. Állítólag' hamarosan eltűnik ez a
macskakörmös sikátorű,: pofoncsapotttetejü, földbesüllyedt házikókban g azdag világ, amelynek sramlis, kadarkás
vendéglői jelentették az óbudai speciali
tást. Pedig igazi nevezetessége az, hogy
háromszáz esztendeig megmaradt mező
városnak, amelynek lakóit valamikor
Braunhacclereknek, barnalábúaknak csú
foltak, mert Óbuda, derék sváb népe
kora reggeltől estig a szőlőjében dolgo
zott s közben a nap m egsiitögette a láb
szárukat. Egy bizonyos, hogy a Braun. haxlerek szorgalmas emberek voltak.
Utazik az ember Óbudán b az az ér
zése, hogy egy kis vidéki károsba ke
rült. Még nem is pestkörnyéki helyre.
Akadnak itt nevezetességek, hiszen a
zsidó templom 116 esztendős, a Flóriántéri római fürdő pedig 1600 éves. Már
régen nem a vásonköi Zichy éké ez a
városrész, a törzslakosokon kívül azoké
A pestieké is, akik a Tabán lebontása

hanem a házikó falára erősítették, úgy
hogy a kis háznak mind a három ablaka
valóban teljes fényárban úszott. Az ab
lkok ból öreg néni, öreg úr s gyermekek
könyököltek ki és ami a feltűnő volt,
valamennyien újságot, könyvet tartot
tak a kezükben s olvastak.
: De a lakásban valamennyi szoba sötét
volt.
Kiderült, hogy este hét órakor az ut
cai villanylámpa fényénél olvasott az
egész család s így a főváros jóvoltából
a nyári hónapokban megtakarítják a
villanyszámlát.
- '
Aztán barátom behívott egy kis kocs
mába, amely pont szemben -..van az
óbudai színházzal. Sárgabajszú, hórihorgas ember gunnyasztott az egyik kékterítős asztalnál.
A vállán hatalmas macska üldögélt
egykedvűen.
Egyszer csak felütötte fejét a hőrihorgas:
— Mit adnak ma az óbudai színház
ban? — kérdezte.
•— Bob herceget.
. . A hőrihorgas ekkor gyöngéden a
macskához fordult és így szóit borízű
hangon:
— Gyere, cica, menjünk ■á t a szín
házba. : Te még úgysem láttad a Bob
herceget.
És már indultak is. Mi hívatlanul is
.velük tartottunk.
A hórihorgast nyilván ismerhették a
színháznál, mert beengedték macská
jával együtt a kissé gyér nézőtérre.

A macska ült a kedélyes úr vállán,
aki nyomban lehorgasztotta fejét s m é
lyen aludt.
De nem úgy a macska!
Emelt fővel, kiragyogó, szemmel me
redt a rivalda-fényes színpadra, ahol
- Bob úrfi szőkéit rózsaszín trikóban,
.leste mohón á macska a színes muzsikás
színpadi képeket. Borzasztóan tetszett
neki a darab. Már a második felvonás
nál tartottak s még mindig ámulő szem
mel nézett, cseppet sem törődve azzal,
hogy akinek a vállán ül, az már halkan
hortyogni is kezd.
És lassankint a nézőtér nem a Bob
herceget, hanem a müértő macskát
nézte. Nevettek a széksorokban a ha
talmas cirmoson, amely nyilván el volt
bájolvá a lenyűgöző színpadi látvány*
tó i.

Csak amikor vége volt a harmadik
felvonásnak s az emberek kifelé men
tek, lett nyugtalan a cirmos. Gazdája
ugyanis m ég mindig aludt. Végül is
hirtelen kedveskedve bajszát s orrát
kísérője arcához dugta és dorombolni
.kezdett,- mire & hőrihorgas fölébredt
s így szólt könnyed hu
— . Ejnye,
ejnye.
Legalább egy
liter kadarkát elaludtam kitt a szín*
házban.
És visszamentek a szemben lévő
kocsmába, a derék tulajdonoshoz, aki
nem annyira a macskáért, mint inkább'
• eltűnt vendégéért aggódott. /

Mi barátommal együtt tovább ' aé*

Az utcai lápina fényénél olvastak

"titán itt keresik és kedvelik a roman
tikát.
író barátommal, aki valamikor zongo
rista volt Óbudán, a régi rossz, szűkös
napokban, „beutaztuk Óbudát”.
Itt a nyári estéken kikönyökölnek
• m ég a földszintes házak ablakaiból a
leányok s így fogadják az utcán ácsorgó
hódolók udvarlását. A macskaköves
Utcákon virágzik a romantika és virág
jaik a s z e r e l e m . ^
•— N ézd csak a z óbudai skótokat —*
mondotta barátom,
S az egyik földszintes sárga háznál
furcsa kép tárult elénk. 7
•Az utcai villanylámpát nem oszlopra*

f ’

