
A levesfőzés kiválva
Kártyáztak az urak” azon 

a nagy messzeségbe uint nyári 
estén a siófoki Fogas Szálló 
üvegtetös teraszán. Szándéko
san jeleztem macska kormok 
közé az urak szót, mert Krúdy 
Gyula, sőt Purgly Sánor, a ha
lászati vállalat nagy emlékű 
szakembere és apám egyálta
lán nem tartotta a szó rossz 
értelmében magát annak. No 
és a játék negyedik tagja, 
Cservenyi Józsi bácsi egyene
sen csak a fószakács nevet 
igényelte.Pedig ez az ősz öreg
ember, aki negyvenöt évnél 
tovább bérelte a veszprémi 
káptalan szállóját és főzte a 
pompás ételeket, okleveles 
vendéglős mester volt. őseire 
mint céhbelirkre hivatkozott. 
Többnyire zaróra után ült le 
a kártyaasztalhoz, amikor az 
éppen szerződtetett valamelyik 
híres prímás már letette a vo
nót. s az étterem is üres lett.

Az éjfél utáni vonattal 
enpeilen férfivendég érkezett. 
Meokereste a méa abrosszal 
borított sarokasztalt és letele. 
pedett mellé. A pincér ottotá- 
of»  Józsi bácsihoz és nagyon 
halkan mondta: — Mester úr. 
kérem, az az ni vendég hús
levest akar enni.

— Hát adjatok neki!
—  Csők az a baj, mester úr, 

hogy époen a húslevesünk fo
gyott e l Már csak egy kis 
kötyvalék zöldségünk van.

— Akkor fussatok át Kárpe- 
lesz Jankához, annak még biz
tosan maradt egy kis húsleve
se. Jó nagy adag szaftos húst 
is kérjetek mellé. Majd holnap 
visszaküldöm neki a friss 
húst!. . .

A  pincér eltűnt, a vendég  
türelmesen várt. Krúdy letette 
a lapot — pedig éppen nyerés
ben volt! — s odafordult Cser- 
venyihez.

— Csalódtam benned. Józsi! 
A Karpelesz-féle húslevest 
tudtommal sáfránnyal színesí
tik és kevés benne a mócsing. 
A húsleves királya pedig te 
vagy.

Józsi bácsi letette a lapot, 
türelmet kért a baráti körtől 
s láttuk, hogy odalépett a ven
déghez. Az éjszakai csöndben 
áthallatszott magyarázkodása:

— Kedves uram. a barátaim 
szerint én vagyok a húsleves- 
főzés királya. Tehat bocsánatát 
kérem, mivel a magam föztje 
elfogyott, most csak amolyan 
hercegnőt levest tálalnak ön
nek. De holnap tessék ide be
térni. kárinHlom önt. termé
szetesen meghívottként, a sa
ját ..királyi'' levesemmel.

Olyan szép volt. tán igaz 
sem volt, akár a mesében.

(Szabó)


