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A modem magyar irodalom klasszikusai kôzül keresve se talâlhatnânk alkalmasabbat Krûdy 
Gyula életmüvénél az ételek, italok leirâsâra. Egyik legszebb vallomâsâban, a Kônyvekbe me- 
nekülôéletcimü. l'râsaban panaszolja Krûdy, hogy mind kevesebben ismerik Magyarorszâgon 
a lakomâk bôséges leirâsât, az ôkrôk omlatag hûsait, amelyeknek elfogyasztâsa végett a mûlt 
idôkben a bécsi Szent Istvân kôrüli vendéglôkbe is elutazott az l'nyes magyar, a csodàlatos 
tôltôtt kâposztâkat, amelyeknek boros, zs/ros, jôszagû t'zében megôrzôdôtt megelégedett 
ôsapâink vidâm hangulata, a Luca napi vâsâr északi szele alatt piroslô lacipecsenyéket, a ka- 
kasbôl, marhâbôl és sertésbôl fôzôtt leveseket, a vegyészeti tanultsâgot igénylôn elkészitett, 
bârdokkal apri'tott kolbâszokat, vâlogatott hurkâkat, erdôk ôszi illatâval szagositott fajdo- 
kat, tejen hizlalt, melles, fagyos pulykâkat, a télelô ôlmos esôzései kôzepette futamodô tû- 
zokokat, a Tisza fagyos kérge alatt nevelkedett fekete csikokat, amelyek a kâposztâs levesnek 
elkerülhetetlen tartozékai voltak, az Al-Duna mâzsâs halaibôl valû kaviarokat, a foglyokbol 
és ludakbol valô pâstétomokat, a fagyos zsîrban horgonyzû kôvér kacsacombokat, a reggeli 
sôdarokat, a tojâsban ûszô galuskâkat, a puffadt fânkokat, a gondokat felejtetô borokat, a 
tôrôkôsen fôzôtt kâvékat, amelyekhez egykor mindenkinek môdja és joga volt.

Az étkezés kultûrâja és kultusza Krûdy leirâsaiban gyakran ôsszefonôdik az emlékezéssel 
a régi magyar vilagra, melyben volt idô mindenre, amikor még tudtak élni az emberek. A 
vendégaz ebédlôben ci'mü novellâjâban emliti azt a hagyomanyt, amely szerint voltak olyan 
gusztussal és étvâggyal evô emberek Magyarorszâgon, akiket az orszâg mâsik végébôl is 
elvittek gyomorbeteg ûriemberek mulattatâsâra, gyôgyi'tâsâra. A hfres evô majdnem olyan 
jelentékeny férfiû volt a kôzéletben, mint a nagy ivô, mindkettô mellesleg szô szerint meg- 
testesftette azt a nagyvonalûan âltalânosîtô, kissé felszfnes képet, hogy a magyarok szeretnek 
jôt enni, inni. Krûdy megjegyzésének értelmezésébôl ezûttal sem érdemes kizârni az ironi- 
kus olvasat lehetôségét.

Azokban a régi jô idôkben még az utazâshoz, kivâlt a vasûti utazâshoz mûlhatatlanul 
hozzâtartozott az elemozsiâs kosâr, melyben a legkiilônbôzôbb finomsâgok rejtôztek abbôl a 
célbol, hogy a hosszû ût alatt, a vonat veszteglése idején se éhezzen az utazo. A vasûtâllomâ- 
sokon talâlhatô kisvendéglôk, a vasûti restaurâciôk, a népszerü restik kapcsân mutât râ, 
hogy voltak olyan utasok, akik éppen azért vâlasztottâk az éji vonatot, mert az unalmas 
utazâst a kellemetes mulatozâssal lehetett megszakitani. Télen disznôtor kellôs kôzepébe 
érkeztek a vendégek, de nyâron is mindjârt kongatni kezdték a sôrôshordôkat. Ejfélkor csa-

