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(Étel által töi.ténő helyettesítés és evés által töi.ténő emlékezés
című novellájában)
Ki.údy Gyula:
SZILASI LASZLO

1. PI.obléma
1971-es filmjének legemlékeze-

tesebb mozzanata alighanem az
ebédjelenet. Ennek egy pontján
Huszárik
Szindbád
Zoltán néhány
S2;z.7eéJ4Áé/
barnás színű,
című,
leginkább azonban mégis talán a vérre
emlékeztető sűrű cseppet old fel már
amúgy is igen gazdag beltartalmú, első
tányérnyi húslevesében. A jelenet szempontjából mintaadónak tűnő, /j`Íc72 z/€/Gtek, ti boldog Vendelínek! c!+:rrrű rioNeHLa e

jelenetet közvetlenül megelőző pontján
igencsak meglepő szöveghely áll. A Privát úr által oly aprólékosan megfigyelt
ebédelő vidéki úr ugyanis az első merőkanálnyi leves tányérba mérése után,
a következő kérdést intézi a megrettent
pirn€hcz:. „Nincs uald,mí leveserősítőjük,
Maggi> uagy ílye7if;éle?'

A szöveg e pontja tehát éppen arról
szól, hogy a tradicionális magyar étkezési kultúra még a modernizáció olyan viszonylag korai, de máris felettébb prózai
vadhajtásait is képes volt barátilag befo-

gadni, mint a Maggi cég akkoriban valóban radikális újdonságnak számító fo1yékony leveskoncentrátumai. A tradíció
ebben az esetben is annyira gazdag, hogy
eleve (belsőleg és bensőségesen) tartalmazza azt a (látszólag külső és ellentétes)
újítás-ellenes pólust is, ami ellen utólag

felhasználni ki'vánják. Az irodalomtörténeti értelmezések újraolvasása azonban a
Maggi leveserősítő másféle értelmezésére
is lehetőséget ki'nál.

Krúdy Gyulának a Szindbád-film
ebéd-jelenetéhez elsődleges és szinte kizárólagos mintaként hozzájáruló, Jjíc73

veleteb, ú boldog Vendelinek! című rLovellája 1926-ban, a szerző sokak szerint
legértékesebb, utolsó előtti, 1926 és
L930 kjözöc+i, a Szindbdd megtérése és aL
Boldogult úrf ikoromban tiöz;é eső pí+!Lyc+
szakaszában keletkezett. A korszak szövegeiről szólva Krúdy 1932-ben papírra
Szénási Ernő és Latinovíts Zoltán a Sz/.nc/bód című filmben

(197i) Vendelin és Szindbád szerepében
(Fotó: 8. Müller Magda/ OSZK)

vetette a ,,gyomor-novella" szerkezetet, s
ettől kezdve lassanként ez a fogalom vált
az értelmezések vezérmotívumává is. Ebben az értelmezői keretben a korszak remekművei a haláltól szorongatott időskori életvágy olyan megnyilvánulásai,
melyekben e kései erők régi tárgyak, hagyományos ételek és tradicionális társas
ceremóniák varázskörében gerj ednek fel.
A gyomornovellákban szereplő ételek
ebben az értelmezési keretben természetesen f7Ü'PwoÁ: valamit helyettesítenek,
valami mást jelölnek. Ha erre a működésre rávetítjük a tágabb kontextus, a
Szindbád-novellák fogadtatástörténetét,
aminek elsődleges jellegzetessége valóban „az idősíkok egymáshoz való viszonyának problematizálásában és az emlékezés tematizálásában" ragadható meg,
akkor érthető lesz, étkezés és emlékezés

miért fonódhatott össze olyan szorosan
a húslevesét kanalazó filmbéli Szindbád
emblematikus alakjában. A jelöltekre
irányuló figyelem kizárólagossága mia.tt
azonban továbbra is kérdés maradt, hogy
miféle retorikai elemek és fiinkciók kínál-

•;álK Ecl az étel dltal tört:énő helyettesíté§ és

a:z eués áltdl történő emlékezés +ehehőség;éi.

