezetõ Ignotus/Emma
asszony azzal a közhirré tett sztándékával, hogy a beérkezett anyag javából -
francia mintára - szakácskönyvet állitanak össze. Nem kis munkával meg is
valósultak az elképzelések: 1902 - ben megjelent A Hét Szakácskönyve Emma
asszony összeállitásában. Újabb kiadása 1908 - ban kissé átdolgozva és bõvitve.
Sajnos, azóta csak idézik és könyvaukciókon vadásszák - könyvtárakban alig
hozzáférhetõ. A XIX. - XX. század fordulójának egyik legérdekesebb, nagyanyáink
körében kedvelt és használt összeállitása. Benne a kulináris és történeti értékeken
túl sok irodalom - és mûvelõdéstörténeti adat, megfigyelés, összehasonlitás
található. Ignotus nevében és szerkesztõi mivoltában ugyan kibújt a férfiúi bõrbõl,
de az irodalomból képtelen volt.
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Ínyesmester
Az ínyesmester 1000 új receptje címû összeállitást.  Izes - ínyes, történeti

adatokkal hitelesített színes írásai gyakran szerepeltek almanachokban,
évkönyvekben, szívesen közöltek és hallgatottak voltak korabeli rádiómûsorokban.
Az I. világháború  után, 1920 - ban jelent meg - és sajnos, azóta sem - Pesti Krónikák
cimû összeállitása a fõváros legérdekesebb vendéglátás - történeti emlékeirõl,
eseményeirõl.

Számtalan ínyesmesteri receptjérõl a hosszú évek során a népszerûség  ellenére
is elfelejtõdött a szerzõ. Mi most egy még nevében is már ritkán hallható finomság -
a toleranz - történetével emlékezünk az ínyesmesterre és munkálkodására:

„Hogy miért türelem, türelmesség vagy engedmény a tejfölös túró, mind
mostanáig nem sikerült megtudnom, de tény, hogy a németek így nevezik, és mint
valami különleges csemegét szerepeltetik, amikor vadhús mellé szervírozzák. Persze
meg is cukrozzák, míg nálunk nem cukorral esszük, hanem inkább egy kis sóval meg
paprikával.”

New York leves
Furcsa a New York leves, amit író ember küldött be. Roppant erõs húsleves,

melyben a következõ dolgok találtatnak: a) kis gombócok, melyek májjal és gombával
vagdalt, és hogy együtt maradjon, tojássárgájával kevert csirkefehérébõl készülnek;
b) julien, mely áll zöldborsóból (nem cukorborsó), karfiolból, kelkáposztából (egész
levelek) és csiperkegombából, melyek mind külön pároltatnak vizben - a borsó meg
a gomba esetleg a levesben; c) borsó - tészta (hig palacsintatészta, reszelõn át forró
zsirba eresztve). A levesbe egy tojássárgáját belehabarni, és az asztalon még egy
kávéskanálnyi parmezán  is elkel benne. Megjegyzendõ, hogy a leves matériájában
pórénak vagy vöröshagymának találtatni nem szabad, tyúk - és marhahúsnak ellenben
igen. (NB. Általában alig van  hús - vagy zöldségleves, amelybe a reszelt parmezán
jó lenne.)

Toleranz
Mint külön eledel, tizóraira vagy vacsora végeztével sajt helyett talán legjobb

csak igy magában; a gyönge, friss tehéntúró, amint kikerül a csúcsos, hosszúkás
tüll - vagy vászonzacskóból, és simára elkeverve a ráöntött tejföllel. Se a túró, se a
tejföl ne legyen se savanyú, se keserû, ellenben minden cukor nélkül is édeses egy
kissé és friss, hûvös, üditõ. De nem lehet elvitatni, hogy a só igazán illik hozzá, és
egy kis szegedi édes - nemes paprika is alkalmatos fûszere. Valamikor Szõlõgyörökrõl
Balatoncsehibe utazván fürdés után, naplemente körül a  Labin lépcsõjén. Badacsony
hegye felé fordulván (hogy a lebukó nap piros tányérjában gyönyörködjünk), nagyon
izlett nekem uzsonnára belevagdalt zöldpaprikával és vöröshagymával is.
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Vizvári Mariska (1877 - 1945)

A két világháború közötti idõszak kitûnõ és sokat foglalkoztatott szinésznõje
és kitûnõ háziasszony is volt. A húszas évek végén remek szakácskönyvet jelentetett
meg, amely az akkori idõk tisztes polgári háztartásaira felkészitõ gazdasszony-
képzõk növendékeinek sokat forgatott tankönyve  lett. „A jó gazdasszonynak
olyannak kell lennie, mint a pacsirtának: frissnek, ébernek, és mindenek felett
vidámnak, zengõ dalos szavúnak” - irta. Saját élete is példa rá: örömmel várták
ebéd - vagy vacsorameghivásait még a legelkényeztetettebb inyencek, a legfinnyá-
sabb gourmandok is.

Örmény palacsinta
Hozzávalók:  15 -20 db. palacsinta, 25 dkg. tehéntúró, 10 dkg. mazsola, 20 - 20

dkg. õrölt dió, mák és mogyoró, tej, cukor, sárgabaracklekvár, narancsdzsem, reszelt
csokoládé, méz, citromlé.

Tálkában pépesre keverjük a túrót a tejjel, a kiáztatott mazsolával és izlés szerinti
cukorral.  Egy másik tálkában a dióval, egy harmadikban a mákkal, a negyedikben a
mogyoróval tesszük ugyanezt. A megsütött és melegen tartott palacsintákat
tortaforma kerek aljára  rakjuk, és felváltva megkenjük mindegyik réteget
baracklekvárral, dióval, narancsdzsemmel, mákkal, reszelt csokoládéval, mogyoróval,
mákkal, mézzel, porcukorral, melybe citromlét csavarunk, túróval, és mindezt addig
ismételjük, amig a palacsinták elfogynak. A tetejére palacsinta kerül, melyre nem
kenünk semmit. A tortalapot beletesszük a tortakorongba, és forró sütõbe téve 10
perc alatt átmelegitjük. Kivéve a tortakorongból, kerek tálra tesszük a tortalappal
együtt, és úgy vágjuk fel, mint a tortát szokás.

Marosszéki tokány
Hozzávalók: 50 - 50 dkg. bélszín és sertéslapocka, 3 fej vöröshagyma, 2 dl.

fehérbor, 2 dl. tejföl, olaj, pirospaprika, õrölt bors, só.
A kétféle húst apró kockákra vágjuk, és hozzákeverjük a finomra vágott, olajban

megfonnyasztott, pirospaprikával meghintett hagymához. Megsózzuk, és fedõ alatt
forraljuk, amig a saját levét elfövi, majd felöntjük a borral, és ezzel pároljuk, amig a
hús jó puha lesz. Ha ennyi bor nem volna elég, mig a hús megpuhul, mindig egy kis
vizet és bort adunk felváltva hozzá, mig egész puha lesz. Ráöntjük a tejfölt, és azzal
is felforraljuk, mert az a jó, ha sok leve van. Burgonyát adunk mellé.

Halpaprikás
Hozzávalók: 60 dkg. filézett ponty, egy fej vöröshagyma, 10 dkg. füstölt szalonna

pirospaprika, só, zöldpaprika, paradicsom, 15 dkg. gomba, tejföl, egy halászlékocka,
erõspaprika izlés szerint.

A füstölt szalonnát kockákra vágva kiolvasztjuk és benne a finomra vágott
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vöröshagymát világossárgára lankasztjuk. Utána beletesszük a szeletekre vágott
gombát, majd pirospaprikával megszórjuk és a zöldpaprikát, paradicsomot felvágva
hozzáadjuk. Ezután a csikokra vágott halfiléket beletesszük és kevés halászlével
(kevés vizzel) felengedjük. Sózzuk, majd tetszés szerint tejföl hozzáadásával készre
fõzzük. Végül izlés szerint erõs paprikával ízesítjük.