22 NYELVÜNK ÉS KULTÜRÂNK 201212



ETELESNYELV

poltak, ilyen csak Miskolcon volt Magyarorszâgon. Akkor még olyan kultusza, elmaradha- 
tatlan szerepe volt az étkezésnek, mintha a legkisebb hivatalnoknak is minden kôrülmények 
kôzôtt vigyâzni kellene egy jôllakott orszâg polgâraira, nehogy hiânyt szenvedjenek kellô 
tâplâlékban. Kriidy legendâriuma szerint a sâtoraljaüjhelyi âllomâsfônôk még az orszâghatâr 
fêlé meno, tehât még a nemzetkôzi vonatokat se engedte el addig, amig személyesen meg 
nem gyôzôdôtt arrôl, hogy minden utasa megvacsorâzott. Ki tudja, mi lesz velük, ha âtlép- 
ték a hatârt? Mâshol pedig személyes tapasztalatok alapjân âllitja, hogy igen jô gulyâslevest 
adtak valamikor a püspôkladânyi, miskolci, kanizsai, szombathelyi vasûti restaurâciôkban, 
ahovâ délben érnek a vonatok, és az ember kellôen ôssze van râzkôdva.

Az „inyenc Krüdyrôl” szôlva hasznos lesz, ha tisztazzuk az inyencség fogalmât. Sokan 
a francia gourmand szôt hasznâljâk ezzel kapcsolatban, melynek van kôze persze az izek 
kedveléséhez, még pontosabban inkâbb az izek tiilzott kedveléséhez, hiszen a szô alapvetôen 
a falânk, torkos, nagyevô emberre hasznâlatos, olyan emberre, aki szeret jôkat, jô nagyokat 
enni, és ért is ahhoz, amit fogyaszt. Még külôn fogast is neveztek el errôl a szokâsosnâl tôbb 
ôsszetevôt és l'zt tartalmazô elkészitési môdrôl, nézzük példâul, milyen is a habart tojâs 
gourmand môdra: az edényben melegitett vajba tojas, tejszin, sô elegyét âllandô keverés 
kôzben, tüzôn lâgyra sütik. Porcelân vagy tüzâllô edényben, külônbôzô ragukkal tâlaljâk, 
a „gourmand môdra” pedig azt jelenti, hogy râkszalpikonnal (finomraguval, vagyis aprô 
kockakra vâgott râkdarabokkal, aprôtôltelékkel) kôritve és bordôi mârtâssal leôntve készi'tik 
el. (Azt nyilvân mindenki tudja, hogy a bordôi mârtâs kakukkfüvel, gyôngyhagymâval, 
babérlevéllel, bordôi vôrôsborral, hûskivonattal beforralt, barna mârtas, amelyhez talalâskor 
kisebb darabokra vâgott csontvelôt kevernek, ez esetben erôteljesebben és sürübben fôzik 
be.) Krüdy l'râsaiban jô néhânyszor szerepelnek gourmand-ok, akiknek sajâtossâguk, hogy 
az asztal melletti viselkedésnek lehetôleg minél tôbb illemszabâlyât felrûgjâk.

Râth-Végh Istvân Magyar kuriôzumok ci'mü kônyvében idézi az 1854-ben megjelent II- 
lendôségtan, vagyis a müvelt és jô erkôlcsü magaviselet szabâlyai cimü kônyv egyik részletét, 
mely az asztal melletti viselkedés szabâlyait rôgziti. A kônyvet Sasku Kâroly ügyvéd és mér- 
nôkember l'rta, a kôtet szâmos kiadâst megért, Krüdy talân a csalâdi kônyvtârbôl ismerhette 
is. Csupân a Râth-Végh âltal idézett részletek ismeretében is âllithatô, hogy Krüdy szin- 
te sorrôl sorra kôveti az Illendoségtanbin felsorolt szabâlyszegéseket A vendég az ebédlôben 
gourmand-szereplôje viselkedésének leirâsâban. „Evés kôzben illetlen barmi môdon zôrôgni, a 
széket vagy asztalt mozgatni, a tânyért nyikorgatni, evô- s ivôeszkôzôkkel csôrômpôlni, labdval 
dôrômbôlni, kezével kopogni, ülésében feszengeni, orrdt a tdnyérhoz kôzel tartani, csdmcsogni, 
szuszogni, ôkrôndôzni, bôfôgni, kôhingetni, nyôgni, krdkogni, szipogni, habzsolni, szürcsôlni, 
nyalakodni, csontot szopogatni, porcogtatni, zsiros szdjjal és kézzel enni, ujjait megszopni, ujjd- 
val a hûst a villdra szürni, vagy a falatot a tdlba taszitani, ételt hallhatôan fûvogatni, nyelvét 
falds vagy ivds kôzben kiôlteni, szemét düllyesztve enni vagy inni, dlldt elcsorgatni, vagy tôrletlen 
hagyni, mdsoknak szdjdba nézni, minduntalan kôrültekintgetni, kapkodni, haszontalankodni, 
kenyérbelet morzsolgatni, azzal valakit meghajttani, nevetkôzni, hahotâzni, forrô lének nyelése 
utdn szajdt félrehüzni, torzképet csindlni, integetni, szdjdban kézzel vdjkdlni, sôtartôba hasz-
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naît késsel, annyival inkdbb kézzel nyulni, vdlogatni, finnydskodni, duzzogni, kedvetlenséget 
mutatni, mdsokat evésbeni ügyetlenségük miatt kinevetni, gûnyolôdni, mutogatni. (...) A fog- 
vdjdst csak ha kénytelenek vagyunk vele, akkor is csinosan kézbe szoritott fogvdjô végével, ki nem 
nyitott szdjjal kell tenni. ”