11. He]yettesítés
Szindbád pohár sörével kapcsolatban

például a narrátor úgy nyilatkozik, hogy
az „aranyszínű sör volt, vándorlegény
álmodik ilyennel a tikkadt országúton,
madárcsiripeléstől hangos komlóföldek
illata szálldosott ebben a frissen csapolt
sörben." A gesztenyével töltött fácán piciny, gondosan és alaposan leszopogatott
csontocskáiról pedig az a véleménye,

Az /sfer} ve/eteÁí, f/ bo`c/og Venc/e//r)ek./ címú novella kéziratának részlete Krúdy Gyula kézírásával (OSZK)
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hogy mindegyiknek „megvolt a maga
külön zamata, mintha azok az erdők,
tájak lehelték volna beléjük az illatukat,
amerre a fácán valaha röpködött." Míg
azonban a pohárnyi sör és az apró fácáncsontok (egyszerű synecdochéként)
kizárólag a komlóföldek illatát ill. az
erdők zamatát hordozzák azok egészét
képviselő, koncentrált részekként, addig Szindbád döbbenetes beltartalmú
húslevese az elegyített részek, mint képviselők által hangsúlyozottan és emberi
fogyasztásra is felettébb alkalmas minőségben olvasztja magába a termőföldek,
a konyhakert és baromfiudvar, valamint
a messzi délsza.ki tengerek trópusi ffiszerszigeteinek teljes világát: partes pro toto.
A p47.ff?f p7io fo}o-mintájú összetett
synecdoche: erős. Erejét abból nye-

A gyomornovellának azonban nem
egyedüli uralkodó trópusa a synecdoché.
Bár maguk a valóban központi szerepet
játszó ételek általában e trópus segítségével szerkesztődnek meg, ill. ezt allegorizálják, a narrációnak mindvégig legalább
ennyire szembeötlő velejárói a hasonlatok is. Talán azt lehetne mondani, hogy
míg a synecdochék elsősorban más, alternatív terekre, időkre és életvitelekre
nyitják rá a szereplő (étkező) figurák
világát, addig a hasonlatok többnyire
különböző ideológiai konstrukciókba
ágyazzák bele az étkezések rituáléit.
Ha a novella (egyszerű és rövid) kerettörténetétől ezúttal eltekintve csak az
étkezési jelenetre koncentrálunk, figyelemre méltó, hogy a vendég keze akkora,

„mint egy fürj aratás után'', az arca piros,
„mintha éppen most jött volna valamely
körvadászatról", úgy bontja ki a szalvétalmazza a helyettesítendő teljessétát, „mintha valamely varázslatot művelgek valamennyi legjellemzőbb elemét.
ne", úgy rendezi el magán, „hogy ráncot
A Maggi-leveserősítő ebben a kontextusne vessen, valamint hátul a gallérjánál,
ban elsősorbaii arra hívhatja fel a
hogy az asztalkendő két csücske hasonfigyelmet, hogy a novella gasztronólatos lett valamely pár malackörömhöz"
miai világa elsősorban tulajdonképs „ez után a művelet után új
Szindbád döl)l)enetes beltai.talmú húslevese helyre tette az asztalon a sótartót, a paprikatartót, fog-

ri,

hogy koncentrált

formában

szik, hogy a szentnek és a profánnak a
gyomornovellákra oly jellemző, és oly
régóta megfigyelt összefonódása elsősorban e halmozottan jelentkező hasonlatok teljesítménye. Keresztény és pogány,
köznapi és művészi, közösségi és privát
egymást látszólag kizáró ellentétei válnak
semmissé az étkezés rituáléinak hasonlataiban. Szempontunkból a Krúdy-novellák kánonjának azért állhatnak valóban
teljes joggal a középpontjában az C/ÍoÁo'
sz;j,uar az Arabs Szúrkénél rncg A hírlapíró
éíí 4 Á4J4Z'/ című (1927-es) gyomornovell:fl±, rrLert d §ynecdochékhoz kd,pcsolódó hasonlósági uiszonyok chiasz,tíkus fielcserélő-