Halpaprikás
Ugyanúgy készül, mint az elõbbi, csak tálalás elõtt 2 dl. sûrû tejfelt keverünk

hozzá és megvárjuk, mig egyet forr a hallal. Melléje galuskát tálalunk.

Hideg rántott hal pácolása
Ha délrõl  marad hideg, rántott hal, igen izletes elõételt készithetünk belõle a

következõ módon: a rántott halszeleteket tálba rakjuk, egész borsot, babérlevelet és
vereshagyma karikákat szórunk rá, két evõkanálnyi olajat és egy kanálnyi gyenge
borecetet öntünk rá. Pár óráig hagyjuk állni a pácban és azzal együtt tálaljuk.

Zilahy Ágnes (1848 - 1908)

Nõíró és novellista, aki 1892-ben jelentette meg elõször. Valódi magyar szakács-
könyv cimû, ma is használható mûvét. A gazdag földbirtokos családból származó
gazdasszony hazulról hozta az alapokat, de sok vidék fõztjét ismerte, kivált az
erdélyi konyha finomságait.

Luby -  sült
Ezt a sültet a szatmármegyei hires Luby család azon tagjátul tanultam, aki éppen

önmaga komponálta e hiressé vált rendkivül jó izü eredeti pecsenyét. Vegyünk egy fél
kiló tiszta sovány felsárpecsenyét és verjük ki fa bunkóval, a lehetõ legvékonyabbra,
de nagyon kell ügyelni nehogy szét rongyosodjék a pecsenye, hanem egészben szép
vékony szeletbe megmaradjon. Azután megint vegyünk fél kiló disznóhust a mely egy
kissé kövéres legyen, legalkalmasabb e czélra az ugynevezett tarjából vágatni egy
darabot. Ezt is meg kell laposra verni gondosan, hogy széjjel ne rongyoljuk, végre egy
fél kiló borju-felsár pecsenyét is egy darabba hagyva, laposra kell verni. Ha mind a
három darab pecsenyét igy elkészitettük, sózzuk meg és tegyük deszkára, legalul a
marhahus-szeletet, a marhahusra tegyük a disznóhus szeletet, végre a bornyupecsenyét.
Ha ezeket szépen egymás tetejére raktuk, göngyöljük szorosan össze ugy, hogy henger
alaku kerek formát kapjon a pecsenye, ha ez meg van, jó szorosan csavargassuk körül
tiszta lapos zsineggel, azért hogy a pecsenye sülés közben széjjel ne bomolhasson. A
hengerbe kötött pecsenye sima részét meg kell két sorosan vékony szalonna
szeletkékkel tüzdelni. (Mint a nyulat szokás.)

Egy lábasba tegyünk tojásnyi zsirt, és ha a zsir felolvadt, tegyük bele hosszába a
pecsenyét, mikor a lábasba tettük a hust, tegyünk reá hat fej laskára vágott
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vereshagymát és egy pohárnyi gyönge eczetet. Azután fedjük be a lábast és tegyük
egyenlõ de erõs tüzre. Ha a leve elapad a husnak, de még nem pirul, vegyük le a tüzrõl
és a hagymás levet át kell szitán törni, ha áttörtük tegyük ujra vissza a lábasba egy
koczka czukorral együtt és a hust is tegyük megint hozzá, fedjük be ujra és csak addig
süssük gyors tüznél mig a pecsenye kezd kissé megpirulni, de ügyelni kell nehogy a
zsirja megégjen, mert akkor elvész minden kellemes füszere a pecsenyének. Ha szépen
meg pirult a sült, vegyük ki a lábasból és a fonalát a mely összetartotta szedjük le róla,
azután vágjuk szép kerek szeletekbe, rakjuk hosszu tálba és köritsük egészbe megpiritott
apró burgonyával.

 Divatos marhasült
Két kiló marha felsárpecsenyét tegyünk deszkára, sózzuk meg, hintsük meg

törött borssal s ezután  tüzdeljük meg minden oldalán a következõ holmikkal.
Ceruzavastagságú, egyenlõ, ujjnyi hosszú  darabkákra vágunk ecetes uborkát, nyers
sárgarépát, fehér petrezselyemgyökeret, zellert, apró tisztitott  mogyoróhagymát. A
tüzdeléskor nemcsak  arra kell ügyelni, hogy a zöldség szép sorban legyen, hanem
egyenlõen is osszuk el, még pedig egy darab zöld uborka, sárgarépa, zeller és
petrezselyemgyökér.  Tüzdelõtûvel nem dolgozhatunk, mert ez nem hatol be mélyen
a húsba, hanem a jó konyhán mindig találkozik egy hosszú, hegyes tõrforma kés,
amellyel a húsba  lyukat fúrunk s abba dugjuk a zöldséget. Arra is ügyeljünk, hogy
a tüzdelés egyenes sorban egymástól egyenlõ távolságra történjék, különben a
fölszeleteléskor nem tetszetõs a pecsenye, sõt a zöldség is kihullhat belõle. Az igy
elkészitett húst egy tojásnyi zsirral lábasba tegyük s egypár kanál vizzel erõs tûznél
két, vagy ha a hús kemény, három óráig is pároljuk.  Ha pirulni kezd, öntsünk reá pár
kanál hideg vizet, mert az puhitja  a húst. Ha a pecsenye elég puha, tegyük tálalásig
meleg helyre, a levét egy kisebb lábasba szûrjük le, öntsünk hozzá izlés szerint
néhány kanál rumot, facsarjuk belé három narancsnak a levét s forraljuk föl. Tálaláskor
öntsük a szépen fölszeletelt pecsenyére s diszitsük narancsszeletekkel.

Tojásos sült
Egy kiló laposan vágott felsárt éles késsel kétfelé metszünk, de cask annyira,

hogy a széle felé egy ujjnyira összeállitva maradjon, olyanformán, mint a könyv
sarka. Ezt a széles húst a sarkával kifelé deszkára teritjük s ügyes kézzel  gondosan,
lehetõ vékonyra verjük ki, kissé megsózzuk s a közepére végig vagy hat keményre
fõtt és héjától megtisztitott tojást kell rakni. A tojás mellé, mindkét felõl sorban
vékonyra vágott gyönge sárgarépát és zöld ecetes uborkát helyezünk el. Ha ez
megvan, hat egész tojást kevés sóval úgy verünk föl, mintha rántottának készitenõk.
Ezt a tojást a kemény tojáson végigöntjük, a húst a töltelékre csavarjuk, s lehetõleg
szorosan összevarrjuk. Egy lábasba vöröshagymát, zsirt teszünk s ebbe helyezzük a
hústekercset. Öntsünk reá pár kanál vizet, fedjük be, mig puha s piros lesz - pároljuk
gondosan. Tálalás elõtt ki kell belõle a cérnát fejteni s szép vékony szeletekre vágni.
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Debreceni mazsolás csirke
Hozzávalók:  1,5 kg csirkehús vegyesen, 1 citrom, 2 dl borecet, 15 - 15 dkg

mazsola és cukor, 5 dl bor, liszt, olaj, só.
A csirkét, illetve a csirkedarabokat megtisztitjuk, tovább daraboljuk, majd 2 liter

sós vizben feltesszük fõni. Másik edénybe tesszük a karikákra vágott citromot,
ráöntjük a borecetet, 2 dl vizet, és puhára fõzzük. Egy harmadik edényben a mazsolát
fõzzük puhára, a cukorral elkevert borban. Amikor mindhárom edény tartalma puha,
a csirkéhez öntjük a mazsolát levével együtt, 2 - 3 citromszeletet a leve nélkül. 5
percig együtt fõzzük, és utófûszerezzük sóval, cukorral vagy akár borral. Az olajból
és a lisztbõl  rántást készitünk, belekanalazzuk a levesbe, és még 2 - 3 percig forraljuk.
Debreceni civislakodalmak elmaradhatatlan elsõ fogása volt.