S mit csinal a gourmand vendég Krûdy eibeszélésében?
„Amint a levesét füszerezte mellényzsebébôl elôvett szdritott cseresznyepaprikdval, amint 

az elsô kandllal a szdjdba vett a hüslébôl, amint kenyérhéjat vegyîtett a leves tésztdjdba: mar 
Idtszott, hogy szakemberrel van dolgunk, aki soha se Idtogat el Amerikdba, ahol dllitôlag dllva 
és gyorsan esznek a vendégek. Asztalkendôvel fedett mellét jô l nekivetette az asztalnak, amig a 
levest kanalazta, hogy az ebédlô legtdvolabbi zugdba is elhallatszott a szôrtyôgés. Bizonyosan 
megmondtdk neki is gyermekkordban, hogy nem illik a levest hangosan szürcsôlni, dmde az 
ember elfelejti a gyermekkori leckét. Kôzben a kandllal tôbbszôr megkeverte a levest, mint a 
sôrivà megrdzza a maradékot a korsô fenekén. Aztdn felemelte egyik kezével a tânyért, és a leves 
végét a kanalba ôntotte. (...) Szemét kôrüljdrtatta, mint a birkôzô, fogait megnyalogatta, mint 
a tigris, amig a pincér andalogva kôzeledett a sülttel. A fejessalata (burgonya és uborka hasonlô 
megtiszteltetésben részesült) ünnepélyesen fogyasztatott el emberünk dltal, mikôzben, hogy az 
egyik kéz dologtalanul ne maradjon, villdra szûrt kenyérdarabkdval a pecsenyéstdlat tisztdra 
tôrôlgette. Miért mondjam el a tûrôscsusza tôrténetét? Emberünk vadsdga csupdn az utolsô 
türômorzsalékndl Idtszott csillapodni, amelyet ujjaval vett ki a tdlbôl. Megtôltôtte a vizespo- 
harat félig borral, félig savanyûvizzel, egy hajtdsra leôblitette. Keményfdbôl készült fogvdjôt 
dôfott fogai kôzé, és ôklelô tekintettel végignézett az ebédlon. Bizonyosan undorodott az evok 
mohô étvdgyatôl.”Az igazsâghoz tartozik, hogy Krûdy elbeszélôje — bar ironikusan zârja a 
novellât — a gourmand vendég viselkedésének étvâgykeltô hatâsât emeli ki, hiszen az egész 
tôrténetkét azért mondja el, mert ennek a vidéki gavallérnak kôszônhetôen nyerte vissza 
az étvâgyat.