ó/6'í€ e novellapár által, a személyiségüket
evés útján megcserélő szereplők történetében nyeri el klasszikus értékű és paradigmatikus érvényű narratív kifej tését.

tar-

az elegyített i.észek, mint kéi)viseloft által
liangsú]yozottan és eml)ei.i fogyasztási.a is
felettél)b alka]mas mínőségl)en olvasztja
magál)a a tei.moTöldek, a konyhakei.t és
I)ai.omfiudvar, valamint a messzi délszaki
tengei.ek ti.ói)usi ffiszer-szigeteinek teljes
világát: pai.tes i)i.o toto.
pen nem a (modernitással szembeállított)
tradíció, hanem az erő és a koncentráció,

pontosabban: az erők koncentrációjának,
a „nagy erőt tartani kis helyen" merőben synecdochikus ideájának jegyében
áll. Krúdy gyomornovelláinak emlékezetes ételei elsősorban nem tradicionálisak, hanem erősek, mint a synekdoché.
A
modernitása
miatt
meglepően
rendszeridegennek tűnő koncentrátum
épp e tulajdonsága miatt kerülhet bele
legitim módon a levesbe. „Hogyne volna,
uram! - felelt a pincér, és már hozta is a
bamás folyadékkal az üvegcsét, amelyet
szemügyrevétel után a vendég jól megrázott, mintha az erejét akamá felszínre
hozni, és bőven csepegtetett a levesbe."

piszkálótartót, mint valamely
kis bálványokat, amelyeknek
megengedtetik részt venni a
közelgő ceremóniában." Ezután, rendelés közben, úgy
néz a pincér szemébe, „mint
valamely bíró", úgy olvassa
az étlapot, „mint valamely
érdekessé vált regényt", kisujja úgy emelkedik fel, ,,mint valamely
karmesteri pálca": gondossága, mint a
gyógyszerészeké, figyelme, mint a kisiskolásoké. A jelenet másik szereplője,
a pincér olyan szőkére van beretválva,
mint az imént leforrázott malac", olyan
tisztelettel nyújtja át a vendégnek az étlapot, „mint valamely pápai bullát", s a
szalvétáját úgy lógatja le a háta mögött,

111. Emlékezés
Az evés által, annak hatására történő emlékezés képeit egy utcai jelenet előzi meg
és vezeti be. A komor, ködös, novemberi
napon, „fenyegető égboltozat alatt" (24.)
örömszerzés céljából vendéglőbe induló
Privát úr az úton, az alkalmas hely keresése közben azon elmélkedik, hogy tulajdonképpen miért is volna mindjárt jobb,
miért tenné jobbá az általános világhelyzetet, ha végre leesne a hó. Gondolatmenete szerint az étvágy jó. Hóesésben
jobb az étvágy A hóesés tehát jó. A szillogizmus kifejtett és logikailag hibátlan,
mégis hiányos. Annyi világos, hogy múlt
és jelen analóg viszonyban állnak: abban
a tekintetben mindenképpen azonosak,

hogy bennük a hasonló mozzanatok hasonló eredményhez vezetnek. De ha elfogadjuk is, hogy hóesésben az analógia
miatt 77%.7zc7zÉ jobb az étvágy; még mindig

nem tudjuk, hogy 77%.c''7.f. Nos, ahogy a

bekezdés középső mondatából világosan
látszik, alighanem azért, mert a hó szakadása o/yzz72, 77gz.7zf a disznógerinccel főtt

leves: tartalmas. A hóesés azért csinál ét-

„mint valamely frakkot''. Mindeközben

vágyat, mert o/yzz7g, 77zz.7zf az étel. Hason-

pedig Privát úgy figyeli őket, ,,mint egy
ugrásra készülő vad" s végül (a novella legelején) úgy zárja be maga mögött
otthon az ajtót, „mint talán a búvár
búcsúzkodhatik a világtól, mielőtt a ten-

lít hozzá. Van benne anyag. Privát urat e
válasz megadásában az emlékezés segíti.

