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Még a század elején, egy 
nyári éjszaka, gyalog bandukol
tunk haza a Városligetből 
Krúdy Gyulával. Jó bort adott 
az öreg Wampctics, csöndesen 
hallgattuk az írót, aki a Köröo- 
dön megállt, fejét jellegzetes 
módon félrefordította és kam
pót botjával a Körönd hatal
mas, terebélyes fáira mutatott

— Látjátok ezeket a fákat? 
Platán, vadgesztenye. Ezek még 
Mátyás király fáinak a haj
tásai.

Egyik pajtásunk halkan csuk
lóit egyet:

— Régen volt, talán igaz se 
volt. . .

Gyula dühbe jött. Majd hogy 
ráhúzott egyet a kampó* bot
tal. Nem szerelte, ha zavarták 
a tündérmesében.

—■ Régen volt, de igaz volt 
Ez volt az első vadgesztenyefa, 
noha Mátyás a Bakonyt szeret
te, amelynek szüret felé olyan 
hangja van, mint a tengeri csi
gának, zúg-búg szakadatlan- 
Aki először hallja, nem tud 
aludni, rőzselángot vél látni a 
sötétben, amely láng fölött me
semondó öregasszony az ujjait 
úgy tördeli, mint a tar gallyakat.

Egyik barátunk, az ifjú köllö 
meg'zólalt, nagyon halkan, 
mert félt a Gvulg botjától:

— Gyönyörül Kár, hogy 
nincs semmi értelme.

Valaki megszólalt a társaság
ból:

— Ha Mátyás a Bakony fáit 
szerette, miért ültetett ide ide
gen országbeli fákat?

Krúdy kész volt a válasszal:
— Gavallériából. Mert — ha 

nem tudnád — Mátyás gaval
lér király volt. Kevesen voltak 
ilyenek. Talán tizennegyedik 
Lajos, de az se egészen. Má
tyás a felesége, Beatrix ked
vére ültetett ide hazájabell fá. 
kát, hogy vessen rá egy pillan
tást amikor erre kocsizik 
arany cipellőben, valenciai csip- 
icmaulUlbao. .Mosoly itguak egy

másra a szép asszony, meg a 
talián fa — ez volt az aka
ratai

Tisztelgett a kampó* bottal % 
vadgesztenyefa elöl*.

— A gavallér király fája.
★

Mostanában naponta látom 
az öreg fát, amelyikről ezt a 
valószínűtlen kis mesét elmond
ta Krúdy, megfelelő számú 
somlai borosüveg kiürítése után. 
Naponta látom, mert a Körön* 
dön lakom és az ablakom ép
pen a fára nyílik. Es az idén, 
egy tavaszi reggel azt látom, 
hogy egy suhanc valami éles, 
nyíűzerd acélszersrámmal célba 
veszi a fa törzsét és egymás 
után belevágja, megsebzi, föl* 
basftja. Ráordítottam:

— Nem takarodsi onnét, t* 
csirkefogói

A fiú eloldalgott. Azután, pár 
nap múlva, 'amikor hazafelé 
tartva elhaladtam a fa alatt, 
elébein hullott a fáról egy vi
rágos ág. Szép fehér-sárga gesz* 
tenyevirág.

Lehajoltam érte, fölemeltem, 
gyöngéden, szeretettel A fa 
revansirozta a jóakaratomat.

lm. a gavallér király gavaL 
lét fájal

Farkas Imre
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a Belátón partjáé (a volt JóMttf 
fóhercegi kastélyban) inezoyt- 
tolta szállodáját és éttermeit, 

minden megkívánható kén je 
lemmel

Bálié, bár, polgári étkezde
^  GrAnyCrfi park. atrandfflrdó. 

csónak, motorcsónak, kerék
párok, ZENE, TÁNC.
A legjobb hely Odütók és pihe. 
nók srámára, egyeseknek ée 
családoknak.

A LEGJOBB SZÓBAHOZÁS a Balatonon. 
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