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NÉPSZAVA
Krúdy Zsussa

Harsányt Zoltán

Apám, Szindbád*
Felejthetetlen marad szá
momra József nádor egykori
nyaralója, ahol életem első 10
évét töltöttem. Ez az épület a
Margitsziget közepén állott,
egy több száz éves romfalhoz
építve. A mi időnkben az egy
emeletes. öles, vastag falú.
zöld zsaiugáteres. hulló vakolalú. foltozott tetejű házat
kastélynak neveztek, pedig va
lójában bér- és szolgálati la
kások voltak benne, itt kapott
helyet a Sziget egyetlen sza
tócsboltja is. ahol zsebünkhöz
képest igen borsos áron mér
tek.
Mi az emeleten éltünk, há
rom irdatlan magas, nyikorgó
padlójú
helyiségben.
Pici
konyhánk a földszinten sze
rénykedett. Első szobánk —
..udvarinak’’ hívtuk — köz
vetlenül a lépcsöház.ból nyílott,
amelyet egy szál dróton lógó
v i'!nr>vkörte hasztalan próbált,
p' "Evilági tani. Vécénk közös
volt Földesékkel
Fürdőszo
bánk nem lévén, ingyenes bérlp»et kaptunk a gyógyfürdőbe,
ahol Anu nani vendég volt.
Az ő birodalma, a három
ablakos sarokszoba volt a leg
nagyobb. talán 7Y7 méteres. A
rosszul záródó ablakokon besövítfi dunai szél és kevés tü
zelőnk miatt szinte átfúthetetlen. Különösen hajnalon
ként volt itt hideg, amikor
felkelt dolgozni. Régi fekete
télikabát iába burkolva, párnázatlan, kemény széken ülve
hajolt a lila papírral bevont,
az ő magasságához képest ala
csony asztalra Rendszerint dé
lig írt. Csak néha-néha állt fel.
hogy karjait, ujjait megtornásztassa. megropogtassa. (Az
„íróbütyök” már régen meg
jelölte a kezét.)
A kastély környezete, az
egész Sziget mesébe illő. va
rázslatosan szép. A kétszáz
fajta fa. köztük a Kínából ideteiepített vasfa. amelynek té
len is zöld és bőverős volt ere
zet nélküli levele, a gyönyörű
platánok, szerecsendiófák jó
barátainkká váltak. Különösen
a kastély e'Őtti „Hét vezér fá
ja.” Ez a hatalmas vén vitéz,
hét ágából már csak hármat
őrzött és lépcsőszerű odva ki
tűnő iátszóhelvet biztosított a
szigeti
gyerekek
számára
Som-, bodza-, mogvoróbokrok
kinálgatták gyümölcseiket. (A l
maimban még visszajár az
anyu kész-ítette bodzaiekvár
illata és n házi szaloncukor
íze.) Kétezerféle virág nyílott.
Ügye? kezek bíbelődtek velük.
A vadon termő százszorszép
éló szőnyegként pompázott. És
a madarak? Jól megtermett
variak, hűséges feketerigók,
kedves cinkék éltek körülöt
tünk. A nagv. zöld harkály
egész nap szorgalmatrvsWodnrtt.
Anu icen szerette lakhelyét,
és ha csak tehette, bejárta
Lassan, figvelve sétált. Szokása
volt meg-meaállni. és nyomoz
ni a lombban pgv-egv fé«zketődő cinkét, vörösbegyet Ilyen
kor de~ekát va*tn<r bambuszbn,?ánnk fáma-ztotta.
A «zigeti alkalmazottakkal,
Mdói-öVk“ l. lóvon átverőtökkel
a mosodában. kertészedben.
Zit.-rMV.en dolgozókkal. 3 fs é v
k-s-rcprO-vnl be'áró nnnez-íwns
lányokkal, asszonyokkal ió ba
rátságban voltunk Józsi harci,
a n»gv hahiszú lóvasútkocsis
Részlet