ger mélyébe leereszkedne".
E futólagos listából is világosan lát-

Vagyis Privát urat a (még) jelen nem lévő
emlékezteti a (már) elmúltra: az elmúlt

E tekintetben roppantmód figyelemreméltó, hogy Privát úrnak a levesek épp
a hóeséses Áz.4í7yó7t?'/ jutottak az eszébe.

2014/3

moDAIMI MAGAZIN

ylá`"i-m
'

,'

'

i,~

1

S^] NT-OMER-EN-CHAUSSÉE (®S.). - Lriteri. MÁG

H""-

nek elsajátíthatóvá, vidéki utazásokat és
egy régi ismerős fiircsa szokásait, de az
utóbbi, az étlapok olvasásával emlékej ző budai úr története, fontos önreflexív
mozzanatnak tűnik: az emlékező ezen a
ponton egy olyan emlékezésre emlékezik,
amely nem magát a múltat, az elmúlt
ebédeket, hanem azok emlékét idézte
vissza könnyedén. Végezetül az étkezés
hangjaihoz kapcsolódó történetek közül
az első újra utazási emlékeket hív elő, a
második, egyben utolsó pedig étkezést,
mégpedig olyat, amelyben szintén szere-

pelt a hagyma - a zaj itt úgyszólván saját
magát hívja elő a múltból, mintegy ön-

magúgya TÍ:;ik, ezek a Je|ek tú|nyomórészt azáltal mozgósítják az emlékezést,
hogy hasonlítanak. A koppantások régi
koppantásokra, az étlap-olvasás egy régi
Maggi-üzem az 1910~es években (Fotó: wikipedia.org)

hasonlót (az ételt) a hasonlított hiánya (a
hóesés elmaradása) idézi vissza az emlékezetébe.

Haúgygondoljuk,hogyazÚrvacsorában a jelölő jelenléte emlékeztet arra, aki
létezett és bizton eljövend, akkor talán

úgy gondolhatnánk, hogy a novella bevezetőjének hasonlat-elvű emlékezet-logikája a jelölőt jelöltté teszi, s ennyiben -a

?.ars,o:1j::tat|héi,i:y-afiti:,:g=ető::j5::
misztériumának

bevezetéseként

alkot-

JieTyeegk=agétia::5:zÍ:ei:léek:;:ek,enz:f;
amely Krisztusra emlékezetet. Ilyesmire
azonban a zsemle valóban nem egészen
alkalmas. Privát úr következő hét emlékképének többsége étkezés/€ emlékezik az
étkezés (megfigyelése) Áz'/}zz/, de ha maga a

étel súlyosságából következő fogyasztási
szokásold±al kapcsolatos kisesszét váltja
ki. Amikor a vidéki úr elővette a fácán
mellét, Privát úr „bőven elgondolkozhatott azokról az erdőségekről, amelyekben
fiatal korában megfordult, ahol fácán
tanyázik." A vidéki úr olyan ropogtatva rágta a kovászos uborkát, „hogy a
szemközt ülő Privát úrnak téli utazások

jutottak az eszébe, amikor a frissen esett
havat elkapja az erős fagy és a vasalt szán
csikorogva repül tova az országúton, téli
szőrű lovak lompos farkai mögött." Amikor pedig a vidéki úr metszőfogaival nyakon harapta a zöld szárú, fehér fejű fiatal
hagymákat, Privát úrnak (most csak igazán!) mindenféle emlékek jutnak eszébe
a régi étkezések történetéből: vidéki kuglizók a verandán meg néhány hivatalnok