Boszporusz
Hozzávalók: maradék sült hús: pulyka, kacsa, liba, 6 gerezd fokhagyma, liszt,

olaj, ecet, só.
A hús mennyiségének megfelelõ vizet forralunk egy fazékban (vagyis annyit,

amennyi az egyforma darabokra vagdalt húsokat éppen cask ellepi majd), jól
megsózzuk, rántást készitünk, hideg vizzel feleresztjük, és a forró sós vizbe forditjuk.
A rántással együtt tesszük a lébe a maradék hideg sültet, és annyi ecetet, hogy
kellemesen savanyú legyen a lé. Végül a fokhagymagerezdeket finomra vágjuk, a
húsos léhez tesszük, jól összeforraljuk, és máris tálalhatjuk. A  Boszporusz régi
erdélyi étel, amellyel az akkori háziasszonyok a maradék húsokat tudták hasznositani.

Bánáti gyümölcskenyér
Hozzávalók: 25 - 25 dkg nagy szemû mazsola, aszalt szilva, mandula, cukrozott

citromhéj és narancshéj, birsalmasajt, 30 dkg dióbél, 4 alma, 3 dl rum, 1 - 1 teáskanál
õrölt fahéj és szegfúszeg, 1 kg liszt, 3 tojás, 10 - 10 dkg vaj és porcukor, 1 teáskanál
só, 4 dkg élesztõ, 7 dl tej, 1 tojássárgája.

A sütés elõtti napon kell elõkésziteni. Az aszalt gyümölcsöket, a mazsolát, a
diót, a birsalmasajtot nagyjából egyforma kis darabokra vágjuk, tálba tesszük,
meghintjük a szegfûszeggel és a fahéjjal. Az almákat meghámozzuk, apró darabokra
vágjuk, és a száraz gyümölcsökhöz keverjük. Ráöntjük a rumot, lefedjük, és egy
éjszakán át hagyjuk az izeket összeérni. Másnap elkészitjük a kalácstésztát: a lisztet
tálba tesszük, a közepébe mélyedést vájunk, beleöntjük a langyos tejben elkevert
(felfuttatott) élesztõt, kevés lisztet szórunk rá, majd  alaposan összedolgozzuk a
tojásokkal, a sóval, a cukorral, a vajjal. Sima, lágy tésztát dagasztunk belõle,
megszórjuk liszttel, letakarjuk konyharuhával, és meleg helyen egy óráig kelesztjük.
Amikor megkelt, lisztezett deszkán kétujjnyi vastagságúra nyújtjuk, a vegyes
gyümölcsös tölteléket egyenletesen a közeépre halmozzuk és a tésztát  hosszúkás
kenyérformára felsodorjuk. Megkenjük tojássárgájával, és kizsirozott, lisztezett
tepsiben, mérsékelt lángon, lassan szép barnapirosra sütjük. Amikor kihûlt,
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felszeleteljük. Ez a csemege a Temesvár vidéki családoknál karácsony estéjén az
ünnepi asztal egyik disze volt.

Édeske teasütemény
Hozzávalók:1 teáscsésze porcukor, 2 teáscsésze liszt, 1 kávéskanál õrölt fahéj,

fél kávéskanál õrölt szegfûszeg, 8 evõkanál olvasztott vaj, édes vörösbor.
Összekeverjük a lisztet, a cukrot, a fûszereket, az olvasztott vajat,  és annyi bort,

amennyivel gyúrható tésztát állithatunk  össze. Az alaposan összedolgozott tésztát
lisztezett deszkán vékonyra kinyújtjuk, tetszés  szerinti formákkal kiszaggatjuk,
megkenjük olvasztott  vajjal, meghintjük kevés porcukorral, és meleg sütõben,
mérsékelt lángon, lassan megsütjük, ügyelve, hogy túlságosan meg ne piruljon.

Gyümölcsös csókocskák
Hozzávalók: 20-25 dkg hosszúkásra vagdalt mandula, porcukor és finomliszt, 1

citrom, 2 tojásfehérje.
A citrom héját lereszeljük, összekeverjük a liszttel, a cukorral és a mandulával,

majd összeforgatjuk a tojásfehérjékbõl vert kemény habbal. Kis halmokat formázunk,
kivajazott, lisztezett sütõben félig megsütjük, majd egy - egy gyümölcsöt (meggyet,
epret, szedret, áfonyát, illetve kompótot) nyomunk a tetejükre, és mérsékelt lángon
vagy cask meleg sütõben egészen kiszáritjuk.

Régi szakácskönyvekbõl

Modern konyha
Írta: Kovácsics Mátyás
A párisi Hôtel de la  bourse et des Ambassadeurs, a londoni Grand  Hôtel és a

buda - pesti Park - Club volt szakácsa (Budapest 1904 - Singer és Wolfner kiadása
- Andrássy ut 10.)

Ecetes tojás (oeufs confits au vinaigre)
Fõzzünk meg néhány tojást keményre, tisztítsuk meg és tegyük egy olyan üvegbe,

amilyenbe az ecetes ugorkát szoktuk eltenni. Forraljunk annyi ecetet, hogy a tojásokat
teljesen ellepje, benne fõtt néhány egész bors, piros paprika, só, tárkony és apró
mogyoró hagymával, azon forrón öntsük rá a tojásokra vagy födjük be légmentesen
és három nap múlva ecetes ugorka helyett feladhatjuk hideg felvágotthoz.

Tojás Victor Hugo szerint
Készítsünk kis pástétomokat. Töröljünk  szárazra néhány alacsony karimájú,



238

kerek alakú formát, ne legyen  szélesebb vagy nagyobb  mint egy rendes pogácsa.
Nyújtsunk ki egy darab  vajas tésztát és egy cifra kiszúróval , vagy egy fánk-  vagy
pogácsaszaggatóval, mely legalább egy cm-rel  nagyobb mint a forma.

Szaggassuk ki késfoknyi vastagságú szeletekre, béleljük ki ezzel a formákat,
szúrkáljuk meg egy tû hegyével, töltsük meg száraz lencsével és süssük meg a
sütõben. Ha megsültek, vegyük ki a formából a lencsét és tegyük félre, hogy
legközelebb  ismét felhasználhassuk,  a krusztádokat pedig használjuk fel a
pástétommal való feltöltésre.

Helyezzünk mindenikbe egy bevert tojást. (Forraljunk vizet, adjunk bele két
evõkanál ecetet, törjük fel  a tojást és ejtsük bele lassan. Három perc elteltével  egy
lyukacsos  sütõkanál segítségével  vegyük ki a tojást és helyezzük hideg vízbe.
Tálalás elõtt a  cafrangokat levágjuk és meleg levesben felmelegítjük.

Helyezzünk mindenik  formába  egy - egy bevert  tojást, vonjuk be béarnaise -
mártással és díszítsük az egészet vékony szardella szeletekkel és tárkonnyal.

Béarni - mártás: Ecetben fõzzünk meg gorombára tört fehér egész borssal,
tárkonyt és francia - hagymát. Ha az  ecet beforrt, adjunk hozzá egy kanál bechamel
- mártást, ha sûrû higítsuk  meg levessel,  tegyünk bele 5 tojássárgát, keverjük a
habverõvel szaporán, hogy a tojás sárgája darabos ne legyen, ökölnagyságú friss
vajat apró darabonként dobjunk bele és mérsékelt melegnél verjük fel. Ha nagyon
sûrû, higítsuk levessel, szûrjük át vékony ruhán, adjunk még hozzá sót, cayenne
borsot és finomra vágott tárkonyt.

