
A kakasos ház
A terézvárosi Ó utca soha 

nem tartozott a lovaros elő
kelő „vidékei” közé, a szá
zad eleji lapok szívesen em 
legették bűnös utcának. A 3. 
szám ala tt laktak a híres li
kőrgyárosok: Zwack József és 
Miksa, a 12. számú házban 
volt az Európa Irodalmi és 
Nyomdai Rt., ahol a Neues 
Kleines Journalt és a Buda- 
pester Tagblattot szerkesztet
ték és nyomták, míg a 17. 
szóm ala tt a M agyar Esti
lap szerkesztősége és kiadója 
székelt. Kicsit feljebb, az Ö u t
ca 24-ben volt a Barnum  ká
véház. Persze nem ezek 
tették  bűnös utcává, hanem 
az olyan házak, m int am i
lyen a 29. számú, amely — 
im m ár ütött-kopottan, aládú
colt függőfolyosóval — ma 
is áll. Ezt az épületet ne
vezték századunk első évtize
dében a sajtóberkekben ka
kasos háznak, ahol elsősor
ban a lexikonszerkesztők, a 
lírai költők és a riporter urak 
szerettek elidőzni.

A kakasos ház főnöknöje. 
egy bizonyos Marinovics Jo 
lán volt, ak it inkább csak 
a sajtó öreganyjának nevez
tek a maga idejében. Min
denkit a szivébe fogadott, aki 
finomkodó, udvarias szóval a 
kedvében tudott járni, m ert 
Jolán asszony a jó modort 
becsülte a legtöbbre. „Pénze 
egy hordárnak is lehet, ha 
nyer a lóversenyen, de jó ne
velése csak az íróem bereknek 
van" — mondogatta. E Má
ria Terézia külsejű hölgyről 
így ír Krúdy Gyula az Ady 
Endre éjszakái cimú doku
mentumregényében: ,,A leg
szenvedélyesebb hitvitázók is 
csak akkor nyitották ki a há
zában a szájukat, ha erre J.- 
tól engedelmet kaptak. J. még 
abban a világban tanulta meg
becsülni a sajtót, am ikor a 
hírlapíró urak (különösen 
azok, akik a rendőrségi h í
rek után jártak) a policáj- 
jal m indenféle jntim ebb dol
gokat is elintéztek . . .  J. asz- 
szony. bár az ö háza csak 
amolyan Mohamed koporsója 
m ódjára lengedezett az úgy
nevezett polgári otthonok és 
am a hírhedi legbarátságtala- 
nabb házak között, am int a 
túlvilágot szokták .nevezni, 
mert az em ber soha sem tud
hatta. mikor kerül összeköt
tetésbe a rendőrséggel.”

Nem csoda, ha Marinovics 
Jo lán t a sajtó öreganyjának 
hívták, hiszen rendszeres ven

dég volt a házában Ady End
re és Révész Béla, Zuboly, 
azaz Bányai Elemér, Tábori 
Kornél, Kovács Arnold, Tar
ján Vilmos, Lázár Miklós (aki 
Jolán kedvence volt), Nádas 
Sándor, Kemény Simon, Bát- 
taszéki L a jo s . . .  és persze 
maga K rúdy Gyula, aki egy 
darabig lakott is az Ó u t
cai házban, s elég nagy ha
tást te tt rá Jolán asszony, 
hiszen később hol valódi ne- , 
vén, hol Jeliának, Johanná
nak, Steinnének, sőt, János
kának keresztelve szerepelteti 
müveiben, visszaemlékezései- i 
ben. Já rt m ár ide Jókai Mór 
is. akiknek a m illannium i idők
ből való, díszmagyaros, arany
keretes képe a ház éke volt. 
Ha az idősödő meseköltőt el
kapta a hév, örökbe akart fo
gadni egy-két kisasszonyt, 
holott állítólag csak a jó kony
ha m iatt já rt e házba.

A kakasos ház elnevezés 
nem azt jelenti, am it első ha l
lásra gondolnánk. Eredete az, 
hogy a ház barom fiudvará
ban ta rto tt kakasokat Jolán 
asszony a ház legkedvesebb 
vendégeiről nevezte el.

Azt Krúdy is feljegyezte, 
hogy a koszt kitűnő volt. A 
konyhában éjjel-nappal égett 
a tűz, a hölgyek .......  hárem 
nők példájára (és term észete
sen női ösztönüknél fogva) 
mezítláb, papucsban, félig öl
tözötten, a földön üldögélve 
ebédeltek, zsidókonyha szerint 
készült paszulyokat vagy m ar
hahúsokat, am elyeket vállára 
vetve, szerelmeslevél kísére
tében hozott a mészáros le
gény J. asszonynak".

Krúdy ott. a kakasos ház
ban is bőven találkozhatott 
azokkal a különös figurákkal, 
akikkel oly szívesen népesí
tette be a müveit, s akik
re oly szívesen emlékezett 
vissza. Ilyen volt az Esperes 
gún.vnevü úr (egyébként a Bu
dapesti H írlap m unkatársa), 
aki egy napon örökséghez ju 
tott. m ire szobát bérelt és be
költözött Jolán asszony ka
kasos házába. Elhatározta, 
hogy amíg a pénze tart. nem 
kel ki az ágyból, ott eszik, 
iszik és kártyázik. (Nagy éjsza
kai kártyacsatáiról is híres 
volt a ház.) Az Esperes hó
napokig feküdt, dőzsölt és fo
gadta a barátait. Amikor az
tán a pénze elfogyott, nem 
tudott eltávozni, mert minden 
ruhájá t kihizta.
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