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– Igen jó embere volt Margó Ede. A szob-
rász. Ahogy atyai apanázs-barátságot ápolt 
a művész- és íróvilág számtalan más sztár-
jával is, s nem csak, ha történetesen szép 
nők voltak – fog hozzá magántörténetéhez 
Krausz Simonról, a legendás bankárról 
unokája, a nyugdíjas mérnök, Érdi-Krausz 
György. S közben a fény felé fordítja az 

asztalon az előkészített tárgyat, az alkar 
nagyságú, egészalakos, kéményseprőt 
formázó bronzfigurát. – Poénból kapta, 
valamelyik születésnapjára. Nyilvánvaló 
utalással arra, amit mindenki tudott-mon-
dott, ha a nagyapám szóba került: „Simi a 
szerencse fia!” Sok éven át kapott aztán, 
főleg idősebb korában a jó ismerőseitől, a 

családtagoktól is olyan tárgyakat – hamu-
tartótól a díszzsebkendőig –, amelyekbe 
ennek a véleménynek a szimbólumát gra-
vírozták, hímezték, festették bele. Patkót, 
négylevelű lóherét, és: újra kéményseprőt. 

És tényleg a szerencse fia volt. Került 
bármilyen helyzetbe – mert került! nagyon 
is, és egészségtelenül gyakran – ő maga 
is mindig tudta és vallotta: születni tud-
ni kell. Holott egy szegény pesti szénke-
reskedő fiának született… Úgyhogy talán 
az a helyes, ha azt mondom: beletanult a 
születésbe. A szerencsébe.

Tudta azt a fél világ, nem csak a fővá-
rosban, hogy már a saját élete történeté-
nek szinte a legelején biflázta a szerencsét. 
Ahogy megírta annak idején A pénzem-
ber című memoárjában. A Kereskedelmi 
Akadémián felelés elleni részvénytársa-
ságot alapított. Akik csatlakoztak, reggel 
bejelenthették, hogy felelnek-e az egyik 
vagy másik tárgyból aznap. Mindenki any-
nyit fizetett, amennyit akart. Ha az illető 
felelt, visszakapta a pénze négyszeresét, 
ha elégtelenre: a hatszorosát. Az alaptőke 
kezdetben öt forint volt, amit húszkrajcá-
ros részvények árából raktak össze. Később 
a sokszorosára gyarapodott. Ez egy hosz-
szú, másfél nyomtatott oldalas történet, és 
sokkal bonyolultabb ennél. Ami viszont a 
lényeg: amíg működött, jó üzlet volt. Az 
első a majdani sok közül.

De a rossz (végű) üzleteinek is életben 
maradt minden tanulsága. A nemessé tett 
érdi Krausz mindig talpra esett. Vakmerő 
tőzsdésként lett hírhedt hőse a pénzvilág-
nak, ebben a minőségében éppen három-
szor ment csődbe. Sok-sok embert, aki rá-
bízta a pénzét, rántott magával. Azt nem 
mondom, hogy nem haragudtak rá, de az 
idő tájt sokkal többen tudták, mint manap-
ság, hogy ez a műfaj a játék minden részt-
vevője számára kockázatos. Számolt ezzel 
a nagypapa is. Olykor megkérdezték tőle, 
nem gondolt-e arra, hogy ebben a hely-
zetben az egyetlen kiút, ha öngyilkos lesz. 
Mint például kollégája, Paupera, a bankár, 
aki Bajor Gizi férje volt. Dehogy! Élni szép! 
Pedig volt rá eset, hogy még a tüzelőt is ki-
hordatták a hitelezői a pincénkből. Elvitték 
szegény apámnak, Gyurinak, a fiának az 
ólomkatona-gyűjteményét is. De nem érde-
kelte, hogy szegény lett éppen. Egyszer egy 
ilyen mélyponton Bukarestbe vonatozott. 
És a hálókocsi-kalauznak, ahogy szokta, fe-
jedelmi borravalót adott érkezéskor, a vas-
útinál háromszor nagyobb havi fizetésnyit. 
– Elnök úr! – szólt rá a titkára – Már nem 
állunk ilyen jól… – Miért ne adnék? Tehet 
az a kalauz arról, hogy én tönkrementem?