Bechamel - mártás: Kell hozzá 20 deka vaj, 6 deka liszt, 1 liter tej, 2 deka só, 2 fej
hagyma, egy kis marék egész bors. A vajat felolvasztjuk, belé tesszük a lisztet és
feleresztjük felényire felforrt tejjel, hozzáadjuk a sót, hagymát, borsot, egy órán át
fõzzük, muszlinon átnyomjuk.

Báránykotlett gesztenyével (Cotlettes d’agneau aux marrons)
Két egész báránybordát, miután  a sütéshez teljesen elkészítettük, t.i. a fölösleges

huscafrangokat, melyek a bordát  eléktelenítik, lemetsszük és a csontjait is 2 cm.
Hosszúságban teljesen csupaszon hagytuk,  pároljuk meg  vajban, sóval, egész
borssal, hagymával és zöldséggel. Ezalatt készítsünk egy ízletes hustölteléket,
körülbelül 3/4 kilót, hozzá adva 5 egész tojást,  2 marék fehér zsemlyemorzsát, egy
gerezd fokhagymát és fines herbest, melyet elõbb mozsárban finomra törünk és
azután a szitán áttörjük. Helyezzük a tölteléket egy csinos formába és fõzzük meg
vízfürdõben, hogy a tálalásnál a kotletteket rája rakhassuk. Azután süssünk  meg
elegendõ  szép gesztenyét, tisztítsuk meg és tartsuk melegen, madeirás demiglace
mártásban. A tölteléket, ha megfõtt, tegyük egy kerek tálra, helyezzük rájka korona
alakban az egyenlõ darabokra   felszeletelt bárány kotletteket, belül piramis alakban
rakjuk föl a gesztenyét és adjuk fel egy jó madeirás demi - glace mártással, melyet
már elõzõleg elegyítettünk a megsült bárányszeleteknek a levével.
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Marhapacal Caen-i divat szerint (Trippes a la mode de Caen)
Ez az étel kedves étele a franciáknak, az elkészítése pedig a legegyszerûbb.

Válogassunk szép fehér és sima marhapacalt, miután hideg vízben jól kiáztattuk és
megtisztítottuk, pácoljuk be 24 órára sóval, törött borssal, esetleg más kedvelt ízû
fûszerrel, kevés liszttel, disznózsírral, almaborral (cidre), kevés levessel vagy vízzel,
nehány gerezd fokhagymával, nehány sárgarépával, sok póréval, hagymával, nehány
szál zöld petrezselyemmel, kakukkfûvel, babérlevéllel, továbbá a pacal mennyiségéhez
képest egy vagy több marhalábbal és szalonnabõrkével. Pároljuk másnap egy
légmentesen záródó edényben  (kõedény elõnyösebb) hat óra hosszat, vagyis amíg
a pacal és marhaláb meg nem puhult. Tálaljuk fel melegen, lezsirozott és átszûrt
lében.

Hal töltelék (Farce de poisson)
Hal darabokat (hulladékot, maradékot) a mennyiséghez képest 3 - 4

tojásfehérjével mozsárban törjünk meg egész finomra , nyomjuk át szitán, tegyünk
bele sót, törött borst, egy kevés szerecsendiót és keverjük  össze jó, friss tejszínnel.
Próbaképpen forró sós vízben  fõzzünk meg belõle egy keveset, körülbelül egy
mogyoró nagyságút, ha a töltelék kemény, akkor még tejszínt adunk hozzá, ha pedig
puha, akkor még tojásfehérjét.

Töltött ponty (Carpe farcie)
Vegyünk egy körülbelül két kilós pontyot, szedjük ki  gondosan a belét, nehogy

az epét tartalmazó hólyag elpattanjon s miután  pikkelyeitõl is megtisztítottuk, töltsük
meg a hasüregét a következõ töltelékkel: csibe-  vagy jércehús 15 deka, tejben
áztatott fehér kenyérbél 10 deka, szarvasgomba 3 deka, uri gomba 20 deka, hagyma
(középszerû) 2 darab, nyers tojássárga 6 deka, friss vaj 6 deka, só és bors ízlés
szerint.

Ezt a tölteléket vágjuk össze a legfinomabbra, töltsük meg vele a megsózott
pontyot; dörzsöljük be a halat friss vajjal, burkoljuk be vajas papírba s a hátára
fektetve, tegyük egy tepsiben a sütõbe és 1 1/2 órai sütés után tálaljuk fel a következõ
mártással: 125 gramm olvasztott vajba tegyünk 3 deka lisztet, eresszük fel 5 deci jó
húslevessel, vágjunk finomra egy szarvasgombát, 4 uri gombát, 1 ecetes uborkát, 1
kis gerezd fokhagymát, zöld petrezselymet és francia hagymát, csavarjuk bele két
citromnak a levét, fõzzük egy kevés ideig s azután külön tálaljuk fel a hal mellé.

Jérce vagy poulard a la Périgourdine (Poulard a la  Périgourdine)
Válogassunk ki  egy szép jércét, vágjuk fel a hátát és csontozzuk ki, a felsõ comb

épségben hagyásával. Készítsünk finom tölteléket sódar, borju, sovány sertéshús
és zsírnak való szalonnából, fûszerezzük meg, törjük meg mozsárban, nyomjuk át
szitán és töltsük meg vele a jércét;  a közepébe  tegyünk egy szarvasgombával
tüzdelt libamájat, varrjuk össze és adjuk meg neki az eredeti alakját.  Citrommal
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dörzsöljük fehérre, burkoljuk be vékony szalonnarétegbe és pároljuk másfél óra
hosszat fehér borban, zöld petrezselyem, hagyma és sárgarépával. Ez idõ elteltével
szedjük le a zsírját, hagyjuk beforrni, mig csaknem megsürüsödik, adjunk hozzá egy
kevés velouté - mártást, madeirát és szarvasgombát.  Tálaljuk a mártást külön.

Tyukszeletek orosz módra (Filets de poule a la rousse)
Fejtsük ki nehány tyuknak a mellét, tegyük félre a szárny csontocskáját, hogy

azt ismét visszahelyezzük és ezáltal kotlett - alakot adhassunk az elkészítendõ husnak.
Miután a tyuk fehérhusából eltávolitottuk az inakat és a bõrt, vagdaljuk össze igen
finomra, hozzáadva idõnként egy - egy kanál friss és sûrû tejszint, füszerezzük  meg
gyengén és alakitsunk belõlük kotlettet, egy kés nedves lapjával panirozzuk be
elõször vajjal és azután tojással, süssük meg tisztitott olvasztott vajban és adjuk fel
tetszés szerinti melléklettel.

Jérce vagy poulard coquotte (Poularde en coquotte)
Néhány jérce  máját, miután finomra vagdaltuk, piritsuk meg vajban egy kevés

hagymával, sózzuk meg, töltsük meg vele a jércét. Abáljunk egy kevés császárhust,
vagy vékony szeletekre vágott füstölt szalonnát, süssük meg a jércét vajban a
megabált császárhussal együtt. Tálaljuk föl tûzálló porcellán edényben.

Pulyka gesztenyével (Dinde aux marrons)
Mielõtt a pulykát megsütjük, töltsük  meg a has  üregét a következõ töltelékkel:

minden 1/4 kiló kolbásztöltelékhez adjunk  1 1/2 liter sült és hámozott gesztenyét, a
kolbásztöltelék lehetõleg ne legyen túlfüszerezve; sütés alatt a pulyka belsejét
öntözzük meg gyakran.