A nagy étvagyû ember vagy hogyan lakott jô l a Pdtri Pesten cimü elbeszélés nagyevôje 
minden eledelbôl, amely az étlapon elôfordult, môdszeresen rendel, szabâlyosan végigeszi 
az étlapot, mégpedig duplan kérve az adagokat. A novella végén az ugyancsak gourmand 
tulajdonsâgait fitogtatô vendég, miutân rigolyâit érvényesitette, az étkezés végeztével egye- 
dül maradva a vendéglôben, teret enged a gourmand-ok kényelemszeretetének. „Mellényét 
kigombolta, mds ruhadarabjdval egyetemben. A z egyik cûgos cipôjét letolta a Idbdrôl az asztal 
alatt. Kedve szerint csdmcsogott, mintha ez gyônyôrüséget okozott volna neki.” A vendég az ebéd- 
lôben vidéki gavallérjânak és A nagy étvâgyû ember kosztosânak tipusât, elôképét jôl ismer- 
jük a vilâgirodalombôl: Falstaffô, a nagyhangû, nagytestü lovag, szoknyapecér és nagyevô, 
korhely, életvidam hazudozô, Shakespeare IV. Henrikjének iszâkos borissza cimborâja és a 
Windsori vtg nok életélvezô, nôcsâbâsz, kocsmatôltelék vitéze.

Az igazi l'nyencnek azonban nem gourmand, hanem gourmet a neve. Az ilyen ember 
a sokat fogyasztô gourmand-nal szemben nem eszik sokat, az ételeket-italokat viszont 
kifinomult l'zlése kôvetkeztében szakértelemmel és fokozott élvezettel kôstolgatja, izleli. 
Maga az l'nyencfalat elnevezés is a kisebb mennyiségü, de külônlegesen finom ételeket
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jelôli. Az myenc modra készülô ételek âltalâban külônleges mârtâsokkal készülnek, gyak- 
ran zsenge zôldborsôval és spârgafejekkel (esetleg gombaszeletekkel) tôltôtt articsokatal- 
pakkal kôritve.

Azért is figyelemre méltô Kriidy l'nyenc-viszonya az ételekhez és ételek alapanyagaihoz, 
mert nemegyszer megszemélyesi'ti, akarattal, szândékkal, szinte lélekkel ruhâzza fel ôket. 
Az animizmus, mely minden létezônek lelket tulajdonît, nem volt idegen Krüdy sokféle 
hatâst befogado és felhasznâlü, a keleti tanok szemléletét sem elutasîtü gondolkodâsâtôl. A 
râkleves készitésének müdjât ismertetve példâul megtudjuk, hogy a fôzésre t'télt râk „rendki- 
vüli môdon kedveli a marhahûslevest, amelyet tyûklevessel is lehet keverni. Ebben szeret igazân 
megfôni...” — olvashatü A râkleves cimü elbeszélésben, mintha legalâbbis a râknak bârmi 
beleegyezése, kedve szükséges volna ahhoz, hogy megfôzzék, mintha a râkleves elkészülése 
egyenesen a râkok akaratâtol függhetne. A pesti gasztronômia vagy a forgalmi ado muladozdsa 
cimü l'râsban lényegében hasonlatok formâjâban bukkan fel az animizmus szemlélete. A 
zôldségek, ételkiegészi'tôk ügy lépnek elénk ebben az l'râsban, mintha bortônbôl szabadult 
emberek volnânak: „Igy példâulalig ismerünk râ a Gombâra, erre a nagy kalapos, kis emberre 
(aki mindig olyanforma izekkel jelent meg asztalunkon, mintha jôsâgos meséket mondogatna 
erdei életmôdjârôl). Vénkisasszony lett a Petrezselyembôl (mintha régen elmültak volna azok a 
bâlok, amikor ôt még tâncba kérték tavaszias üdeségében). Sehogy sem tudjuk az i f  onti hevü- 
lékenységeket folfedezni szineiben, izeiben. Valamely nagy csalédâson mentek ât a Kalarâbé, 
valamint a Hagyma is, mert olyan fâsak, kemények lettek, mintha mâr soha tobbé nem jutna  
eszükbe Tavaszuk, amikor mindenkit folvidâmitottak, aki szereti az élet üjdonsâgait. (...) A 
Spârga, aki kedves, ifû  hôlgy volt asztalunknâl, mély hangû, férfias aggnô lett, aki borotvâlko- 
zik, és vastag szivart râgicsâl. A Paradicsom, amelynek pirulâsât, nôvekedését oly figyelemmel 
kisérik vala mindazok, akik kora reggeleken sétâkat szoktak tenni veteményeskertjeikben, mint
ha ifû  szüzek fejlôdését figyelnék: kiôregedetten a befôztek munkâjâban, valamely tétlen üvegbe 
kivânkozik immâr, ahol majd egykedvüen vârja az idôt, amikor majd megint szüksége lesz a 
gazdasszonynak râ. ”