Kiranrorő szemmel meredt a macska a színpadra

— A n ó tá m a t!

táltunk az óbudai éjszakában. Benéz
tünk a kedves Kékli mamához is, aki
dnek szívderítő udvarán sokáig volt
.Vendég Krúdy Gyula.
Emlékét aranybetüs
őrzi, mondván:

márványtábla

„Itt szokott ülni barátaival Krúdy
Gyula, a nagy magyar író”.
Író barátom ekkor kedves óbudai
történetet mesélt magáról és szegény
■Gyula bácsiról, A vörös postakocsi
.őszi utasáról, a tegnapok kődlovag:járói: ,
— Tudod, kérlek, mielőtt első köny
vem föltűnt volna, egy évig zongorista
voltam egyik közéli óbudai kocsmá
iban. Teltek az évek,- megismerte ne
vemet az ország és csak nagyritkán
kerültem ki Óbudára, amelynek szere
tem minden kövét, minden bolthajtá
sát. Egyszer üzent Krúdy Gyula, hogy
szeretne velem .megismerkedni. Hogy
hol találkozunk? Megbeszéltük a kocs
mát "ia. Megjelentem, ahol nagy társa- sá g ült már, körülötte. En valahogyan
fáradt, álmos lehettem és bármeny
nyire szerettem is szegény Gyula bá
csit, akkor véletlenül rossz kedv tük
röződhetett a tekintetemen. Valószínű,
az bánthatta őt, mer mérgesen rám
szólt: ,J2rudy Gyula asztalánál nem
szokás könyökölni”. Én ugyanis kime
rültségemben már könyököltem is.
Erre felugrottam, élesen csattant a han
gom: ,JSát akkor a magam asztalához
ülök!”! Fizettem és elmentem. Hová
lehet menni éjjel Óbudán? Bevágód
tam az egyik kávéházba. Kértem egy
üveg sört s kissé szomorúan könyö
költem a márványasztalnál.
Negyed
óra múlva arra riadtam föl, hogy A

füstfelhöből előtűnik szegény
Gyula
bácsi áldott alakja s hallom a hang
ját: J d i az, te m ég mindig könyö
kölsz?” Ezt válaszoltam:
— Magam asztalánál.
.— Ilyen kevélyszavú fickó asztalá
hoz szívesen leülök — mondotta
Krúdy s lassankint gyülekeztek a
márványlapon a sörösüvegek.
Éjjel egy órakor ismét kint voltunk
az óbudai csillagvilágos éjszakában s
amint az egyik gázlámpa fényénél
egymásra néztünk, egyszerre mondtuk
nevetve:
— Egy vasam sincs.
<— Egy vasam sincs.
Darabig ődöngtünk s aztán mentő
gondolatként fölkiáltottam:
— Gyula bácsi, itt van az a kis
kocsma, ahol valamikor mint zongorás
kerestem a kenyerem.
Az öreg rámmosolygott, és már
bent voltunk a boltíves kis vendéglő
ben, ahol a vendéglős leánya, Joli
már tette is elénk az italt. En meg
fölkeltem az asztaltól és leültem az
árván maradt régi zongorámhoz.
Ekkor kinyílt a kocsma ajtaja s be
lépett rajta Óbuda egyik leggazdagabb
iparosa — tökrészegen. A derék úr
nem tudta, hogy közben elég jónevü
író lettem, azt hitte, hogy a régi ked
ves zongoristája ül itt; amint meglá
tott, mámorosán kiáltotta:
— A nótámat!
Aztán a mellényzsebébe nyúlt,
ki
v e tt onnan egy ötpengőst és rátette a
zongorára.
Gyula bácsival összenéztünk és ősz.
szenevettünk. Egyik nóta jött a másik
után. Az iparos mindig újakat rendelt
és minden alkalommal — fizetett.
Majd zárórakor elbúcsúzott tőlünk.
Megszámoltuk a zongorára tett pénzt.
Tizennyolc pengő fénylett a fekete
falapon.
Gyula bácsi összeseperte a pénzt s
az ő utánozhatatlan mosolyával, derű
jével így szólt:
— Fiam, ez a pénz jár nekünk, ezért
megdolgoztunk. De hát miután te fia
talabb fró vagy, te csak nyolc pengőt
kapsz a tányérpénzből. . .
Megtörtént az osztozkodás s fütyörészve baktattunk tovább Óbudán.
Szombatról-vasáraápra virradó
éjjel
lévén, Gyula bácsi megjegyezte:
— Látod, ilyen egy óbudai weekend.
Kijön az ember mulatni és keres ti
zennyolc p e n g ő t..,