Ürübordás király - pürével
Ahány személy, annyi szép vastag ürükotlettet formáljunk szép gömbölyû alakra,

tüzdeljük meg szarvasgombával, szalonnával és szép piros marhanyelvvel, pároljuk
vajban kevés zöldséggel két - három óra hosszat s nedvesítsük fehér borral; ez idõ
eltelte után tegyük prés alá és hagyjuk teljesen kihülni, ha kihült, pácoljuk  be az
ürükotletteknek levével, melybõl ez idõ alatt egy kevés demi - glace mártás és madeira
hozzáadásával mártást készítettünk. Félórával a tálalás elõtt tegyük a mártással
melegre és helyezzük rá az elõbbi receptben szereplõ  töltelékre,a töltelék közepét
pedig töltsük ki urigomba pürével, más néven király - püré (purée royal).

Deák torta
13 1/2 deka vajat, 27 deka cukrot keverjünk habosra, 13 1/2 deka mandulát

törjünk meg finomra  és tejszínnel, keverjük  lágyra mozsárban és adjunk jól elkeverve
a föntebbiekhez, adjunk még hozzá 12 tojás habját, 9 deka mazsolát, 15 deka lisztet és
süssük igen lassan.
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Alma bundában
25 deka lisztet 1 csésze sörrel és borral jól elkeverünk, hozzáadunk  8 tojás

sárgáját, 8 tojás habját és cukrot. Ebbe a pépbe mártogassuk és rántsuk ki forró,
olvasztott vajban, hintsük meg törött cukorral és izzó vassal égessük meg.

Plum puding (angol puding)
25 deka ökörvesehájat, 7 1/2 deka lisztet, 6 tojást, 7 1/2 deka cukrot, 7 1/2 deka

mazsolát, 7 1/2 deka fekete apró szõlõt, 10 cedrát, 4 almát, 3 szegfûszeget, 4 kanál
õszibarack ízt, 1 deci jó konyakot, 1 deci jó rumot mazsolával vagy fehér angol
kenyérrel  összekeverünk, tiszta ruhába csavarjuk, 2 1/2 órát fõzzük és ha kihült
megpréseljük.

Kuglóf
3 deka élesztõt, 25 deka lisztet tejjel  hagyunk megkelni. 27 deka vajat, 21 deka

cukrot, vaníliát, 12 tojássárgával jól elkeverünk, a megkelt élesztõt hozzáadva jól
feldolgozzuk, végül 15 deka mazsolát és 25 deka lisztet elegyítünk hozzá.

Régi idõk szakácskönyve
Katóka szakácskönyve

Irta: Tutsek Anna 1913

A századelõ  neves és igen népszerû írónõjének könyve volt. Tutsek Anna 1869 -
ben született Kolozsvárott. „Gyermeklány korában ébredt írói hajlamait szülei és
tanárai ápolták, s még nem volt 14 éves, amikor elsõ rajza megjelent a  Fõvárosi
Lapokban. Innen kezdve állandóan irt elbeszéléseket és regényeket a budapesti
lapokba.

1894 - ben inditja meg a nagy népszerûséget elért Magyar Leányok cimû ifjúsági
lapot, s ettõl kezdve fõleg a serdülõ lányok számára ir.

A Cilike  regénysorozaton egész nemzedékek nõttek fel (Cilike rövid ruhában,
Cilike menyasszony lesz, Cilike mátkasága, Cilike férjhez megy, Cilike mint asszony,
Cilike bajtársai, stb.)

1900 - ban feleségül megy Tábori Róbert íróhoz és újságíróhoz. Leányuk, Piroska
is írónõ lesz.

A szerzõ feltételezi, hogy a háztartásban mindig van húsleves, pecsenyemarakéd,
aszpik, parmezán sajt és sok más. A mai háztartásokra ez nem jellemzõ.

Ugyancsak ismeretlen ma már a táblaolaj, ami helyett nyugodtan használhatunk
étolajat, s a csokoládé - jég helyett bármilyen  bevonó csokoládét.

Érdekes, s eredetiségre utal, hogy az egyes készitmények elõállitásának leirása,
de maga a csoportositás is erõsen eltér a mai  szakács és cukrász szakirodalomtól. El
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kell hinnünk a szerzõnek, hogy Katóka és nagymamája mindezt kipróbálta, s errõl
kezeskedik is.

Izek és zamatok tobzódása, a háziasszony - akadályokat nem ismerõ - lelkesedése,
a család táplálásának, mint életcélnak a kitûzése szól hozzánk a könyvbõl, mely
bizonyára megnyeri majd sok olvasó tetszését úgy, mint annak idején a szerzõ minden
más munkája is.

(Székely György)

Fölvidéki vadizes vagdalt pecsenye
Ehhez kell fél kg. felsárhús, negyed kg. borjucombjából, negyed kg. sertés és

egy kg. libamáj. De kevesebb mennyiségbõl is késziteni. Egy lábasba három tojást,
egy kanálnyi zsirt, sót, tört fekete borsot, piritott reszelt hagymát, egy kis frisset is,
finomra vágott petrezselyemlevelet és egy áttört szardellát jól elkeverünk. Most a
finomra összevagdalt húst és májat beletesszük és annyi zsemlemorzsát, hogy
lehessen a húsból egy szép, hosszú formát késziteni. Elõbb azonban a közepébe
három, hosszában egymás mellé rakott keményre fõtt tojást teszünk. Azután szép
világosbarnára kisütjük, a levébe kevés kaprit és jó savanyu tejfölt teszünk s addig
hagyjuk sülni, mig  a tejföl elpárolgott és csak a szép, sûrû mártás marad meg.

Uri pecsenye
Az úgynevezett úri pecsenye többféle húsból készül. Veszünk marha-, borjú -,

ürü -  és sertéshúsból egy - egy szeletet, tisztitsuk meg a hártyájától, intõl és lapitsuk
meg késháttal. Sózzuk be és tegyük egymás fölé. Sodorjuk össze kolbászmódra,
kössük át vastag  zsineggel s pároljuk puhára zöldséggel, kis ecettel és vizzel. A
zöldséget piritsuk meg; szardella - vajjal és mustárral keverjük össze, piritsunk hozzá
cukrot és tejföllel elegyitve, szûrjük a fölszeletelt hús fölé, köritsük rizzsel és zsirban
sült krumplival.

Hercegnõ - pecsenye
Nagyon finom, izletes pecsenye. A borjú mellébõl kiszedjük a csontokat, azután

húsverõvel jól ellapitjuk. Szalonnát apróra vágunk, sonkát darálunk, gombát finomra
vágunk, zöld cukorborsót párolunk, négy tojást keményre fõzünk és fölapritunk,
úgyszintén  egy kisebb libamájat is. Mindezt összevegyitve rátesszük a szétteritett
húsra, teszünk még zöld petrezselymet is bele és megsózzuk. Most összesodorjuk a
húst, jól összekötözzük spárgával, a tetejét megkenjük tojással és megszórjuk
zsemlemorzsával és puhára sütjük.