bárhol megállt, ha integettünk
neki. Kroncsi néni. a madár
szemű. csipogó, ragyás arcú
trafíkosnö. hófehérre púdere
zet t lányaival, a lassú beszédű
pnrikus (ábrándiáiban a Fidzsi-szigetekre készült.) Helyes
Gyuri bácsi, a Kisszálló por
tása, aki még Arany János kö
rül teljesített szolgálatot. Annuska. a félkarú söprögetőlány
(a lóvásút vágta le a kariát),
a vörös bajszú Károly lakatos
és ezermester voltak a Sziget
jellegzetes alakjai.
Kálnay Lász.16 nyíregyházi
ügyvéd es író egy időben gyak
ran volt vendégünk. Anyu
nem szerelte Kálnayt, mert so
kat ivott, és hangosan énekelt.
Nem bocsátotta meg neki azt
sem, hogy annak idején a diák
Krúdyva! és Dalnoki Gaál
Gyula vándorsz.ínész kedveltette meg a bort és az éjsza
kázást. Krúdy számos írása
iban örökítette meg Kálnayt,
többek között ő a Hét bagoly
Szomjas Gusztija, a Szindbád
Portobágyija.
Apu nagyon szerette, ha me
séllek neki. Bródy Sándor és
fiai Háry János históriáit. Osz
kár bácsi. Hargitai Pista, Kállay Pista, de a Szvetenui utcai
hullamosók
elbeszéléseit
is
nagy élvezettel hallgatta. Ér
deklődéssel figyelte a legkü
lönbözőbb történeteket, mesé
ket. ha azok jóízűek vagy hu
morosak
voltak.
Odaadóan
hallgatta meg. akár egv disz
nóölés szertartásai, ha azt szí
nesen beszélték el. Az útika
landok is szórakoztatták. Érde
kelték különböző ételek elké
szítésének módjai, de ha vala
mit kifelejtettek belőle: ..Vala
mi hibádzik még” jegyezte
meg. s Örült, ha rájöttek, hogy
mire
gondolt.
Társaságban
többnyire csak hallgatott, figvelt és tűnődött, pedig kitűnő
elbeszélő volt. Ritkán történt
m»s. amit Kosztolányi jegyzett
fel róla. „Én hallottam őt. egy
szer késő éjszakán mesélni,
bornál és szivarszónál folytat
ta a régi mesét, amit abbaha
gyott Legutóbb, ha jól em
lékszem.
Indiában
jártunk.
Visszapillantott oda. ahol so
sem volt. és beszélt gyémán
tokról. viráebozótokról. indus
csodákról, mérges kígyókról,
melyek étiéi sziszegve kúsznak
be az alvók ágvába. mfg az
indusok *eiiel tova nem fröcsesentik őket.”
A szigeti kellemességekhez
tartozott a dunai fürdés. Ak
kor még nem volt olyan mély
a víz a part mellett, csak ké
sőbb kotorták ki a medret.
Szüleim a Dunán keresztül

KRÚDY ÉS PÁRIZS

jártak Óbudára bevásárolni.
Drabcsik, a vén, borissza ha
lász szállította őket rozoga la
dikjával, amelyet egyetlen eve
zővel hajtott. Egy napon azon
ban nem jelentkezett a hívó
füttyszóra. Később kiderült,
hogy részegen a Dunába ful
ladt.
Szinte naponta járt ki a Szi
getre Jászai Mari. Szerepeit is
itt tanulta. A szivattyúskút
dombocskájáról
búgott
fel
Elektra, átkozódott Gertrudisz.
— Pihenő idejében gyakran az
ölébe veit, s játszott velem.
A Szigetnek kevés állandó
lakója volt. A múltból kedves
arcok, hangok, nevek bukkan
nak fel, íev H. Évié. Fendrik
Mancié. Földeseké, akik me
lyen a szivembe íródtak. Dr.
Földes Imre feleségével. Ilonka
nénivel, két fiával. Gyurival
és Ferivel ritka szeretni való
család volt. Csak jót. széppt. a
báiban segítséget, eo\berséget
kaptunk tőlük. Gvuri fiatalon
Párizsba ment dolgozni, míg a
kiváló képességű, művelt, min
dig vidám, bizakodó, szivvellé'ekkel kommunista Feri ta
nár lett A párizsi Sorbonne-on
és a bolognai egyetemen ta
nult. A második világháború
alatt büntetőszázaddal » Tkrpinába vitték, ahonnét nem tért
vissza.
Kedves, bohém népség élt
a Kis- és Nagyszállóban A
tatárkülseiű Boromissz.a Tibor
éc a hossz.ú nyakú Tiparv De
zső festők. Kárpáti Aurél. Bródv Sándor. Molnár Ferenc. 7ilahy Laios. Harsánvi Zsolt.
Kévéd Zoltán. Lestván Sándor
if'.ú hitvesével. Gaál Francival.
Kernetv Jenő gordonkaművész
feleségével, a csinos, tempera
mentumos Taoolczav Jojóval
(Vízvári Mariska és Taoolczav
Dezső
leányával)
Hunyady
Sándor. Farkas Imre. Szén Érnő. Szomory Dezső. Berczj Gé
za. Kosáry F.mmiék. Jan Kubehk hegedűművész a család
jával és ki tudná felsorolni,
■még kik. Rnnvi fiatal, vidám
művészember között természe
tesen se vége. se hossza nem
volt a jóízű tréfáknak, ugra
tásoknak.
Egy havas, téli napon a tár
saság Bérezi Gézát menesztet
te némi pénzmagért. Jób Dá
niel színigazgatóhoz. Bérezi a
kapott pénzen rengeteg enni
valót vásárolt, mivel azonban
a hóakadály miatt a lóvasút
nem járt, kölcsönadták neki az.
eeyik lovat így lovon ülve ér
kezett a Kisszállodához. ahol
őrömmel
fogadták.
Állandó
heccsorozat zajlott a Bródy
fiúkkal, akik apjuktól minden
látogatásukkor
szén
pénzt
kaptak. Ha az öreg Bródv nem
volt otthon, hol az egvik. hol
a másik gvanútlan szálloda
vendégre szabadították rá őket
azzal, hogy az. fró otthagyott
számukra naivabb összeget
(Fgvébkent
Bródv
Sándor
szenvedé'ves szakács volt. Ná
lunk néha halpaprikást re
meit.)
Szomorv Dezsőt is gyakran
ugratták, és XIII. Leó pápának
csúfolták. Apu nemigen ked
velte ót. mért keresettnek, affektálónak. piperkőcnek tar
totta: nem is volt vendégünk
soha. — A kastélyban töltött
évek alatt hozzánk legtöbbször
Szép Ernő. Bródy Sándor. Kár
páti Aurél. Révész Béla. Kerpe’.y Jenőék Szakács Andorék
és Pólya Tiborék jártak.