"e€;G:ufnd[#rei:;túrem|ékfolymalt
Lmeugwfig.|.::t!Í::eazérsó|e:it`5:i;a:láfeezstz:bi:
jutó étkezések már semmiképpen sem.
Lássuk őket szépen sorjában.
A vidéki úr úgy rendeli magához a

pincért, hogy a kés fokával néhányszor
koppant a vizespohár oldalán, s a rég
nem halott hangok hallatán Privát úrnak vidéki stációk jutottak az eszébe. A
vidéki úr elmélyült étlap-tanulmányozásáról Privát úrnak egy budai ismerőse
jutott az eszébe, aki étlapokat gyűjtött
„és így könnyedén visszaidézhette azoknak az ebédeknek az emlékét, amelyeket
különböző vendéglőkben elfogyasztott."
A leves elfogyasztása előtt a vidéki úr kanalával néhányszor vizsgálólag megemelgette az arasznyi hosszúságú laskákat, s
„P. úrnak azok a levesek jutottak eszébe,
amelyeket sáfránnyal színesített valaha
az édesanyja." A velő elfogyasztása az

Í%es árások

először a vendéglői étkezéssel kapcsolatos előzetes tevékenységek, azután ma-

guk az ételek, végül az elfogyasztásukkal
járó zajok és zörejek indítják el. Azonnal
szembeötlik azonban, hogy a középső és
számos szempontból központi jelentőségű étel, az önálló fogást képező velő
valójában nem emlékezést indít el, csupán egy esszét fogyasztásának hatásairól
és javasolt módjairól. A velő előtt és után
szereplő, emlékeztető mozzanatok nem
teljes ételek, egy-egy fogás részei csupán,

jelölőerejük azonban, úgy tűnik, ezzel

fordított arányban nő: mindkettő kitüntetett fontosságú narratívákat hív elő: a
laska a gyermekkorét, a fácán melle az
ifjúságét. Az előkészítő mozzanatokhoz
kapcsolódó történetek ehhez képest látszólag mellékes múltmozzanatokat tesz-

étlap-olvasóra, a levestészta régi levestésztákra, a hagymarecsegtetés pedig régi
hagymarecsegtetésekre. A hét emlékezés közül négy a hasonlóság által nem
is a hasonló, elmúlt, s synecdochikusan
egy egész elmúlt világdarabot képviselő

történéseket, hanem önmagát, s ebben
az értelemben újra ugyanazt hívja elő a
múltból. Az uborkaropogtatás ugyan
nem olyan, mint egy régi uborkaropogtatás, hanem olyan, mint amikor a hó ropog: a zaj itt nem régi önmagát, hanem a
hozzá szinte azonosságig hasonlító másik
régit hívja elő, de ami megjelenik, ezúttal
is synecdoche. Amiképpen a fácán melle is: nem hasonlít valami régire, hanem
azonos vele, s így újraalkothatja az ifjúkor
fácános erdeit. A bolond vidéki úr zárómondata szinte szájbarágós didaxissal
foglalja 9ssze az emlékezés ilyetén működését: „En is minden héten Pestre jövök,
mert úriasszonyokat kell látnom, akik
éppen olyan előkelőek, mint Pasziánsz
volt ott a kávéházi trónusban."
Ha mindez helytálló, vagyis ha Krúdy gyomomovelláiban, a sok esetben

párhuzamként emlegetett Proust emlékező stratégiáitól mégiscsak radikálisan
eltérő módon az emlékezés nem más,
ri" egy jelenbeh hasonló§ág áhal előhívrii a múlt metonimiku§dm önazonos
íj/7z#óJocÁéz.f, vagyis ha Krúdy gyomornovelláiban az emlékezés szempontjából

kizárólag az ételek nem fontosak, akkor
érthető, hogy a legnehezebb étel, az igazi koncentrátum, a synecdoché legpontosabb allegóriája, a velő és a húslevest
kivonatoló, s ebben az értelemben a

synecdoché synecdochéjának mutatkozó Maggi leveskoncentrátum miért nem
idéz fel az elmúlt időkből az égvilágon
semmit sem.