Töltött vesepecsenye
Egy szép, tisztitott vesepecsenyét elverünk laposra, behintjük ujjnyi szélesre

vágott szalonna - sonka - és füstölt, fõtt nyelv - szeletekkel, összecsavarjuk és
azután egy ugyanakkora darab szélesre vert borjúhús szeletbe göngyöljük,
összekötjük és jól megsózva, fedõ alatt  kisütjük. Többféle körözettel tálaljuk.
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Vesepecsenye  magyar módra
Egy szép vesepecsenyét,  mely hideg helyen huszonnégy óráig állott, a

hártyájától megtisztitunk és jól besózva pár órára félretesszük, aztán megtûzdeljük
füstölt szalonnával. Lábasba egy kanál zsirt s finomra vágott vöröshagymát téve,
beletesszük a pecsenyét, behintjük törött borssal, hagymával és szalonnaszeletekkel,
lassanként hõslével locsoljuk s ha már puha és zsirjára sült, öntünk rá egy deci
tejfölt s egy kis pohár bort. Hagyjuk kis ideig párolni, aztán kitálaljuk s a levét reá
szûrjük. Melléje adhatunk töltött kelt, vagy kiboritott burgonyasalátát.

Tömlõsült, zöldborsóval
Borjú - vagy marhahúsból készitjük. Egy kiló húst (vagy szükség szerint többet

vagy kevesebbet)  minden hártyájától megtisztitunk s vékonyra  elverjük. De át ne
lyukasszuk. Mindkét oldalon besózzuk. Két deci, cukor nélkül aszalt, vagy négy
deci, cukor nélkül befõzött zöldborsót puhára fõzünk. Akkor szitára öntjük, s ha
megszikkadt, szitán áttörjük. Egy lábasban, kis tojásnyi zsirban, bõven, apróra vágott
petrezselyemzöldjét párolunk. Fél áztatott és kicsavart zsemlét, apróra vágva,
beleteszünk. Ha kissé megszikkadt, három tojást hozzáütünk, jól összekavarjuk, mikor
kissé sûrûsödik, a borsót hozzáöntjük, azzal is elkavarjuk, izét sóval, borssal megadjuk.
A besózott húst kétrét hajtjuk. Egyik végét és végig az oldalát bevarrjuk, a nyitva
hagyott végén a borsópépet betömjük, de csak lazán, nehogy a hús párolás közben
kirepedjen. Azután a másik végén is bevarrjuk, egy jó kanál zsirral, karikára szelt
zöldséggel, két deci vizzel, leboritva, pároljuk. Ha a hús még nem puha s levét
elfõtte, meleg vizzel pótoljuk. Mikor a hús megpuhult és zsirjára  sült, levét szitán
átszürjük s négy - öt kanál tejföllel fölforraljuk. Tálaláskor a fonalat kiszedjük, a húst
szeletekre vágjuk, tálra rakjuk s levét ráöntjük. Igen izletes és nagyon mutatós sült.

Nyúlpaprikás
A nyúl elejét vagdaljuk föl apró darabokra és mossuk jól ki a vértõl. A lábasba

tegyünk egy tojásnyi zsirt, amely ha forr, rakjunk bele két fej apróra vágott
vöröshagymát és egy bádogkanál paprikát. A lábast fedjük be. Ha a levét elfõtte,
lehet rá keverés közben néhány kanál vizet is önteni. Máskülönben hamar megpuhul
igy a hús, de arra ügyelni kell, hogy nemcsak zsirja, hanem egy kevéske leve is
legyen. Tálaljuk hosszú tálban és adjuk föl tarhonyával köritve.

Õzgerinc narancsmártással
Az õzgerinc husát  lefejtjük a csontjáról, megspékeljük szalonnával, vörös borban

és zsirban megpároljuk, s egy szegfûszeggel megtüzdelt  hagymát párolunk vele.
Melléje külön adunk  narancsmártást, mely igy készül: egy darab vajban megpiritunk
egy evõkanál porcukrot, melyet elõzõleg narancshéján dörzsöltünk le. Ehhez
hozzákeverünk egy evõkanál mustárt, két evõkanál ribizke - izt, s az egészet elkeverjük
a pecsenye levével s két narancsnak a levével.



244

Fecskefészek
Egy nagyon jó elõétel, melyet vacsorához vagy teához is lehet adni.  Hat

személyre veszünk hat tojást, huszonöt deka nyers sonkát, hatvan deka borjúszeletet
és hét deka vajat. A keményre fõtt tojást lehámozzuk, begöngyöljük egy szelet
sonkával és egy szelet megveregetett és megsózott borjúhússal s cérnával
átkötözzük. Vajban megsütjük s kevés viz hozzáadásával még harminc - negyven
percig pároljuk. Ha kihûlt, hosszában kettévágjuk és sûrû majonnéz - mártással és
zöld petrezselyemmel meg piros és sárga aszpikkal diszitett tálra rakjuk.

Kosárkák  vese - velõvel
Készitünk negyedkiló lisztbõl, két tojásból és tejbõl palacsinta - tésztát; bögrébe

vagy kis mély lábasba zsirt teszünk föl, ha az forró, belemártjuk a gombasütõ -
formákat. Mikor gondoljuk, hogy már forró a forma, belemártjuk a tésztába, hirtelen
kivéve a forró zsirba tesszük s abban addig  tartjuk, mig halvány rózsaszinûre sül,
mert ha jobban megpiritjuk, nem lehet levenni, mert törik. A tölteléket hozzá következõ
módon készitjük: tizenkét deka zsirban egy fej reszelt hagymát párolunk és két szép
paprikát, beletesszük a finoman megvagdalt vesét, egy negyedóráig pároljuk, akkor
megsózzuk, félretesszük a tûzrõl, a velõt szintén tizenkét deka zsirban finoman vágott
petrezselyemmel pároljuk. Tört borsot adva hozzá, két tojást ütünk reá. Most a
vesével összekeverjük és a kis sültgombaforma kosárkákat vele megtöltjük. Tálra
szalvétát téve, arra tálaljuk.

Velõ - tekercs
Hét deci  fölforrt tejet lassan  három és fél deci liszt közé öntünk, vigyázva, hogy

csomós ne legyen; ha mégis csomós lenne, akkor szitán áttörjük. Ha kihûlt, nyolc
tojás sárgáját egyenként elkeverünk benne. Megsózzuk s a nyolc tojás keményre
vert habját is hozzátesszük. Egy zsirral kikent és liszttel kivert nagyobb tepsiben
félig megsütjük. Ezalatt egy borjú - vagy marha - velõt sós vizben megfõzünk.  Lehúzva
hártyáját, finomra megvágjuk. Forró zsirban hagymát, petrezselymet sütünk, a velõvel
összekeverjük, egy tojást s néhány  kanál tejfölt öntünk reá. Sóval, borssal s kevés
paprikával füszerezzük. A félig sült tésztát ezzel a töltelékkel megtöltjük és tekercsnek
összegömbölyitjük. Azután a sütõben pirosra sütjük. Egy darabban tálaljuk s melléje
adhatunk mandula - mártást.

Töltött palacsinta
Szép vékony palacsinta - lapokat sütünk, melyeket külön rakunk egy deszkára,

mig a töltelék elkészül. Sós vizben fõtt velõt szitán átnyomunk, borsot és kevés
tejfölt adva hozzá. Apróra vágott sonkát szintén összekeverünk kevés tejföllel. Vajjal
kikent tálba egy lapot rakunk a palacsintából, kenjünk rá sonkát, ezután ismét egy
réteg palacsinta jõ és erre velõ, igy tovább rétegenként, tetszés szerinti magasságban.
A tetejét tejföllel leöntjük; átmelegitjük,
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Sajtos gombóc
Huszonöt deka zsemlemorzsát, húsz deka pármai sajttal, kevés sóval és

paprikával, tizenöt deka vajjal és négy tojássárgával jól elkavarunk. Azután lapos
gombócokat formálunk belõle, megforgatjuk tojássárgában  és zsemlemorzsában és
forró zsirban szép sárgára kisütjük.