A vörös postakocsi ismét elindul
Krúdv-kiállítás Budapesten
Tegnap
délben.
amikor
Óbudán, a Templom utcában
megkoszorúzták Krúdy Gyula
egykori
lakóházát,
elindult
onnan egy vörös postakocsi. A
bakon korabeli postásruhában
feszítettek kelten, benn a ko
csiban pedig egy nő és egy
férfi
századeleji
viseletben
utuzott. Végiggurult a Margit
szigeten, maid a Tabánon,
megállt két vendéglőnél, vé
gül beállt a Petőfi Irodalmi
Múzeum kapubóltozata alá. a
Belvárosban A lovakat kifog
ták. a vörös postakocsi pedig
ott marad jövő év áprilisának
végéig. Akkor zár be ugyanis
az az őszi utazások című,
Krúdy születésének szá?,ad!k
évfordulójára készült kiállí
tás. amelyik dr. Kcrényi Fe
renc rendezésében nyílt a
múzeumban.
Három teremben idézi a leiállítás Krúdyt, korát és mű

veinek
világát..
Egyáltalán
nem szokványos irodalmi ki
állításról van szó. Nem doku
mentumok. könyvek, iratok,
képek tömegét „önti” a láto
gatók elé. Hangulatot idéz,
emlékeket,
olvasmányélmé
nyeket ébreszt, kedvel csinál
újabb lapozgatáshoz. Ugyan
akkor a látvány érdekességé
vel is szolgál.
Az elsó teremben a millen
nium időszaka és a pályakez
dő környezet idézódik fel K i
építettek egy szabályos kűcé
hért sarkot is. sokágú vasfo
gassa I,
má rvá nya szta lókkal,
ahol a látogatók helyet foglal
hatnak,
korabeli újságokat,
valamint Krúdy-könyveket ol
vashatnak, fényképeket néz
hetnek. A második teremben
imitált kisvárosi tér fogadia a
belépőt, kockakővel az ..úttes
ten”. s ház.ak homlokzatával.
Az. ablakokon be lehet nézni
négy szobába, s a betin látha

tok
Krúdy-novellákat idéz
nek.
Egy Máj mun ka-szoba,
egy Szindbád-szoba. egv Tofágas-szoba es egy kiskocsma lá
togatható még. A helyükön
vannak a legapróbb berende
zési tárgyak is. korabeli for
mában.
A harmadik teremben fatör
zsek között, zörgő avaron vő
legény és menyasszony „lép
ked” (bábuk), fátyolosán, cilinderesen Tüllfüggönyön ke
resztül látható az egész; egy
álomrilág megjelenítése. Fatörzsek, órák. tollas kalapok. A
terem másik felében pedig
durva
faácsolaton
korabeli
szocio-fotók. a valóságot lát
tatok. oz előbbi álomvilágot
ellensúlyozók.
Jó ötleten alapuló, s minden
bizonnyal hatásos, sokakat ol
vasásra késztető Krúdy-klállítás nyílt a Petőfi Irodalmi
Múzeumban.

