
Portobónyi úr
Az Egy régi udvarházból cí

mű Szindbád-novellában K rú
dy Gyula így jellemzi Porto- 
bányi u ra t: ,.A nyugalmas
életm ódban meghízott, megtes- 
tesedett és a szeme kidülledt, 
m int a gazdag falusi bíráké. 
Mély torokhangon beszélt és 
szerette csúfolni a tanítót, 
vagy a kán tort az asztal vé
gein . . .  Egészben véve tekin
télyes és ünnepélyes férfiú 
volt és m int öreg író, titkon 
lenézte az esperes u ra t is. 
Legalább az ifjú Szlndbádnak 
gyakorta magyarázta, hogy az 
írók a legelső em berek a vi
lágon." Portobónyi rom antikus 
alak ja m egjelenik még Az első 
virág. Az álombéli lovag és A 
három  m uskatéros című elbe
szélésekben is, sőt, Krúdy Hét 
bagoly c ím ű '— 1922-ben meg
je len t — regényében főhőssé 
lép elő, Szomjas Guszti néven.
Életfelfogása így szól; ........ én
ugyan nem sokat láttam  a vi
lágban, de am it láttam , jól 
megjegyeztem. Szerencsétlen 
em ber csak egy van. akinek a 
száján jön ki az, am it meg
eszik. Amíg a gyomor jól m ű
ködik, amíg a kövér kacsa 
örömet okoz, amíg a húsnak 
az izében megérezzük a lege
lők, erdők, források Illatát, a 
bornak zam atéban az őszi 
szüret taposólányainak jóked
vét: addig nincs elveszve sem
m i . . .  Nem lehet addig sze
rencsétlen az ember, am íg egy 
rozsdás szeghez is hozzá tudja 
gondolni az egész életét.” 

Portobányi úr, illetve a vén 
gavallér Szomjas Guszti a lak 
já t Krúdy Gyula ifjúkori ba
rátjáró l és tanítóm esteréről, 
Kálnay Lászlóról m intázta, 
pontosabban: változtatás nél
kül bevarázsolta műveibe. Ez 
a különös sorsú em ber 1849- 
ben született, s m iután a fő
városban ügyvédi oklevelet 
nyert, 1874-ben Nyíregyházán 
Irodát nyitott. A szintén ott 
letelepedett nyugalm azott szí
nész, Dálnoki Gaál Gyula ke
belbéli jópajtása és ivócimbo
rá ja  volt. A' nagy korkülönb
ség ellenére is m indketten a 
bizalm ukba fogadták az ifjú 
K rúdyt, biztatták  az írói pá
lyára, m entoraivá és bölcs ta 
nácsadóivá szegődtek. Hatásuk 
felfedezhető az életm űben. 
Kálnay — köz- és váltóügy- 
vód léiére — 1900-ban még la
pot is alapito tt Szabolcsi H ír
adó címen, am ely hetente két
szer jelent meg. H asábjain tu 
catnyi elbeszélés láto tt napvi
lágot az akkor még diák K rú
dy tollából. Kálnay lapalap ítá

sát valójában a nosztalgia 
táp lálta: egy elfeledett író fel
lángolása volt.

Elm últ m ár negyvenéves, 
am ikor első írásai m egjelen
tek. Rákosi Jenő. a Budapesti 
H írlap tulajdonosa fedezte fel, 
m iután Kálnay — barátai biz
ta tására — leírt és beküldött 
egy anekdotát a Bodzafa — 
1889-től Rökk Szilárd, ma So
mogyi Béla — utcai szerkesztő
ségbe. Hamarosan népszerűvé 
váltak a ,.béhá”-ban megjelent 
tárcái, noha Vas Gereben mo
dorában írt, vagyis a m últ szá
zad közepén divatos irodalom 
megkésett folytatója volt. Ép
pen ezért hírneve is ham ar 
lehanyatlott, ám éppen akkor, 
a 90-es évek közepén állt írói 
dicsőségének m agaslatán, am i
kor Krúdy m egism erkedett 
vele.

Soha nem volt pesti író. Ne
vét országosan ism erték — ba
rá tjának  vallhatta M ikszáthot 
és Eötvös K árolyt —, s még 
mindig Nyíregyházáról küldöz
gette beszélyeit am elyek a 
feljegyzések szerint a korhely 
Dálnoki Gaá! Gyula gúnyoló
dásai hatására születtek meg. 
Az öreg vándorszínész nem 
győzte becsmérelni Kálnay 
műveit, ám a végén m ár nem 
m ert vélem ényt nyilvánítani, 
m ert félt a tettlegességtöl. 
Kálnay írói pályája állítólag 
D. G. Gy. halálával fejeződött 
be. Nem volt, aki inspirálja. 
Soha nem heverte ki. hogy 
öreg bará tja  kiköltözött a ny ír
egyházi Morgó-temetőbe.

Kálnay László valószínűleg 
1901-ben hagyta el Nyíregyhá
zát és Rahóra került közjegy
zőnek. Az első világháború 
után sarkig érő m edvebőrbun
dában, vidrasapkában, arcán 
inegsárgult Ferenc József- 
szakáUal bukkant fel Buda
pesten. ahol gyakran találko
zott Krúdyval is. Hetvenedik 
évei felé já rva  kétségbeeset
ten kereste az Írók társaságát, 
lankadatlanul já rta  utánuk a 
tabáni és a józsefvárosi kocs
mákat, de tollat m ár nem vett 
a kezébe. A húszas évek kö
zepén halt meg.

H at-hét gyerm eket hagyott 
maga után, m ert kedvelte a 
színésznőket. M egjelent két 
novellái kötete, továbbá a Sze
gény Patyus című — a maga 
korában rendkívül népszerű 
— biblikus hangvételű legen
dája, am elynek sajátos, zenei 
nyelvezete bizonyíthatóan h a
tással volt az íróvá érő K rú- 
dyra.

Fehér Béla