Sonkás - fánk
Készitsünk tésztát. Három tojás sárgája, nyolc deka vaj, egy deka élesztõ, kevés

só, harminc deka liszt és annyi tej kell hozzá, hogy gyenge tészta legyen. Jól keverve
kelni hagyjuk, mig még egyszer annyi lesz belõle, mint volt. Deszkára téve kisodorjuk,
fánkszaggatóval kiszaggatjuk, egyikre tegyünk  finoman apritott sonkát, melyet
kevés tejföllel és tojás sárgájával összekevertünk, a másik fánkot a tetejére  téve újra
kiszakitjuk; a kettõt egybe, kikent tepsire rakva, kelni hagyjuk. Tojás sárgájával
megkenjük és megsütjük.

Aszpikos sertéskaraj
Vacsorára, elõételnek kitûnõ. A sertéskarajról leszedjük a csontot, kissé

meglapitjuk, zöldséggel, babérlevéllel, fûszerrel, citromhéjjal megfõzzük, de nem
túlságos puhára. Másik edényben egy pár borjúlábat fõzünk meg sós vizben, aztán
hozzátöltjük a levet, miben a sertéshús fõtt. Kis, gömbölyû bádogformákba rakjuk  a
szeleteket, sárgarépa -, uborka -, vörösrépa - szeletekkel földiszitjük, a levet habart
tojással és annak héjával megtisztitjuk és kendõn át a formákba szûrjük, ahol
megkocsonyásodik, elõbb azonban kis ecettel vagy citrommal megsavanyitjuk.
Kiboritva tálra csinosan elrendezzük s tatármártást adunk melléje. Ha nincsenek
külön formáink, lábasban készitjük és az egyes szeleteket kereken kiszúrjuk
kocsonyával együtt.

Pozsonyi kifli
Félkiló finom liszttel eldörzsölünk fél kiló friss friss vajat, egy késhegynyi sót és

két deka cukrot, egy deka élesztõt tejbe áztatunk, a lisztbe gödröt csinálunk,
beleöntjük a már megázott élesztõt, adunk hozzá két és fél deci langyos tejet és
kemény tésztává  gyúrjuk. Azután elkészitjük a tölteléket. Fél kiló tisztitott diót
ugyanannyi porcukorral és egy és fél deci tejjel jól  összegyúrunk. Ekkor a tésztát
fölvágjuk harminckét egyenlõ darabkára, gömbölyû cipócskákat csinálunk belõle és
egyenként kinyújtjuk késfoknyi vastagra, megkenjük a diótöltelékkel, patkóalakra
gömbölyitjük, sütõpléhre tesszük. Egy egész fölvert tojással megkenjük, megszáradni
hagyjuk rajta, s ha száraz, újra megkenjük és ismét  száradni hagyjuk. Ha ezzel kész
vagyunk. Sütõbe tesszük és szép pirosra sütjük.

Huszár - fánk
Tizennégy deka írósvajat tiz deka olvasztott vajjal habzásig eldörzsölünk, három
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tojássárgát, tizennégy deka cukrot, egy citromnak a lereszelt héját, kevés vaniliát és
harmincöt deka lisztet belekeverünk, jó keményre összegyúrjuk, diónagyságú
gömböket szakitunk, közepét ujjunkkal  kinyomjuk, befõttet teszünk bele,
tojásfehérjébõl vert habot kenünk a tetejére, cukros mandulával meghintjük és hirtelen
tûznél kisütjük.

Macskanyelv
Hat tojásfehérjébõl jó kemény habot verünk, melybe tizennégy deka törött cukrot,

kis vaniliát, öt deka lisztet és végül három deci, de nem habbá vert tejszint keverünk.
Erre egy egész lapos, ha lehet karima nélküli sütõpléht jó vajjal megkenünk, kis
liszttel behintjük, a tésztát  papirzacskóba töltjük, s abból a pléhre ujjnyi hosszúságú
piskótákat nyomunk ki, és azokat nagyfokú hõnél úgy sütjük ki, hogy a karimájuk
barna legyen, de a közepük fehér maradjon.

Gyümölcs - kenyér
Három tojássárgáját elkavarunk annyi porcukorral, amennyit a tojás felvesz.

Miután jó negyedóráig kavartuk, hozzátesszük a három tojás keményre vert habját
és ezzel együtt keverjük, amig a tészta összeáll. Ehhez adjunk azután két tojás súlyú
lisztet és egy tojás súlyú olvasztott vajat, s lassan belekeverjük a tésztába. Ezután
tetszés szerinti gyümölcsöt keverünk bele s gyönge tûznél megsütjük. Csak két nap
múlva  szeleteljük fel.

Kapucinus -  kenyér
Tizenhét deka cukrot, tizennégy deka cukorsütemény - morzsát, tizennégy deka

lisztet, tizennégy deka kettévágott barna mandulát, kevés fahéjat, szegfüszeget és
reszelt citromhéjat két tojással deszkán összekeverünk, azután még egy tábla
csokoládét reszelünk hozzá és az egészbõl kemény tésztát készitve, hosszúkás
kenyeret alakitunk, melyet fölül tojással  bekenve, lassan  megsütünk. Mikor kész
van, a sütõbõl kivesszük, azonnal bevonjuk citromjéggel és vékony szeletekre vágjuk.

Kossuth - torta
I. Négy tojásfehérjét tizennégy deka cukorral kemény habbá verünk, azután

hozzákeverünk négy deka összevágott, cukrozott narancshéjat. A habot kosenillal
pirosra festjük. Vegyünk aztán hat deka hámozott és piritott mandulát, melyet finomra
törünk és keverjük össze négy deka liszttel, aztán az egész mennyiséget lassan
hozzátesszük a fölvert habhoz és végül tortaformában megsütjük.

II. Öt deka vajat nyolc deka cukorral habosra keverünk; hat deka  hámozott
mandulát finomra törünk s hozzáöntünk két deci  maraszkinó - likõrt, aztán négy
tojás habját és hét deka lisztet lassan hozzákeverve, tortaformában megsütjük.

III. Öt deka vajat lekeverünk habosra, nyolc deka törött cukrot, hat deka hámozott
zöld pisztáciát kis vizzel finomra megtörünk. Ezután verjünk négy tojásfehérjébõl,
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melyhez kis vaniliát adunk, igen kemény habot és négy deka liszttel a habbal egyszerre
a meglevõ keverékbe óvatosan belevegyitjük. Ezt is megsütjük, s azután a következõ
töltelékt készitjük el:

Hat deka vajat négy deka cukorral lekeverünk, aztán négy tojássárgáját négy
deka cukorral és két deci édestejjel együtt a tûzre téve, vaniliakrémet készitünk s ha
már jó sûrû lett, keverjük mig kihûl; akkor belevegyitjük a vajat, végül hozzáadunk
még négy deka piritott és összetörött mogyorót és egy kávéskanálnyi barack - izet.
Az igy elkészitett töltelékkel megkenjük a tortalapokat és aztán összerakjuk, ügyelve
arra, hogy fönt piros, közepén fehér, alul zöld kerüljön. Az elkészitett tortát azután
csokoládéjéggel bevonva,  hûvös helyre eltesszük.

Tutti - frutti - torta
Hat tojássárgáját négy és fél  tojás nehézségû cukorral és egy citrom reszelt

héjával jól elkeverünk. A hat tojásfehérjét kemény habbá verjük és három tojás
nehézségû finom lisztet adunk hozzá. Ekkor formába öntjük s lassú tûznél óvatosan
megsütjük. Ha kihûlt, kétszer átvágjuk s egyik részét eper -, a másikat barack - izzel
megkenjük s összeragasztjuk a három lapot. Ezután félliter cukrozott tejszint nagyon
kemény habbá verünk,  tizenkét szem hámozott mandulát, tiz szem diót, húsz szem
malagaszõlõt, tiz datolyát, egy darab citronádot, egy darab birsalmasajtot apróra
összevágunk és belekeverjük a tejszinhabba. Ezzel a torta tetejét és oldalát vastagon
megkenjük, a közepére meg jókora halmot teszünk belõle. Különféle cukorba fõtt
gyümölccsel még föl is diszithetjük.