Mátyás István

Nem akarunk senkit abba a
tévhitbe ringatni, hogy Krudu
Párizsban i) járt. ezért előre
is kijáisszuk a. kártyát: Krúdysoha nem volt Párizsban. .4
cím azonban mégsem légből
kapott: lehetett volna: egy
szer nagy alkalma lehetett
volna egy pompás párizsi út
ra
Csathó Kálmán meséli
Irótársak című
könyvében,
hogy Rózsahegyi mutatta ne
ki először Krúdyt, a magas,
barna fiatalembert, egy éjjeli
kavéhazban. mindjárt hozzá
fűzve, hogy másnap kellett
volna Párizsba utaznia, a szé
kesfőváros kétezer
forintos
ösztöndíjával a zsebében, de
előző éjjel rossz volt a laptá
ros az Otthon-korben es ösz
töndíja az utolsó fillérig el
úszott.
Az eset egyébként homályos.
Csalho Kálmán 1901-re teszi
ezt a találkozást, amikor K rú
dy még huszonhárom éves volt.
mások — néhány röpke uta
lásban még előfordul a tör
ténet — tíz évvel későbbre. De
lehet, hogy csak legenda ez is,
mint annyi minden Krúdy kö
rül. A Krúdy-filológia tudo
másom szerint még nem tisz
tázta az esetet.
„Hát igy nem jutott el Pá
rizsba! Csak a párizsi ex presszre szállt föl minden nyá
ron. azzal ment Nagymarosig,
ahol a gyerekei nyaraltak" —
jegyzi meg Szabó Ede Krúdykönyvében. Nem jutott el Pá
rizsba. ahol pedia Kuncz Ala
dár, a Fekete kolostor-ban ezt
írja, sirt az örömtől a (térfo
gaton, amikor először hajtatott
a Gnre de l'F.st-ről szálláshe
lye felé. Ahol Ady megtalálta
a
maga „Bakonyát”,
ahol
Rippl-Rónai, a francia posztimpresszionisták, a nabik ba
ráti körében kifejlesztette gyö
nyörű művészetét, és ahol még
annyian kaptak a ..szittyák'
közül ösztönzést és bátorítást
a századelőn. Párizsban, amely
a X V III. század óta. és ekkor
ismét a kultúra, a műveltség
csillogását árasztotta a világ
ra. A „fény városában”.
Sokszor elgondolkoztam már
ezen a Krúdy-adomának beil
lő történeten. Hát igen. roszszu! járt a lap. és egy dupla
vagy semmi elfúlta a kétezer
békebeli koronát és a párizsi
utat. (Nem lehet pontosan fel
mérni az értékét, mert az át
számítások mindig bizonytala
nok. Azt azonban tudom, hogy
jó atyám 1911-ben kilencven
koronára nősült, havonta enynj/t lévén a fizetés<. és anyá
mat. aki tanítónő volt. azon-

nal lemondatta az állásáról.)
De nem is a pénzbeli veszte
ség itt a legfontosabb — ami
pedig sok embert öngyilkossá
gi gondolatokra indított volna
—. hanem a párizsi látogatás
elmaradása.
(Többet
aztán
meg sem kísérelte a Párizsutazást.) Tálán többet nem is
gondolt rá. Ekkor, tehát egyet
lenegyszer életeben alkalma
lett volna Párizsban janii, es
közelebbről megismerkedni a
franciákkal, és valahányszor
ez eszembe jut, mindig azon
töprengek, vajon mit jelentett
volna számára ez a párizsi él
mény, és egyáltalában jelent
hetett volna-e valamilyen erez
hető hatást művében.
Krúdy egy félelmetes őserő
volt. Normális emberi mére
tek
számara
követhetetlen
életmód és alkotóerő. Különös,
utánozhatatlan, magában álló
volt embernek és írónak egy
aránt — mondja róla Schöpf
lin Aladár is. Meg vagyok
győződve hogy témái más ke
zében szétfolynak vagy pocso
lyákká változnak. Csak 6 al
kothatta meg ezt o hangulati
világot, ezt a minden modulá
cióra alkalmas erős és színes
szövésű költői prózát, amely
még akkor sem vét hibát, ha
kábult boriól. szerelemtől, é j
szakázástól vagy az utolsó na
pok teljes erőtlenségében szü
letett.
Krúdy a legerősebb
írót
egyéniségek egyike, aki a sa
ját alapélményekből szőtt emIékvilágán kívül semmit sem
fogad be. Százszor is leltároz
ták mar emlékeinek az élmenyanyagát: a nyírségi táj
ez, a kisváros, a gyermekkor,
Bodolin, a budapesti „kisvá
ros". vagy helyesebben kisvá
rosok emlékképe. a Józsefvá
ros. a Belváros, a haidani Ta
bán. a Víziváros. Óbuda, a
kocsma, nem kávéház. hanem
kiskocsma, a Nagymező utca
és az Ó utca környéke, a Ma
gyar utca. a nők százhét sze
relme. és a nők számtalan.

