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Fráter Zoltán

Utolsó liter a Kéhlit�l
Milyen lehetett hazamenni a régi Ó-

budán, az elmúlt század harmincas 

éveiben, szívet, tüd�t alaposan próbá-

ra tev� iszogatás és dohányzás után, 

zsendül� f�, friss lombú fák és vi-

rágzó orgona illatával teli tavaszi éj-

szakán? Ott, ahol az emberek – mint 

Márai Sándor mondja – még való-

di, évszázados, gondosan pincézett 

és fedett, gyakran tatarozott, sárgára 

mázolt földszintes házakban laktak, 

s mindenki saját pincéjében gyalulta 

a káposztát és fejtette a bort. Márai, 

amikor regényt írt Krúdyról, s�r�n 

eljárt Óbudára, hogy „Gyula úr” utol-

só éveinek színtereit felkeresse. Az a 

kávéház, melyre emlékezésében utal, 

a mai Óbudai Társaskör épületével 

azonos, bár Krúdy idejében más volt 

a bels� elrendezése. Márai szerint 

Krúdy sokat id�zött a vendégszeret� 

termekben: „Élete végén a Templom 

utcában lakott, a kurta óbudai utca 

egyik földszintes házában, melynek 

ablakai egy külvárosi éjszakai kávéház 

bejáratára nyíltak. A  kávéházban év-

tizedeken át a fürd�sök, dögönyöz�k, 

zsokék, a pesti éjszakából kapatos 

fejjel Óbudára zarándokolt kispolgá-

rok találkoztak az éjjeli órákban. A tu-

lajdonos színésznek készült, s néha 

személyesen is fellépett kávéházának 

zenekari emelvényén, az éjszakának 

ez útszéli, parányi színpadán, és saját 

szerzemény� dalait énekelte. Az els� 

teremben öreg zsokék biliárdoztak. 

Itt szeretett ülni, éjfél után, hazatérés 

el�tt, üveg sör mellett. A kerek, fekete 

márvány kávéházi asztalra könyökölt, 

sört ivott és nézte a biliárdozókat. 

Legszívesebben egyedül ült, minden-

fajta társaság zavarta. A  zsokék és 

pincérek ismerték kedvteléseit és tisz-

telték magányát. Órákon át tudott 

egyedül ülni, sör vagy bor mellett, s 

hallgatni. De nagyon szerette elnézni, 

ha a részeg virtuskodók éjfél után ve-

rekednek. A  kávéházban ismerték az 

öreg író passzióit, s néha mesterséges 

verekedéseket rendeztek tiszteletére. 

Óbudán még pártolják az irodalmat.”

Kissé meglep�, hogy az emlékez� 

pályatárs ehhez a kávéházhoz köti a 

nagy el�d utolsó estéit, s szót sem ejt 

Krúdy másik kedves helyér�l, a szin-

tén nem messze található Kéhli ven-

dégl�r�l. Pedig az akkor már öreged�, 

beteges úriember, aki legjelent�sebb 

elbeszél�ink közé tartozott, innen tért 

haza, miel�tt végleg elaludt volna. 

A  látszólag álomvilágban él�, s élete 

végén kényszer� óbudai szegénység-

be jutott alkotó illúziók nélkül ismerte 

korát.

Amit Krúdy a prózában megvalósít 

– az anekdota felbontását, a történet 

széttörését, a felemás érzések ötvözé-

sét, az ellentétes min�ségek együttes 

szemléletét, az élet és étel misztiká-

ját, a szerelem és halál közelségét 

–, a századel�n Ady is érzékeltette 

verseiben. Krúdy h�seinek az élet 

teljessége helyett kalandok, félbeha-

gyott kísérletek, sorstöredékek jutnak, 

törmelékek, de ezek a törmelékek 

magukban �rzik még egy hajdanvolt 

egység emlékét, ízét, hangulatát. Ta-

lán ett�l olyan édesek, fájóak, búsak 

és – némelykor – cinikusak. Ady híres 

verssora, a sokat emlegetett „min-

den egész eltörött”, a Krúdy-m�vek 

alapérzését is jellemzi, hiszen az ifjú-
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kori elbeszélésekt�l kezdve, a Szind-

bád-novellákon át, A vörös postakocsi 

és megannyi más regény meséjében 

minden láng csak részekben lobban, 

minden szerelem darabokban, mivel 

minden egész eltörött.