Báró Bornemissza Elemérné
Szilvássy Karola (1878 - 1948)

Kolozsvár

„A Bornemissza név nemzetközileg is ismert, a család nagy mûgyûjtõ tagja, báró
Johan Thyssen - Bornemissza nem sokkal ezelõtt adta el gyönyörû mûgyûjteményét
350 millió dollárért a spanyol kormánynak. A Bornemisszák Erdélyben is a legelõkelõbb
arisztokraták közé tartoznak. Keresztanyámat úgy ismerték, mint az Osztrák Magyar
Monarchia egyik legelegánsabb hölgyét, aki az irodalom és a mûvészetek kiváló
ismerõje is volt. Beszélt magyarul, németül, franciául, angolul és olaszul. Minden
évben Velencében töltötte a két legszebb hónapot, ahol bejáratos volt a régi nemes
családokhoz is ... 1912 - ben, amikor Louis Blériot meglátogatta Budapestet, Karola
is jelen volt férjével együtt az elsõ magyarországi légibemutatón. Keresztanyám közölte
Bornemisszával, hogy õ  is szeretne repülni Blériot-val. A báró beszélt Blériot-val, aki
elképzelni se tudta, hogy valakit, méghozzá egy nõt vigyen magával. De nem akarta
nyomban visszautasitani a kérést, ezért a repülésért 10 000 aranykoronát kért!  A
báró erre szemrebbenés nélkül azt válaszolta, hogy momentán nincs nála ekkora
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összeg, de beküld valakit a bankjába és félóra múlva átvehette az összeget. Igy történt,
hogy keresztanyám volt az elsõ hölgy a világon, aki repülõvel  fölszáll! Abban az
idõben ez nagyon nagy dolog volt. Amikor az elsõ világháború kitört, keresztanyám
elhatározta, hogy ápolónõnek képezi ki magát. El is ment az egyetem sebészeti
dékánjához, aki gyermekkori játszótársa volt és az Óváry - szalonban is gyakran
találkoztak. Pár hétre rá kiképzett  ápolónõvérként segédkezett a klinikán. Hamarosan
kikerült az orosz frontra. Két évig szolgált hadikórházakban, magas ordóval tüntették
ki helytállásáért.”

Dr. Óváry Zoltán 1998 (a New York-i  University Medical School professzora elmúlt
90 éves, amikor kiadja memoárkönyvét. Souvenirs - Around the World in ninethy years)

SAJTLEVES
6 deka vajból világos rántást késziteni - húslével vagy esetleg csak meleg vizzel

felereszteni, kissé megsózni és 8 evõkanál reszelt sajtot hozzáadva tovább forrni
hagyni. Aztán a levesestálban 2 tojás sárgáját 2 kanál tejföllel és egy tojásnagyságú
vajdarabbal jól elhabarni, erre ráönteni forrón a levest. Sós vizbe fõtt, apróra tördelt
spaghettit (3 - 4 cm) kell még beletenni.

FÕZELÉK - ROULADE
Többféle fõzeléket (murok, zöldbab, zöldborsó, celler, petrezselyemgyökér,

karalábé, karfiol, prokoli, gomba) kis kockákra vágva, illetve kis darabokra
széjjelszedve, sós vizben megfõzni, szitán jól lecsúrgatni és olajban kissé átpárolni.
Aztán kis lisztet olajban v. vajban aranysárgára piritani és annyi forró tejjel felereszteni,
hogy sûrû sauce legyen belõle. Akkor 3 tojás sárgáját hozzáadva, folytonos keverés
közben felfõzni és óvatosan hozzáelegyiteni a fõzelékeket, egy kis kanál fehér
zsemlemorzsát is. Végül egy rendes, cukornélküli, kisült piskotatésztára kenni, szépen
összecsavarni és tálalásig meleg sütõben tartani.  Paradicsom vagy bechamel -
sauce -t  kell adni hozzá. Ebbõl lehet kis pogácsákat is sütni. Akkor a kész
fõzelékmasszát vajjal kikent tálon újjnyi vastagságra kell kenni, jól elsimitva, hideg
helyen hagyni 1 - 2 óráig. Aztán pogácsaszúróval kiszakitani, tojásba és
zsemlemorzsába mártani, és forró olajban kisütni.

TÁRKONYOS  CSIRKE
3 tojás sárgáját, 3 kanál tejfölt, három kanál lisztet és egy diónyi vajat, egy kevés

tárkonnyal elkeverni és folytonos kavarás közben a tüzön felforrósitani. Aztán
húslével törtpaszuly vastagságra felereszteni. Nagy csirkét veteménnyel, vajjal és
tárkonnyal megpárolni. A húst szépen lefejteni a csontokról, az elõbbi masszával
összeelegyitve porcellán edénybe tenni. 3 tojás sárgát, 2 kanál lisztet és a 3 tojás
kemény habját összevegyiteni, a lábasban lévõ húsra önteni és nagyon csendes
tûznél kisütni.
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GOMBÁS CSIRKE
A felszeletelt csirkét, 1 kanál vajban, fél fej hagymával puhára párolom. 5 darab

fõtt gombát karikára vágni, a csirke zuzáját és máját is. Most egy kávéskanál cukrot
szép barnára megpiritani, 1 kanál vajat, 1 kanál lisztet, egypár borsot és a gombák
levét (a vizet, amelyben fõttek) hozzáadni és jól összefõzni. Ekkor reászûrni a megpárolt
csirkét, de elõbb kivenni a hagymát. Végül a gombát is hozzáadni.

RICHELIEU - PULYKA
Egy  szép nagy pulykát megsütni, mikor kihûlt, ki kell az egész hasát vágni, a

mell külsõ részét meghagyva, de belõl egész üres kell maradjon.
A húst apró kockákra kell vágni, egy darab füstölt nyelvet, 1 kisebb libamájat

szintén. Most egy fõzõkanál lisztet, 2 kanál tejfölt, egy nagy darab aszpikot, egy
kevés húslevet, melyben gombát áztattunk, kis apróra vágott citromhéjat és 5 tojás
sárgáját jól összekeverni. Aztán tüzön kavarva tovább - felfõzni. Ekkor átszûrni.
Jegen habverõvel, kevés cukrot és citromlevet hozzáadva, addig verni, mig kezd
megkeményedni. Most a felvágott húst és az áztatott gombát apróra vágva,
hozzáelegyiteni. Végül  megtölteni vele a pulykát, szépen megformálni, és az egészet
meleg, olvasztott glassé - val melyet toknak kenünk reá - bevarrni. Jégen kihûtve
feladni.

TÖRÖK - MAGYAROS CSIRKE
Egy nagy majorságot következõkkel megtölteni: a májat és zuzát apróra vágni,

és annyi finoman tört mogyoróbelet hozzáadni, hogy finomra morzsolódjék szét.
Most vajjal, egy kemény tésztamasszát gyúrni belõle, kevéssé sózva és cukrozva is.
Aztán a csirkét bevarrni és meleg vajban, mérsékelt tüzön mindenfelõl megpiritani.
Ekkor annyi tejszint vagy tejet tölteni reá, hogy félig ellepje, a lábost lefedve tovább
sütni. Ha sülni kezd, félrehúzni a gyenge tûzre és 1/2 óra  múlva megforgatva, készre
sütni. - Aztán   felszeletelni és tölteléket melléje rakni. A mártáshoz  még kell egy
kevés hideg vizet tölteni.
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