futó szerelme, ami mint egv
állandóan lebegő emlékpára
veszi körül életét és Írásait, és
élete az írás volt, és az írás
volt az élete, és amelyből hiá
ba is akart volna kilepni. Hiá
ba harangozta be például né
hány regénye
előszavában,
hogy egészen mást fog írni —
a humorig lehetne fokozni ezt
a megfigyelést —. már a má
sodik oldalon, sőt. mar a má
sodik bekezdésben összesűrúsödtk ez az emlékekből szö
vődő félhomály körülötte, nők
tűnnek fel azonnal félreismerhetetleniil de mégis felismerhetetlenül, ismerősnek tűnő
tájak, amelyeknek a bokrai
mögött ..őszi délutánok csend
je figyelőét", kiskocsmák és
nagy futtatások, B. Liszka mű
vésznő harisnyakötője villan,
nyírségi földek bánatos napra
forgói és a nyíregyházi Sóstó,
amelynek a fái alatt Virág Ir 
ma bánatos, szép magyar nó
tákat énekel.
M it adott volna, mit adha
tott volna ehhez az emlékanyaghoz Párizs, egy párizsi
ösztöndíj, rpég ha egy egész
esztendőre elég lett volna is —
ami Krúdyról szólván valószí
nűtlen? Néhány szint bizonyá
ra. néhány nevet, néhány tör
ténetet. színhelyet. Valaki azt
mondta a minap, hogy tálán
pár ételreceptet, es hozzáte
hetjük. hogy néhány borfajtái
is. Tágította volna a horizont
ját? Lehetséges, csak nem
tartjuk valószínűnek, hiszen
egész tengernyi életművét sa
ját mélységes emlékeiből szőt
te. mint a pók a fonalát. Csi
szolta volna elbeszélő művé
szetét. stílusát, hiszen a fran
cia irodalom senkire sem ma
rad hatástalan, aki érintkezik
vele? Ezek további feltételezé
sek lehetnek. Tény azonban,
hogy mindazok, akikhez for
dításokban is eljut, és éppen
a franciák művészetét az euró
pai
impresszionista
próza
egyik remekművének kezdik
tekinteni.

Katona Judit

NYÁRUTÓ
Diók kis csontos teste koppan,
hallgatom: az ősz már itt nesze*.
Zöld karjukat a bokrok összemérik,
én gonddat küzdők. Melyik nehezebb?
A hajnalokat feszes gyeplő fogja,
ablakom szárnyán csontos ág kopog
s a gyermekláncfű lámpása kilobban.
Esőt dobolnak harsány öszdobok.

