
„A Mély Pincében mindig zeng a húr... "

Krúdy intelmei
Az Író lányának csak la

punknak szánt visszaem léke
zését egy közeli esem ény teszi 
aktuálissá. Krúdy óbudai törzs
helyén . a Kéhli vendéglőben  
kedden este m ai tisztelő i — a 
rendszeresen gasztronóm iai 
összejöveteleket tartó Inyes 
Kör tagjai — em lékeznek  szü 
letésnapján a  nagy  elődre. N á
das György Krúdy m üvekből 
idéz részleteket, a vendégse
reg pedig kedves ételeiből kós
tol rem ek falatokat. Itt m ond
juk el, hogy a m indössze öt
vennégy és fél évet élt Krúdy 
m integy 100 regényt és négy
ezer novellát, cikket írt. Ezek 
között szám os gasztronóm iai 
tém ájút. Így nem  csoda, hogy  
Győr és Óbuda után, szü letés
napján, október 21-én Siófokon  
avatnak fel róla elnevezett ven
déglátó-ipari iskolát.

A Mély Pince a Fehér sas és 
Görög utca sarkán szerényke
dett, két meszelt falú szobájá
val, tarka abroszaival. Tulaj
donosa Krausz Poldi volt, aki 
szerint így történt az első ta
lálkozása Krúdy Gyulával: 

„Még alig pár hete voltam 
a Mély Pince gazdája, mikor 
arra ébredtem hajnaltájt, hogy 
zörgetnek az ablakon. Kiug
rottam az ágyból, s úgy ahogy 
voltam siettem felhúzni a re
dőnyt. A hold fényénél egy 
gyönyörű szál barna férfit és 
egy alacsonyabbat láttam. 
Egy barátom társaságával ér
keztek. ö  odasúgta: a magas 
Krúdy Gyula, a másik Bródy 
Sándor. Krúdy szelíden végig

nézett rajtam, és odafordult 
Bródyhoz: Sándor, ide fogunk 
járni. Ez a Poldi csak tisztes
séges ember lehet, ha hosszú 
gatyát hord madzaggal.”

Ez 1918-ban történt, s az író 
hűséges maradt a „Családi 
asztal” feliratú törzshelyéhez.

„Mély Pincében mindig 
zeng a húr, ablakok alatt 
peng a mandolin / egy kocs
ma felé ballag Krúdy úr ” — 
írta Bóka László, Tabán című 
versében.

Krúdy, aki Pest-Buda szin
te valamennyi kocsmáját, ét
termét, fogadóját, kávéházát

jól ismerte, Poldi kérésére bi
zonyítványt állított k i:

„Ezennel igazolom, hogy 
Krausz Poldi Mély Pincéhez 
címzett vendéglőjében, éle
tem szép napjait és éjszakáit 
töltöttem.

Krúdy Gyula. Budapest, 
1931. május 21.”

Gasztronómiai szakértel
mét számos írásában s egy 
igen fiatalon írt levelében ta
núsítja. (Lakásavató vacsorát 
rendelt Glück Frigyesnél a 
Budapesti Vendéglős Ipartes
tület elnökénél, a Pannónia 
vendéglősénél...)

Hadd soroljak néhányat 
Krúdy megbecsült helyei kö
zül: A Régi Bécsi Serház, Er
délyi Borozó, Götter, Pannó
nia, Keszey, London Szálló, 
New York. A Gundel és Royal 
konyhájáról, csak szuperlati- 
vuszban lehet beszélni.

Amikor Óbudára költöz
tünk — apu utolsó három 
évében — a Mókus utcai Kéh- 
liben talált második otthont. 
Ide jártak ki hozzá barátai, 
tisztelői, hívei. Főleg írók, hír
lapírók. Kállay és Hargitay 
Pista, Herczeg Elemér, Babay 
József, Ring Pál (egy Ameri
kában hosszabb időt töltött, 
irodalomkedvelő munkás) és 
Márai Sándor. (így született 
könyve: aSzindbád hazamegy.) 
S nem utolsósorban, a hozzá 
leghűségesebb Várkonyi Ti
tusz. ö  a hőse a Széplaki Ti
tusz néven A hírlapíró és a 
halál és az Utolsó szivar az 
Arabs Szürkénél című két ösz- 
szefüggő novellának.

A Kéhli tulajdonosai, két 
nővér, szerette, tisztelte és ké
nyeztette Krúdyt. Egy hideg 
téli este megkérdezték tőle, 
melegítsék-e meg borát? Az 
író így felelt: „a bort hidegen, 
a menyecskét melegen szere
tem.”

Krúdy Zsuzsa

...  Az első fogás magyaros töltött káposzta legyen. Ez 
étellel kapcsolatosan engedd meg kitűnő barátunk, hogy én, 
akinek első őse szakács volt Beatrice királynő budai várá
ban, némi útbaigazítással szolgáljak. A  vékonyra vágott ká
posztát két nappal előbb főzesd meg jó puhára és csak az
után rakasd bele összefőzésre — a szükséges kellékeket, ne
vezetesen: vastag marhaszegyet, füstölt disznóhús zsírosabb 
részeit, nem felejtkezvén meg az oldalasok, csülkök, kör
mök, pirított, füstölt szalonnák, ízesítő fűszerek, bors, pap
rika, babérlevél, kaporról sem. Második fogás, apróra pirí
tott töpörtyűs, juhtúrós galuska legyen. Amennyiben akad
nának közöttünk kákabélűék, ezek részére rummal leöntött 
csurgatott palacsintát javaitok. Italok dolgában szabad kezet 
adunk...


