Egy Krüdy-elöfutär:
Sarolta grof
Krüdy a szdzad ele)i magyar szippröcsodäja. Mint minden csoda: tett.
Csak ügy. Utdnoznl lehetetlen volt.
Hogy ö maga honnan nyerhetett ösztönzeseket — ennek felderitese az irodalomtörtenet adössäga. Persze, nem hiszem, hogy az ilyen felderitö akciö tul
sok eredmenyt hozna; de talän megis
akadnak affile aprösägok, mint amilyenek aläbb következnek.
Egy teljesen elfeledett irö, gröf Vay
Sändor köteteit lapozva döbbenek rd,
hogy a szäzadvigen bizonv akadtak,
akik Krüdy-gesztussal fogtäk meg a
tollat. Fent nevezett irö es gröf ilyen
mondatokat ir a szäz ew el ezelötti ötvenes ivekröl: „Ma mär sok olyan küriänak a mohos fedelen csurog be az
esö, ahoi ( . . . ) hojnali sziirkületbe,
hajnal piros hasadäsäba sirt beie a hegedü. Bajnokfü, összezsugorodott tormalivel a kertekben. Rözsaszines. szürös bogäncsot ingat a szil, es vadkomlö
küszik az elvadult rözsatökere. ( . . . )
Fekete bodzaviräg hajolt büsan a töredezett keritesre. ( . . . ) A sirva vigadäs
duhaj lärmäja ügy hangzott, akdrcsak
egy keserü, vad halotti orgia“ . Egy mäsik idezetünket maga Krüdy is vällalhatnd: „Daniel, a Kossuth lapjdnak geniälls vezercikkiröja, nagy nöbarät volt.
Asszcmy okozta azt is, hogy politikai
pälyäja derekban tört kette. De ne bolygassuk a sirok nyugalmät. Vadrözsabokor befödte regen a kriptäk räcsät —
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is a virvörös, dercsipte levelek kesö
öszben hullnak, hullanak alä. Mint
megannyi verzö, reszketö, vonaglö embersziv.“
No, es a postakocsi. Mert hdt ,a XIX.
szdzad elejdn m ig a postillon järta.
Negy 16 egymäs melle fogva, eiöl az ötödik. Ezen ült a postillon. Cifra ruhäja
riritott, is amikor mär közel irtek a
häzat, az akkor divatos äriäkat füjta
postakürtjin. A tizes-hüszas ivekben
divatozott a Wurst.“
Es megvan gröf Vay Sdndorban a
Krüdynäl is mindegyre felcsillanö kedely. Mert hdt a korszak szerette a kedelyeskedest. a riszeg peldäul beteg
szämba ment, s euröpai frakkjdnak
belsö zsebiben ott lapitott a provinciälis butykosban az orvossdg. Im egy kedelyes ifjü: „K. Dezsö egy kicsit beteges volt. Az äldott emlekü, nehai jö
fiü mindig igy jelezte a bene sonatibus ällapotot. De azert ment mindert,
mint a karikacsapäs. (Mdrmint az esküvön, Sz. G.). Igaz, az esküvö elött a
sekrestyi ben, frakkja belsö zsebeböl
elöhüzott. cognakos butykosböl kinälta
a papot, kesöbb mig räszölt az orgonistdra:
— Nem szeretem az ilyen csöndes
esküvöt. Hüzd rä, . . . csak egy futamot
legaläbb . . . du-duu-du . . . kezdett rä,
valami dallamot markirozva.
Elkepedt a publikum, fent a chöruson
az orgonista is. A csekelyke incidens
azonban abban a m ig kedelyeskedist
ösmerö korszakban nem tett semmit.
Vigbement az esküvö. Következett a
düs lakoma. Dezsönk itt mär vigkepp
sokat elvezvin a föböl, rämvtat a menyasszonyra is odaszöl a völegenynek:

