
Szindbád 
a Mélypincében

A Tabán utolsó emlékeit a Szövete ég
utcában őrzi Poldl bácsi

Valamikor, nem is olyan ré
gen Poldi bácsi, teljes nevén 
Krausz Lipót nevezetesség volt 
Budapesten. Tizenöt éven á t  — 
1938-1*, am i* a  zeg-zugos, regé
nyes Tabánt le nem bontották — 
6 mérte a legiamntoeabb bort, 
felesége, Poldi néni konyhájából 
kerülték ki a  legízeeebb faiatok, 
a* egykori Fehér San- és Görög- 
utca sarkán álló ódon kis kocs
mában. amelynek cégére mosz- 
twire jelezte: »Vendéglő a Mély
pincéhez.

Bort mértek i t t  m ár a török 
idők 6te, rác hajósok, lókupocek, 
szerencse j á1 ék osok vidám nótá- 
/. árnál verték fel az éjszaka csend
jét, sót a legenda ezerint Casa
nova ia i t t  bu jt meg egy alkalom
mal, amikor egy  régi hsduagy- 
nloai ház ablakán á t kellett me
nekülnie a féltékony férj harag ja 
elöl. Gyakran betértek egy  pohár 
ita lra  azok a ledér hölgyek is. 
akiket feeJett erkölcsük m iatt 
M ária Terézia telepitett ki a csá
szárvárosból.

A sok évszázados kocsma azon
ban Poldi bácsi vezetése a latt 
le tt híréé hely. Nyaranta a raaoe- 
kakövekkel kirakott apró udvar 
egyetlen ecetfájánaik árnyékában 
a magyar szellemi élei kiválósá
gai hűsöltek- A törzsvendégek: 
írók. költók. újságírók reggelig 
tartó  kocoiulgatások közben vi
ta tták  meg az eseményeket. Ope
raénekesek daloltak rögtönzött 
rímeikre az egyetlen szál cigány, 
Jooó kísérete mellett. Úgy jártak  
a Mélypince Poldijához, mintha 
hazamennének.

Krúdy hajnali 
fe lfedezése

A Mélypince igazi virágzását 
és fellendülését Poldi bácsi szemé
lyének, pontosabban egyik disz
krét ruhadarabjának köszönhette.

— Egy szép nyári éjszaka, 
191S-ban — emlékszik vissza 
Poldi bácsi — még alig pár hete 
voltam a Mélypince gazdája, 
a rra  ébredtem, hogy zörgetnek az 
ablakon. Kiugrottam az ágyból 
és úgy, ahogy voltam, siettem fel
húzni a  redőnyt. A beszűrődő 
holdvilág fénye egy gyönyörű 
szál barna férfit és egy alacso
nyabbat világított meg előttem, 
akinek ezüstös fürtjei a homlo
kába hulltak. Egy barátom tár
saságában érkeztek, ő odasúgta 
nekem: »Ez Krúdy Gyula ób
Bródy Sándor*.

— Krúdy szelíden végignézett 
rajtam  és odafordult Bródyhoz: 
-ftándor, ide fogunk járni m in
dig. Ez a Poldl cs^k tisztességes 
ember lehet, ha hosszú gatyát 
hord. Ilyet se láttam  vagy húsz 
ÓT a.«

— Krúdy m egtartotta szavát, 
mindennapos vendégem lett. bi
zalmas pertu barátom. Megosz
to tta  velem gondját-baját. Egy- 
egy átkártyézott éjszaka után 
kora reggel átkon fi isozott hoz
zám az Otthonból és ragyogóan 
színes szavaival mesélte el ke. 
üandjait

— Bródy é« Krndy után szinte 
soreglettek hozzám az írók, mű
vészek. tudósok a Mélypincébe — 
meséli tovább könny beláttad t sze
mekkel.

Hérám rostélyos
Büszkeséggel veszi elő a régi 

szépidők emlékeit őrző vendég
könyvet, felolvassa a törzsvendé
gek neveit, akik között o 't  szere
pel a magyar szo lom: élet szine- 
jnva. Szerb Antal. Fényes Adóit, 
Bdkosl Szidi, Ábrányi Kornél, 
Szamory Emil, « szintez Hegedűs 
Gyula, Piinköstl Andor, R ás kai 
László, Hidrái Sándor, Lavzkó 
Géza, Székely Mihály, Ignotus, 
Várkonyi Titusz, M hály fi Ernő, 
Rónay Mária. Keresztúri/ Dezső, 
Zsolt Béla.

Ahogy Poldi bácsi felolvasna 
élete legboldogabb korszakát idé
ző neveket, mindegyikhez meg
jegyzést fűz. legtöbbször azt, hogy 
»pertu barátom c.

Poldi bécsi ma hetvenhétéves. 
>Ké‘hetes«. ahogy ő mondja. Kis 
udvari szobájában féltő szeretet
tel őrzi a sárguló lapu vendég
könyvet Ez minden, anji neki a 
Mélypincéből megmaradt. A mu
zeális értékű vendégkönyv nem 
száraz antogrnm-gyüjtemény, ha
nem a vallomások könyve. »Sle- 
tom legszebb napjait és éjszakáit 
a Mélypincében töltöttem* — olva
som benne Szindbád gyöngy- 
betűs sorait és a jókedvű rímek 
te  tréfás rajzok ntán bosszú olda
lakon keresztül versben és prózá
ban siratják  a törzsvendégek a 
halálra ítélt Tabánt, amely Mély
pincéétől együtt végleg n múlt 
emléke lett.
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