Krúdy Gyula
minden öt percben azzal remitgette a csendes éjszakát,
hogy most már mi történik
vele, amikor búcsú nélkül el
hagyta öreg szüleit, akik min
rogtak a hajó körül, a partőr denről gondoskodtak, amíg a
elszokott az állomásról, de itt zongoramester be nem tolako
maradtak a nászutasok, akiket dott a családba. Varrógépet
majd valahol egy másik or
vettek, ruházatot adtak, ud
szágban rakunk csak partra.
varlók előtt szemet hunytak,
— A kormányos egy májusi es csak ritkán korholták. —
napon főzte a legjobb paprikás Ejfél után a zongoramester
halai — mégpedig rácosan. kezdett sokkal magasabb han
hogy bármely óhitű pap is gon beszélni, mint amilyen
meg lehetett volna elégedve, hang a Macedónián megen
ha általában papokat felszed gedhető. Verni l^fzdte a kis
tünk volna a Macedóniára. asszonyt. mert mint monda, az
Igen. jól emlékszem erre a ő anvia bábaasszony volt a
napra, sokkal több dolgunk Tabánban, és örökségül hagyta
volt,
mint
egyébkor,
sok rá. hogy a feleségét már az
uszályha’óval
találkoztunk, első éjszakán hozzászoktassa a
rendetlenüí ment a szolgálat, veréshez.
a hajókormányosnak valami
— Jérum — mondtam ma
képpen eszébe jutott már ko
rán reggel megkóstolni azt a gamban — ezek az én vende
vörösbort.
amelyet
vacsora geim. akik a szerelem, a be
utánra szántunk, kiváló karló csület és a barátság álarca
cai ürmös volt. nádfonatú kor alatt költöznek vala hatómra,
sóban helyeztük el. mint az hogy itt mentve legyenek min
ilyen bor megérdemli, és per den földi hattól, ugyancsak
sze. nászutasok voltak a ha megfeledkeznek magukról.
— Hajnaltájban már fel
jónkon. akik a legénységet za
varták. Valamely zongorame.%- váltva szidalmazták egymás
ter szöktette el egy budai kocs- szüleit, a zongoramesternek az
máros leányát — de hát én anyósa ellen volt kifogás" aki
kapitány létemre, nem törőd elöbb-utóbb meemérge/i r.
hettem mindenféle csekélység jét. Míg az ifjú asszo-" tz
gel. A fiatal párnak helvet ad apósát szidalmaz.ta. aki
tam. azután a leeénveket fi életében alattomos gaz"
gyelmeztettem. hogv ne ordí volt. és illetlen dolgokról be
tozzanak. nem is volt semmi szélt négvszemköz.t.
baiunk úsv Penteléig. amikor
— Hiszen szén az élet. kü
régi kőiménvosomon erőt vett lönösen a Macedónián, ahol
a borital. és a Macedóniát ho- mindig a legnagyobb egyetér
mokzátorvra vitte.
tésben éltünk legényeimmel, a
— Hát ez már nem volt a kormányossá!, a tiszttel, az el
szerződésben
A Macedónia lenőrrel. ellenben ez az é'szaállott. Éifellg ugyanis, amíg kai perpatvar megzavarta nyu
magam láttam el a szolgálatot: galmunkat. Künn álltunk a
a kncsmaroskisasszony vesze nagv Dunán, ahol a folyam
kedett újdonsült férjével, foj valóban ízletes, kedves, örntogatta a torkánál fogva, és mös kezd lenni, szigetecskék

MACEDÓNIA
— Akkoriban itt a budai
oldalon, a lefelé járó dunai
gőzösök kapitányainak még
úri hivataluk volt. Menyaszszonyt loptak, mielőtt a hajó
elindult volna az Al-Duna fe
lé. és Baján vagy már Mo
hácsnál az új menyecske főzte
a halakat, amelyeknek mindig
bőviben voltunk, amikor a fo
lyó ama különös hullámait
kezdi \etni. amely hullámok
igen hasonlítanak a tavaszi
felhőkhöz. E/.ek a tavaszi ha
lak az igaziak, mert még tu
datlanok. a hajóm járását va
lamely szenvedélyes cseleke
detnek vélik, megbolondulnak
a legrégibb gőzös kerekeinek
forgásától is. pedig a Macedó
nia kerekei már régen nem
tudtak új nótát mondani. Jöt
tek a halak, a legénvek vígan
halászgattak. és a nászutaso
kat. akiknek mindig szívesen
helyet adtunk a kabinetben,
mindig elláttuk minden Jóval,
pokróccal, párnával, éjszakai
nótával, még jó idővel is. de
főként dunai hallal, amelvnek
az íze minden leányszöktetéshez hnz.zá tartozott. Az isten
tudná, hogy miért voltak min
dig jobbak a paprikás ha'ak.
amikor tilalmas portékát szál
lítottunk a Macedónián. A lő
por. dinamit. szfizdohánv. amit
néha vittünk magunkkal: nem
kedvesitette meg annyira a
dunai halakat, mintha nászut.asnk bámulták a halóról a
Dunában
rengő csillagokat.
Valóban, csak krákogni lehet
a
visszaemlékezéstől,
hogy
mih-en ízük volt akkor a pap
rikás halaknak, amikor a szél
kedvére fújt, a hullámok mo