Krüdy gourmet-szereplôinek jü târsasâga és az myenc Krüdy maga is külônôsen kedvelt 
néhâny ismert ételt, a hozzâjuk tartozü életmüdbeli szokâsokkal együtt. Elôszôr is beszél- 
jünk a gâblirül, a régi üriemberek délelôtti villâsreggelijérôl, amelyet rendszerint sos kifli és 
füles pohârbol kortyolgatott sôr vezetett be, s kis adag, ügynevezett zônaételek, zünaporkôlt, 
zonatokâny egészi'tett ki. Mâr csak azért sem volt tanâcsos tetemesebb mennyiséget a gâbli 
idején elfogyasztani, mert a gâbli pontosan délelôtt 11 orakor kezdôdôtt, a legtôbb csalâd- 
ban és a vendéglôkben is az ebédidô pedig valoban délben, 12 ôrakor volt. A gâbli ma mâr 
eltünt étkezési szokâsainkbül, pedig igen hasznos étvâgyelôkészi'tô, étvâgygerjesztô szerepe 
lehetett. Legfëbb gâbliétel Krüdy és hôsei szâmâra a tânyérhüs volt. A tânyérhüs nem mâs, 
mint korân feltett tehénhüs, az elsô fôzet levessel, zôldséggel, mikor még csak a répafélék 
puhâk, âm a burgonyâk a levesben, a kalarâbék, a vorôshagymâk nincsenek még kellôen 
âtfôve. De a kel leve, bimbüja, a zeller mâr igen jo a leveshüs mellé, valamint az ecetes torma 
vagy paradicsommârtâs is. A tânyérhüs azok kôzé az ételek kôzé tartozik, amelyekkel nem
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érdemes otthon megprôbâlkozni, csak vendéglôben, gâblinak jô. Megfelelô spitzhûs vagy 
csonthûs kell hozzâ, hogy idôre sikerüljôn.

Krûdy életmüvében a „minden ebédek ebédje”, minden levesek levese az Ujhâzi 
tyükleves, finom metélttel, jô darab husokkal, a nemes lében fort, metéltre vâgott ve- 
gyes zôldséggel, kelvirâgrôzsâkkal, zôldborsôval, gombâval és természetesen hozzâ kü- 
lôn ecetes forma vagy paradicsommârtâs, ki hogyan szereti. Az l'nyencek ugy fogyasz- 
tottâk Ujhâzi levesét, l'rja Krûdy, mintha vallâsos szertartâs lett volna. Az omlôs hûssal, 
aprôlékkal, mâjjal, zûzâval, tésztâval és zôldséggel teli levesestâl a fôldôntûli gyônyôrôk 
kûtja volt.

A tokânyt legjobban bélszinbôl fëzik, ûgynevezett pacsnibôl. Bô lével van feleresztve, 
piritott hagymâval, kôménnyel, sôval, paprikâval l'zesitve, garm'rozni lehet krumplival vagy 
nokedlivel, mégis inkâbb nokedlivel. Ez az étel Krûdy szerint kifejezetten ôsszefonôdik bi- 
zonyos politikai eseményekkel: „Hallottam valaha tokdnyokrôl, amelyek néha birkdbôl ké- 
szültek, s amelyekrôl bizonyos üriemberek nyelvcsettintéssel beszéltek. S ballottant azt is, hogy 
bizonyos helyzetekben, falusi tartôzkoddskor, vaddszatkor, kôvetvdlasztdskor, tômeges hazafias 
ôsszejôveteleken a tokany elmaradhatatlan. Ugyis mindig fervent volt a régi Magyarorszdgot 
bejdrni, és az akkori erkôlcsôket még egyszer tapasztalni, megrendeltem bât a tokdnyt és valôban 
nem bdntam meg. A borsos tokdny tudta, hogy milyennek kell lennie. A fiatal sertéstokdnyt, akdr 
krumplival, akdr galuskdval tdlaljdk, nem aprô darabokra kell vagdosni, hanem gyermektenyér- 
nyi nagysdgûra, mert valôjdban igy izletes ez az étel. ”