Eltörött az az élet is, melyet Krúdy 

élt, és amely Óbudán, méltatlan körül-

mények között fejez�dött be. Utolsó 

éveiben egyetlen méltó környezete, 

különösen a végs� hetek kih�lt, áram-

talanított dolgozószobájával szemben 

a Kéhli vendégl�, mely otthont nyúj-

tott az egyre magányosabb, egyre 

több rendellenességgel küszköd� író-

nak. Gondolhatott-e, akár egy pilla-

natra is életének summázatára 1933 

borongós tavaszán, kivált május els� 

napjaiban, visszavonhatatlanul köze-

ledve 12-e halálos hajnalához?

Magyar írónak valahogy sohasem 

adatott meg az a kényelem, hogy 

egyetlen feladata legyen gyönyör� so-

rokon merengeni. A  magyar írónak 

ugyancsak számolnia kell azzal, hogy 

a vele azonos anyanyelvet beszél�k 

létfeltételeit, szabadságát vagy annak 

hiányát mindig beleszerkeszti alkotá-

saiba az élet.

1933-ban Krúdy, aki mellesleg 

egyik európai léptékkel mérhet� írónk 

is, már véglegessé váló óbudai magá-

nyában él, és kétségbeesett kísérlete-

ket tesz írásai elhelyezésére, de egyre 

nyilvánvalóbb, hogy a lapok valójában 

alig tartanak igényt m�veire, a szer-

keszt�k kelletlenül, késleltetve, mint-

egy kegyeletb�l közlik tárcáit, novel-

láit. A „jobb körökb�l” kikopott, s lát-

hatóan megöregedett. Szárnyaszeget-

ten, a szívbaj szorításaitól fuldokolva, 

a halál közelében él. A  hajdani híres 

ínyenc lesoványodva, étvágytalanul ír-

ja gasztronómiai szertartásokban b�-

velked� novelláit, a „gyomor örömeit”. 

Tartozásai miatt a villanyhálózatból 

kiiktatja a hivatal, súlyos lakbérhátra-

lékai miatt kilakoltatás elé néz. Ezt a 

nyilvánvalóan beteg, nyomorgástól és 

munkától elgyötört embert az utolsó 

bántalom a politika részér�l éri, annak 

ellenére, hogy sohasem politizált párt-

hoz igazodva. A halála el�tti napon a 

kormány sajtóf�nöke számon kéri t�le 

magyarságát, mert egy „rendbontó” 

felvidéki magyar újságban közölte írá-

sait. A  kisnemesi �sökkel büszkélke-

d� Krúdy, a negyvennyolcas honvéd 

kapitány unokája, a családi hagyo-

mányt nagy becsben tartó nyíregyházi 

ügyvéd fi a, a nemzetével mindenkor 

közösséget vállaló magyar író ezt a 

felel�sségre vonó, megalázó vádas-

kodást és magyarsága fi rtatását kapja 

érdemrendül négy évtizedes munkál-

kodásáért.

A  körúti K�m�ves vendégl� után 

este a mindig menedéket nyújtó Kéh-

libe tér, kedves kiköt�jébe. Itt még 

záróra után is maradhatott, ez külön 

kiváltsága volt. Amíg a pincérek ra-

kodtak, standoltak, még iszogatha-

tott kicsit. Min töprenghetett akkor, 

ott a magányos asztalnál, ahonnan 

sehogy sem akaródzott hazafelé in-

dulni? Sejtette-e, hogy a Templom 

utcai lakáshoz vezet� útja, mely az � 

öles lépteivel száz lépés sem, utolsó 

gyalogútja lesz? Mit is vihetett volna 

erre a nagy útra mást, mint palackba 

zárva Kéhli szellemét? „Édes szívecs-

kém, Józsikám – dörmögte halkan a 

f�pincérnek –, én elvinnék magammal 

egy liter bort, betöltene nekem egy 

literes zöldszilvánit…” Éjjeli fél kett�-

kor történik ez, és a magyar írónak 

három-négy órája van még az életb�l. 

Boros fejjel, hazafelé botorkálva, mire 

gondolhatott utolsó útján a kalandok 

és mesék fejedelme? Elkísérte-e utol-

só útjára Szindbád, vele volt-e Alvinczi 

Eduárd, Rezeda Kázmér és megannyi 

h�se, száz és ezer alakban? Végig-

gondolt-e életén, a dics�séges és 
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nyomorúságos ötvenöt éven, eszébe 

jutott-e édesapja, akit máris öt évvel 

túlélt, de akit�l szívbaját is örökségbe 

kapta? Bizony, a szív többször rendet-

lenkedett az utóbbi id�kben.