A szerencse fia
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A mecenaturát se hagyta abba, akár-
milyen rosszul állt a szénája. József At-
tila, Molnár Ferenc, Keresztúry Dezső, 
Bródy Sándor, Kiss József, Várnai Zseni, 
Karinthy Frigyes járkáltak hozzá rend-
szeresen „kölcsönért”. – Kölcsön! Szó se 
lehet róla! Ajándék. Ha én kölcsönt adok 
neked, vissza kell fizetned. Ha vissza kell 
adnod, megharagszol rám. Ha nem adod 
vissza, én haragszom meg rád. Kinek van 
erre szüksége? 

Tudott élni. Remek lakásokat bérelt, soha 
nem lakott a sajátjában. Pontosabban volt 

egy városi nyaralónk, mármint a családé, 
a Normafa utca 26-os számú. Szokásosan 
bérbe vett és kedvére berendezett magának 
valamilyen exkluzív részén a városnak egy-
egy pompás otthont. A Stefánia közben, az 
Andrássy úton – most Dél-Korea követsége 
a 109-es szám alatti palota –, oda készíttette 
ezeket a mennyezetig érő könyvszekrénye-
ket, amelyeket most itt látsz. Pazar ottho-
nai voltak, ahonnan aztán gyakran lehetett 
távol. Társaság, fogadások, utazások. Meg 
persze nők. A legelsők. Titkos Ilona, a szí-
nésznő, akinek a születésnapjára repülőt 
bérelt, hogy a lakása fölé repülve megszórja 
vörös rózsákkal azt a házat. Vagy a híres 
énekesnő, Jericza Mária, aki főleg Bécsben 
lépett fel, de ez igazán nem volt akadálya, 
hogy igényeik szerint találkozhassanak. 
Kapott Simitől – ez volt a szokásos neve a 
családban is – egy gyönyörű gyöngysort. 
Persze hogy igazgyöngyből. Mikor legkö-
zelebb Pestre jött a díva, keservesen pana-
szolta, hogy elszakadt, s elveszett azokból 
legalább öt. A nagypapa pótolta. Megint 
jött, megint pótolni kellett. A végén már 
leért a köldökéig… Volt a családnak egy 
nagyon-nagyon jó barátja. Született a csa-
ládjában egy egy kisfiú. Együtt nevelked-
tünk szinte, minden nap velünk játszott. 
Most bankháza van Londonban. Mond-
ja az édesanyám az édesapámnak – aki 
olyan prűd mérnökember volt, ahogy az 
a nagykönyvben le van írva. – Te, ez ép-
pen olyan, mintha az apád fia lenne… Az 
apám elpirult: – Azt hiszem, az.

Az úgynevezett magánéletben is mindig 
a kalandot kereste. Az aztán tényleg nem 
lehet véletlen, hogy éppen őt sikerült 
rávennie 1904 nyarára az Ős-Budavára 
csődközelbe került igazgatójának, Décsi 
Gyulának, hogy finanszírozza az első 
pesti bikaviadalt. Rudnay főkapitánytól 
is csak ő tudta megszerezni a dologra 
a hatósági engedélyt. Megírták már 
sokszor, ti is megírtátok, befuccsolt ez 
az állatkerti látványosság. A bikák nem 
vadultak a viszketőporos „kezelés” 
hatására se, a közönség vért kívánt, 
és talán meg is kapta volna, ha nem 
terjed el a híre, hogy most aztán Pouly, 
a spanyol torreádor tényleg ledöfi a 
fenevadat. A készülő szenzáció telt 
házat vonzott, ám váratlanul Schmidt 
rendőrfelügyelő bukkant fel az aréna 
porondján, kicsörtetve az alagútból. A 
vér és kaland elmaradt.

Hogy mi maradt utána? Az emléke 
biztosan. Mit hagyott ránk? Hát vagyont, 
azt nem. Tárgyat is alig valamit. Azokat 
az elismervényeket, amelyeket költők-
től, művészektől kapott, mert úgy gon-
dolták, mégse veszik át papír nélkül az 
adományt, az apám egy rossz tanácsot 
követve elégette. 

A szénkereskedő fia, Krausz Simi, aki 
megkapta a nemességet és vele az érdi 
előnevet Ferenc Jóskától, éppen időben, 
1938-ban, hatvanhárom évesen meghalt. 
Merje még valaki azt mondani, hogy nem 
volt a szerencse fia! ●

A nagypapa (balról) és az unoka, Jericza Mária fényképével