A pecsenyének természete, hogy jô legyen — l'rja Krûdy—, hacsak nem az ôrdôg ôreganyja 
sütôtte, de a gulyâs ünnepély, ha jô. Emlékei szerint a legjobb gulyâst Krûdy Szentlôrincen 
ette a szabadban, Szemere Miklôs céllôvészeti ünnepélyén. Négyféle hûsbôl fôzték, vesepe- 
csenyébôl, hâtszinbôl, felsâlbôl, rostélyosbôl.

A kâposzta Krûdy szerint téli napokon elkerülhetetlen. Még hidegen is jô, külônôsen 
mâsnapos âllapotban (mârmint nem a kâposzta, hanem aki eszi, annak mâsnapos âllapo- 
tâban), mâr egyetlen fagyos tôltelék is valôsâgos âldâs az égô gyomornak. A kisebbfajta tôl- 
telék ize élvezhetôbb, mint a nagy gombôcoké. Ezekhez a tôltelékekhez nincs szükség nagy 
levelekre, amelyek ki'vülrôl boritjâk a kâposztât. Eppen elegendôek a kisebb, belsô levelek, 
amelyek sokkal izletesebbek és zamatosabbak, mint a külsô levelek. Egy Krûdy-hôs emlékei 
szerint a nyiregyhâzi vasûti restaurâciôban, a restiben volt kaphatô olyan tôltôtt kâposzta, 
amelynek tôltelékeit egyetlen harapâsra lenyelni lehetett. Az ilyen tôltôtt kâposztâbôl sokkal 
tôbbet tud megenni az ember, mint azokbôl a nagy tôltelékekbôl, amelyeknek az is a hibâ- 
juk, hogy nem fônek ât kellôen.

Krûdy tôbb l'zben, novellâiban és regényeiben is foglalkozik az ételkészi'tés és az étkezés 
müvészetével. Aprôlékos leîrâsokban mutatja be a marhapôrôlt, a tokâny, a tôltôtt kâposz
ta elkészi'tésének megfelelô môdozatât, s az ételfogyasztâs mikéntjét, mely az ô müveiben 
leggyakrabban a vendéglôi, sot kisvendéglôi étkezést jelenti, amelyhez nélkülôzhetetlenül 
hozzâtartozik az asztal mellett kôszoborként âcsorgô pincér, aki kivânsâg szerint tôrténetek 
felidézésével, beszélgetéssel szôrakoztatja vendégét.
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Vérbeli l'nyenc szerepel az Isten veletek, ti boldog Vendelinek! cimü novellaban, amely 
nem Szindbdd-tôrténet ugyan, mint sokan vélik, mégis a legismertebb jelenetévé vdlt 
Huszarik Zoltdn filmjének. Az l'nyenc nemcsak az l'zes ételeket, hanem az l'zes tôrténeteket 
is kedveli. Vendelin pincér a loversenyügyek megbeszélése utan sajdt tôrténetét meséli a 
vendégnek, de a narràtor jô ideig bizonytalansagban hagyja az olvasôt, hogy Patience-rôl, 
a csodakancdrôl szôlô emlékmorzsdk felidézése utan mely mondatok vonatkoznak mdr 
Patience-ra, a pdlyafelügyelô ldnydra. S azt, hogy az l'nyenc életmôd sem mindig zavarta- 
lan, a tôrténet azzal jelzi, hogy a pincér panaszait meghallgatô vendég elveszti étvagyat, 
amikor rdjôn, hogy Vendelin torténetmondasanak nôi szereplôje az ô felesége volt, aki 
egyik szolgdjaval szôkôtt meg tôle. Ennek a tipusnak is megnevezhetjük vildgirodalmi 
elôzményét: Don Juan ô, a minden nô megszerzésére tôrekvô, hazudozô szoknyavadasz, 
aki vacsordra hivja aldozatanak kôszobor-siremlékét, s a kôszobor magdval rdntja a pokol- 
ba. Tirso de Molina szinmüvének fôszereplôjét Molière és annyi mas feldolgozô mellett 
megirta E. T. A. Hoffmann is, rôvid, dm annal érdekesebb novellajaban, melynek elbe- 
szélôje Mozart operajanak megtekintése utan elmélkedik a hirhedt hoditô végzetérôl. Az 
ô Don Juanja ail legkôzelebb Krüdy gourmet-alakjaihoz, az ô értelmezésében Don Juan 
szamdra az „asszony adta minden gyônyôrüség immâr nem csupdn érzékisêgének kielégitése 
volt, hanem vétkes güny a természet és alkotôja ellen. Mély megvetése az élet kôzônséges szem- 
léletével szemben, amelytôl ûgy érezte, hogy felette dll, és keserü günyolôdds az embereken, 
akik akar a legkisebb mértékben is hittek a boldog szerelemben”(...) Don Juan, aki az életet 
minden izében szereti, annak szô szerinti és atvitt értelmü habzsoldsdval együtt, szem- 
befordul a lét keskenyre szabott lehetôségeivel, egyre tôbbet akarva szerelmi és kulinaris 
élvezetekbôl is, voltaképpen istenkisértô életet él: „valahdnyszor elcsdbit egy menyasszonyt, 
valahdnyszor soha be nem gyôgyulô sebet ejtô, hatalmas csapdst mér egy szerelmespdr boldog- 
sdgdra, pompas gyôzelmet arat amaz ellenséges hatalom felett; az ilyen gyôzelem egyre inkdbb 
a szük élet korldtai fdlé emeli ôt... a természet fôlé — a Teremto folé!”