— Reminylem ez a vin sdrkdny csak
kibelelte a frakkodat egy pär ezressel,
Virdgkordt meghaladta mär t. i. 6nagysäga, de ez a kijelentis migis konstemdlta egy kicsit a vertdegkoszorüt.
Olyan konfüziö tämadt, hogy V. Jartcsl
karja alä kapvän K Dezsöt. sietett vele
elloholni a näszi vigassdgböl, mert egy
lakodalomban m igis ätallott pdrbajoznL
K. Dezsönek volt egy hires monddsa,
beteges dllapotäban nyitott be vele a
kompänidba: Fiük, vegem van. El keil
wennem Poropatics Jzabellät, mert öszszes barätaim azt dllitjäk: iszbontöan
csökol.
Persze. ez a tisztelt Poropatics Izabella sohasem litezett. Eppen ügy, mint
sohase volt egy szäzas K. Dezsönek a
zsebiben. Ezt 6 maga emlitette föl egyszer Sz.-iknäl, amikor egy ür büveszl
mutatvänyokat produkdlt. Többek közt
mindenki zsebiböl kivett egy szdzast:
— Ez sifli — jegyezte meg Dezsö flegmdval —, de ha tausendkünstler vagy,
sanzsirozz kl az in zsebemböl egy
szdzast.“
Jelentiktelen irö gröf Vay Sändor, de
jobb passzusaiban „elörejelzi“ Krüdy
Gyulät. Merisz elöfutär- vagy elödkeresesi feltetelezes volna ez, ha Krüdy nem
ismerte, is nem becsülte volna gröf Vay
Sdndort. De ismerte. Tudta röla, pildäul, hogy: nö. Igen, egyik (korai) irönönk, igazi neve Vay Sarolta, dlneve
Sändor. Krüdy egy 1932-es tärcdjäban
igy emlekezik Sorolto gröfra, avagy
(Folytatäsa a 6. oldalon)
IVÖ P£TER

Egy Krudy-elöfatar:
Sarolta grof
(Folytatäs az 5. oldalrol)

Sändor gröfnöre: „A feketekävi szak6rtöje, Vag Sändor (Sarolta) gröfnö, aki
f6rfiruhäban, vasalt nadrägban 6s f6lrecsapott kemenykalapban jdrta i tt
egykor a vilägot, a jö feketekäv6röl ezt
rnondta:
— Többet keil neki tudnl, mint a
bornak. Meg a legzavarosabb embert is
meg keil okositani neki.
Ugyanebböl a szempontböl Vay Sän
dor (Sarolta) käväkereskedö lett Fiumäben..
No, de csoda-e, hogu akinek lelki
ügye az emberek okositäsa, „ . . . irö is
voll“ (szögezi le Krüdy) 6s „ugyanez6rt
meglehetös törtenetei voltak a kävekereskedelemröl:
— Az egyetlen üzlet. ahoi nem lehet
csalni, mert a jö kävekereskedö egyet
len harapäsra megismeri mindazt a
huszfajta käv6t, ami a földön terem! —
igy besz6lt Vay Sändor a regi belvärosl
kävehäzban, 6s a mai nemzedeket (a
hüborü elöttit), amely igazän divatba

hozta a käv6fogyasztdst, Vay Sändor
gröf tanitgatta a különbözii käv6k
izeire."
Hogy mikänt v6lekedett Knidl a f6rfias gröfnöröl, mint iröröl, az az eml6kid6zö tärca komolykäsan tisztelettudö
derü}6böi derül ki. Sarolta gröfnötöl
tanulni lehetett — fontos dolgokat.
„— Ismetlem — mondä Vay Sändor
(Sarolta) gröf, ( . . . ) akkor volt minden
rendben, amikor az emberek azon vitatkoztak, hogyan keil a jö feket6t
fözni. . . "
Az 6letnek aprö, de fontos titka. AM
pedig titkokat tud — 6s Sarolta gröf a
„minden rendben“ käv6n kimerhetö, lem6rhetö titkairöl 6rtekezett 6s oktatott
attöl tanulni lehet.
„— De az6rt kev6s ember tud jö feketet fözni“ — hangzik a Krüdy tärca
utolsö mondata. Hogy ki mondja: Sarol
ta gröf vagy Krüdy Gyula. nem lehet
tudni. T6ny, hogy Krüdy vällalja ezt a
mondatnyi „egybehangzäst“ .
Sose kivänjunk „elöfutärnak“ a nagy
utödtöl melegebb elismer6st. mint amilyen A gyomor örömei cimü sorozatän
dolgozö öreg Krüdy derüsen tisztelettu
dö, mondatnyi föhajtäsa Sarolta-Sändor
gröf elött.
IVÖ PETER

