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Bari Imre kitüno stilussal, alapos irodalomelmöletl t§» 
meretekkel es vilägirodalmi tajekozottsaggal rajzol palya- 
kepet a szäzadelö sokarcü irömüveszeröl, Krüdy GyuläröL 
Krüdy szokallan, rendhagyö sorsa bölcsöjenel kezdödiks 
szerelemgyereknek születik. Elete csodagyerekkent folyta- 
tödik. A szerelem csillagkcpeben született Krüdy a szere- 
lem iröja lesz. Nemcsak gyereknek, irönak is koraeretts 
15 evesen publikal, 17 evesen pärbajt viv: a müveszi elet- 
forma hive a bohemseg hajöjän beevez az irodalomba. 
Eletütjänak värosai: Nyiregyhäza, Debrecen egy-egy lep- 
csöfok szerelemben es az iröi fejlödesben. Ä bohemsag 
ketes letformäjät Pesten emeli tökelyre. Az ejszakäzäs, a 
„jözantalan eiet” eletpötlekkä välik.

Egyik fö lfrai höse: Szindbäd, a hajös. Teliholdas ej* 
szakäkon a szerelem kepei, egykor a szivet birö nök vo- 
nulnak el szemei elptt. Nfem a törtenesek, a lelki szenzä- 
ciök erdeklik: „Szeretle a nök läbät s a höfüvasos idöjä- 
räst.” A Szindbad-novcllak a prözafejlödesben eredendöen 
üjat hoznak. Megclözi nagy korlärsait, Proust, Joyce ered- 
menyeit. A szubjekliv idöt äbräzolja, a szabad asszociäeiö* 
jätekossäg tudatos iröi cglokat szolgäl. A Vörös postakocsi- 
ban az idilli eiet üzen. Rezeda Käzmer központi hös, 
gesztusember, akinek az ölet is szertartäs. Atmoszferate- 
remtö erejel bizonyitja a Velszi herceg-ben Feherne leirä- 
sa: „A felcipöje olyan nyelven beszelt, mint tavaszkor a 
szarkalab. A bokajaban ezereves tänc, szerelem ütjarii 
valö vändorläs es örök nöi aläzatossäß gömbölyödött e* 
terdelt. A läbszära harangnyelv, amely a selyumfalakoa 
az örök naszhoz csenßct”.

1919. utan az irö lelkisegen mind jobban eluralkodfh 
a csalödoltsäg. Hätat lordil neki a kor» 6 is elfordul töle« 
a mültba menekül, l'gy örzi megecetesedett öletkedveneta 
maradekät. Szindbäd is „öszi emberre” vältozik. Ügy erzi, 
utazni sem erdemes. Krüdy az eiet hereege, a magyar 
pröza egyik koronäzatlan kirälya kolduskent szorttl ki aa 
eletböl es az irodalomböl.

Az etkezesnek, mint öletjelehsögnek a lciräsa csak 
fätszölag nem erintkezik Krüdy bclsö vilägäval. Müveibö! 
egy egesz szakäcskönyvet. lehetne összeällitani. Sajnos, 
Almoskönyvet irt a Krüdy-szakäcskönyv helyett. Nemzeti 
sajätossäg lehet abban, hogy a magyar irodalomban Mö- 
ricznäl, Kosztolänyinäl stb. annyira kiemelkedöen jelentös 
szerep jut az evösnek. Krüdy etrendje a legvältozatosabb. 
A levesek közül a hüsleves, sok zöldseggel all az eien. Elö- 
kelö helyen van a käposztäs csikleves. a räkleves.. .  A süh 
tek, a foüsetelek közt a malac- es borjüpörkölt, a borsos- 
tokäny, tüzdelt kappan, fäcänsült... A haletelek közül a 
halpeprikäsnak az elsöbbsege vitathatatlan a nagy kinälat- 
ban. Ne feledkezzünk meg a vesepeesenyeröl, vesevelöröl. 
fött marhahüsröl es az ertekskäla csücsän ällö päjsliröl. Kul- 
tikus eiedel a veKscsont, amelyet meg a legägrölszakad* 
tabb vendeg is rendel. Külön keil megemliteni a salätäkat, 
a retket, a fiatal hagymät, az ecetes paprikät es tormät. 
Szertartäsos tisztelel övezi a füszereket. A gyomor örömei 
a sörhäzakban, kiskoesmäkban kaphatök. A rituälis rende- 
les es etkezes csak a ferfiak kivältsäga. A nök mäs szfe- 
räba tartoznak, ök alig vagy egyältalän nem esznek. A 
rendeles profän jäteka, rituäleja, szerepkielese, ceremö- 
niäja, dramaturgiäja gyakran az evesnel K fontosabb 
(FüHjp Läsziö). A grandiözus etkezesek neha nemcsak 
ldöben, terben is hatalmasak: az egyik Budapeströl Sätor- 
aljaüjhelyig tartott Mäniäk, rögeszmek, különesegek kö- 
tödnek az eves szertartäsähoz: csak a därdaszerü fogpisz- 
kälö az igazi, a többi az elkorcsosuläs, a devalvälödäs je- 
l e . . .  A hösök nemcsak esznek, filozofälnak is.

Irönikus fense^gel nezi öket alkotöjuk is. Szindbäd 
hajötörött lett az öbudai parton, puszta eletet tudja csak 
megmenteni. Az elettöl megiszonyodva kivänja a halält, 
amelynek sem feje, sem fenye es ärnyeka nincs, csak 
cseppnyi rozmaringszaga es az üj eletre emlekeztetö, szü- 
zies illata. Elvesziti a legdrägäbbat is, tiszta eszet, de mär 
nem a nök miatt. Krüdy elete alkonyän az etkezesek 
szakszerü, közlö-leirö jellegüekke vältak, az iröi szemlelet 
vältozäsät jelzik. Eltünik a beleeles önfeledtsege. Bücsüt 
int Szindbäd, aki hajözott es älmodott, fagyönggye is väl- 
tozott, evszäzadokat eit ät, miközben a teljes eletet keresie 
es szäzhet nöt szeretett. Az ö iröjäröl es müveröl szöl 
Bori Imre könyve, amelyet a Krudy-naövekkel együtt 
ajänlunk az olvasök iigyelmebe es szeretetebe. fFörum — 
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