
'Krúdy kocsisa
rúdy Gyula nem szere- 
tett gyalogolni. Valószí

nűtlen, imbolygó és lusta já
rása volt, félrehajtott feje nem 
volt alkalmas a közlekedés 
megfigyelésére. Egylovas ko
csin, úgynevezett konflison 
járt.

Ki-be a Szigetre, ahol la
kott — a Royalba, vagy a Lon
donba, ahol ebédelt, tabáni, 
józsefvárosi kocsmákba konf
lis vitte. Még a lóversenyre is, 
pedig akkor egylovas kocsi 
nem állhatott meg az első he
lyen. csak a másodikon.

Négy kocsisa volt — ezek 
közül kettő volt a leggyako
ribb.

Az egyiket Oroszlán Farkas
nak hívták. Székelynek szüle
tett és Krúdyt jó tíz évig szol
gálta. Oroszlán Farkas pörge 
kalapot viselt, nyűtt dolmányt 
és mindig törkölyszagú volt — 
még a lova is. A  székely ko
csis hirtelen halt meg, egy
szerre lefordult a bakról. 
Oroszlán Farkas elhalálozván, 
Krúdy — sok vizsgálódás után 
— új törzskocsist választott, 
Potz úrra esett a választása, 
aki talán a legcsúnyább ember 
volt Pesten. Orra szinte a szá
jába lógott, egészen a sztttykos 
pipáig, amely, úgy hiszem, 
csak álmában hagyta el Potz 
urat

Potz úrnak különös tulaj
donsága volt az, hogy mindig 
pontosan megérezte, mikor 
lett Krúdy Gyulának pénze. 
Ilyenkor csalhatatlan ösztöné
vel biztosan megtalálta a sok-

tanyájú írót és beinkasszálta 
a nagyon gyakran elmaradt 
fuvardíjakat. Egyébként ő vá
sárolta Krúdynak a tintát és 
a kéziratpapírt.

A kocsis minden éjszakai 
pletykát tudott. Tudta, hol 
van új és jó borfajta, hol fő
zik a legjobb pejslit, melyik 
zsoké hogy tippel és hol volt 
különleges verekedés. Potz úr 
már elmúlt hetvenéves, ami
kor kiejtette az ostort, gyep
lőt kezéből, kényszemyuga- 
lomba ment és óbudai kis há
za előtt, kopott pádon szür
csölgette pipáját. Krúdy egy
szer meglátogatta — s a bú
csúzásnál Potz úr ezeket 
mondta:

— Ne tessék már többé a 
lóversenyre járni. A  lovak 
rosszak, a zsokék fakezúek, 
nyerni meg nem lehet, amióta 
Szemere meghalt. Kocsmába se 
tessék járni, inkább otthon 
iszogasson. Isten áldja.

Potz úr is elment egy Őszi 
reggelen és harmadnap fián 
és lányán kívül csak mi ketten 
ballagtunk a halottaskocsi 
után, amely kivitte az óbudai 
régi temetőbe.

Két másik kocsis melléksze
repet játszott a két fő Krúdy- 
kocsis életében. Az egyik Ká
roly, aki két rozzant szürké
jén ott állott a régi Dohány 
utcai Otthon Klub előtt. A 
másik pedig Spinner Dezső, 
aki azután taxisofőr lett és ma 
éjjeliőr valamelyik autóroncs- 
telepen.
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