Az evés szertartasa, melynek soran az étkezés muvészetté vdlik, kivételes, de patosz nél- 
küli ünnepi idôtôltéssé emelkedik Krüdy müveiben. Az étkezô hôsôk szamdra, ha ideig- 
ôraig is, mégiscsak helyredll a vilag rendje, a jôizü falatozds kôzben eltôlti ôket az a megin- 
gathatatlan biztonsdg, mely a természet folytonos megüjulasdbôl meriti erejét, ahogy a telet 
kôveti a tavasz, a tavaszt a nyar, a nyart az ôsz, s aztdn megint jôn a tél. Az étkezés ünnepi 
periôdusdban a létezés ldthatatlan tôrvényszerüsége mükôdik, minden a maga egyszerü, 
lényegi môdjan. Krüdy l'nyenc hôsei ôsztônôsen is ezért térnek vissza üjra meg üjra a létezés- 
ünnep atélését lehetôvé tevô vendéglôbe, s taldn ezért is fontos és az egész életmüvet atszôvô 
motivum ez.

Ha a sokszor lenézett és feleslegesnek kikidltott életrajzbôl nem tudndnk is, az l'rô leg- 
külônfélébb szôvegeiben elhelyezett fôzési tanacsaibôl, receptjeibôl, étel- és életbôlcsessé- 
geibôl egyértelmüen kiderül, hogy Krüdy (betegségekkel küzdô, utolso éveit leszamitva) 
maga is étel- és életélvezô volt, igazi l'nyenc, az ételek, italok, hôlgyek és szellemi élvezetek 
kifinomult tanulmdnyozôja, égi és fôldi ôrômôk ahitatos, bar sohasem patetikus kôltôje
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és âtélôje. Müveiben az étel élvezete metaforàja lesz az élet élvezetének, az étkezés szertar- 
tâsa a létezés elérhetô teljességének pillanatnyi reményét villantja fel, ahogy a Hét bagoly 
cfmü regényében is megfogalmazza: „Szerencsétlen ember csak egy van, akinek a szdjdnjôn 
ki az, amit megeszik. Amt'g a gyomor jô l mükôdik, amig a kôvér kacsa ôrômet okoz, amig a 
hüsnak az izében megérezzük a legelôk, erdôk, forrasok illatat, a bornak a zamatdban a ta- 
vaszi virdgzdst és az ôszi szüret taposô-ldnyainak a jôkedvét: addig nincs elveszve semmi. En 
még akkor sem érzem magam szerencsétlennek, ha egy darabka szalonndt meg vôrôshagymdt 
eszem. (...) Nem lehet addig szerencsétlen az ember, amig egy rozsdds szeghez is hozzd tudja 
gondolni az egész életét. ”
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