Milyen lehetett ama éjszakai haza-

döcögés az óbudai májusban, a fagyos 

ágy és a búcsúzó sóhajtás a reggeli 

derengésben? Szeretném hinni, hogy 

a hazafelé baktató Krúdy – a modern 

magyar író és konzervatív magyar 

úr – valahol mélyen, �seit�l örökölt 

idegrendszere mélyén érezte, tudta 

már a közeli halált. Nem izgatták már 

a tartozások. Elviselte az áramszüne-

tet, készülvén egy sokkal hosszabb, 

végleges sötétségre. Az utolsó száz 

lépés közben nem érdekelte hátra-

lék, kiköltöztetés, mert érezte, tudta, 

hogy hajnalban végleg máshová köl-

tözik. Felvillant-e vajon emlékezeté-

ben fi atalkori írása, a Szindbád álma, 

melyben jó el�re megírta saját halálát 

is? „A  szívgörcsök ismét kopogtattak 

Szindbád úrnál, és ugyanezért elha-

tározta, hogy megteszi végs� el�ké-

születeit a bekövetkezend� halálhoz” 

– írta ebben a novellában, mint ahogy 

azt is: „Mire reggel lesz, elmegyek.” 

Szindbád a kopott sz�nyegen fek-

ve, mereven bámulta a felfüggesztett 

lámpás két villanyég�jét – „Amíg azt 

a két villanykörtét látja, addig nincs 

baj” –, az áramtalanított lakásban Krú-

dy legfeljebb a pislákoló gyertya fé-

nyét fi gyelhette a végs� roham el�tt. 

Még megitta a Kéhlib�l hozott bort, 

szemtanúk állítása szerint reggelre az 

üveg üresen állt az ágy lábánál. Aztán 

elaludt és álmában megérkezett Maj-

munka, aki kezével egykor gondosan 

lenyomta Szindbád szempilláit is. De 

a hideg ágyban hánykolódó magyar 

íróban a nagy rádöbbenés el�tt – igen, 

most valóban eljött az id� – átsuhan 

még egy gondolat, a vég közvetlen 

közelében. Szája mosolyra húzódik, 

kezét ökölbe szorítja, de oly furcsán, 

hogy utolsó erejéb�l ujjaival fügét mu-

tat. Ezt nektek, uzsorások, ezt nektek, 

itt maradók. Meghalt, mert meg akart 

halni, mert élni az egészen eltörött vi-

lágban már nem volt érdemes.

Boldogan halt meg, mert a halál 

árnyékában a felismerés boldogsá-

ga töltötte el. Boldognak képzelem 

Krúdyt, mert a mélybe zuhanás el�tt 

rájött valamire, olyan igazságra, mely 

azon az éjszakán vakító fénnyel lob-

bant fel el�tte. A  szívek hajósa meg-

hitt, mondhatni baráti viszonyban volt 

a halállal, de arról, hogy voltaképpen 

milyen is lehet, csak az utolsó pillanat-

ban tudott meg valamit, éppen annyit, 

amennyi a nagy átkeléshez elegend�. 

Még hirtelen halál esetén is van egy 

pillanat, vagy annak törtrésze, amikor 

az él�ben már tudatosul, hogy mind-

járt meghal. Ekkor pereg le életünk 

fi lmje, hihetetlenül rövid id� alatt, és 

a boldogan halók ekkor jutnak el va-

lamiféle tudás birtokába, mellyel mint 

Kháron ladikján átkelnek a végtelen-

be. Az a liter bor lényegesen meg-

könnyítette Krúdy Gyula utolsó perceit 

és olyan tapasztalathoz juttatta, mel-

lyel boldogan, mint a tudás birtokosa 

léphetett a halál birodalmába.

Ez a felismerés pedig nem va-

lamiféle nagyszabású, örök érvény� 

bölcsesség, nem valamiféle mindent 

megoldó, mindenre orvosságot nyúj-

tó recept volt, hanem egy aprócska, 

ám igencsak lényeges megfi gyelés. Az 

élet – ötlött fel a haldoklóban – végte-

lenül kicsinyes, nevetséges, hitvány és 

komisz dolog, de van benne zöldszil-

váni. A halál, bármilyen legyen is, nem 

tud olyan lenni, mint a zöldszilváni. És 

éppen elegend� ennyi tapasztalat.


