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N y a v a l y a
M ó r i c z Z s i g m o n d : Re s z ke t a g é p
Bánt, hogy eszközökhöz kötve nem vagyok
képes továbbjutni eszközeim lehetőségén.
Úgy érzem magam, mintha gátak szorítanának
össze, hogy kis mederbe tömörüljek, holott a
szűk határt akarnám megszélesíteni.
Ismerem a Van-t és nem vagyok képes
megismerni a Nincsent: holott jól tudom, a van:
nincsen és a nincsen: a van.
Itt lappang tudatom alatt a végtelen érték
és rá vagyok kényszerítve a kolduskodásra:
Semmivel sem bírok-e hát, csak ami
érzékeim alá esik? hisz ott kezdődik az érték, ahol
elhal a sensus.
Undorodom már a formáktól, hogy a fizikum
jelenségein át kell tapogatnom a lényeg után.
Verjétek ki a szememet, hogy lássak,
tépjétek ki a fülem, hogy halljak,
fosszatok meg érzékeimtől, hogy a
Létfölöttire koncentrálhassam magam.
Ha meghalok: igen: kiszabadulok.

Mért félek hát a haláltól?
Nem én félek: az Én: csak a nyomorult
test. Itt a szív körül: reszket a gép.
Mert én: a Gondolat:
a Végtelen minden szépségét érzem
és vágyom és óhajtanék felszabadulni,
De ez a döglendő test félti kis kenyerét.

Budapest, 1920. január 31.
(A közlés időpontja: Nyugat, 1925. 1. szám)

Gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos háziorvosát,
Almási Balogh Pált százötven éve temették

„ L é t ü n k é s m ű v ü n k a h a l á l é ”?
A Kálvin téri kripta egyik fülkéjéből a 2013-as
A koporsótető leemelése után a halott teljes A lábbeli vége karajos volt, díszített. A felső- szik, hogy a homeopátia egyik hazai úttörőjéexhumáláskor, a növényi ornamentikával dí- hosszában tűnt elő. Az az ember, aki nagy tör- öltözet rátétdíszítésű. Alatta meszes, átalaku- ről van szó, akit az orvosi műnyelv magyarítói,
szített márványtábla mögül, egy egyszerű, de ténelmi idők tanúja volt a reformkorban és a lásos, fehéres volt a csont. Közvetlenül a ha- valamint az egészségügyi ismeretterjesztés
korhadt fakoporsó tűnt elő, kevés zöldes rojt- szabadságharc bukását követően. Az az ember, lott arcát, behajtott formában, zöldes-sárgás, megalapozói között tartunk számon.
tal és szegéllyel. A koporsó oroszlánkörmös aki szenvedéllyel gyógyította hazánk nagyjait mintás kendő fedte. A mai napig nem sikerült
A keresztelési matrikula szerint: „A szülábakon állt, az elülsőkön halálfejes faragás és egyszerű embereit. Az az ember, akit egész megfejtenem, hogy a kendő, amely százötven letés ideje 1794. október 20. [a legtöbb hevolt látható, virágfüzér a fedélen. Mindkét ol- életében a haza szolgálata éltetett. A tudós évig megőrizte a színét, milyen szándékkal lyen 18-a olvasható – K. A.], a keresztelés
dalon fémbetűs felirat tudatta, ki nyugszik a polihisztor. Címeres nemes család sarja volt. került a koponyára. Lehet, hogy a Bibliára vo- ideje október 22., a gyermek neme fiú, a kekoporsóban: „Almási Balogh Pál. Élt 73 évet” – Ősei már 1687-ben birtokosok voltak Fertő- natkozó jelentése volt?
resztségben neve Pál. A szülők Balogh Móolvastam. A lélegzetem elállt, hiszen Széche- almáson. Innen származik az előneve is.
A koponyát egyébként – a kripta több lakó- zes [református lelkész] és Kökényesdy Erzsényi és Kossuth háziorvosának földi maradváRuhában, medencére helyezett kezekkel, jával ellentétben – nem boncolták fel. Relatív bet, a keresztszülők neve Tiszteletes Kovács
nyait zárta magába a sír. A kiegyezés évében, egyenes lábakkal feküdt a koporsóban. Ar- épségben maradt meg a fogazata. És látszott Gábor vadnai Prédikátor és Tekintetes Ne1867-ben temették.
cára egy tüll szemfedelet borítottak, amely jellegzetes bajuszának a nyoma.
mes Kiscsoltói Ragálly Esther Kis-Asszony.”
A szavak mankón járnak, ha az ilyen talál- teljes épségben levehető volt. Fejére egy sapEnnyit őriztek meg az évek a testből az élet A szülőknek négy fiuk volt: Pál, Sámuel, Jókozásokról vallani kell. Eötvös József, a kor- kaszerű föveget helyeztek. Barna posztós, kö- végéről. A lélek egy másik birodalomba ke- zsef és Ferenc. A legtehetségesebb Pál volt,
társ írta: „Életünkben csak egyet tudunk bi- penyszerű ruházata hosszan a láb közepéig rült, ahonnan még nem tért vissza utazó. Ha aki Rimaszombaton a középiskola, Sárospazonyosan, azt, hogy meghalunk – s már ez is ért. Csizmában temették el. Olyan csizmá- Almási Balogh Pál neve felmerül a magyaror- takon pedig a főiskola padjait koptatta.
vigasztaló.”
ban, amelyben egyik fényképén is látható. szági kultúratörténetben, mindjárt hozzáte- folytatása a III. oldalon
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Fiatalkorától lejegyezte élete alakulását, sorsfordulóit
FORRÁS: MAGÁNGYŰJTEMÉNY

„Létünk és művünk
a h a l á l é”?

Elsajátította az angol, a francia, az olasz és a spanyol nyelvet.
A latin és a német nyelvben már korábban járatos volt
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III.

folytatás az I. oldalról

Elvégezte a teológiát, majd jogi képesítést
szerzett. Elsajátította az angol, a francia, az
olasz és a spanyol nyelvet. A latin és a német nyelvben már korábban járatos volt. Falta a könyveket, gyorsan és sokat tanult. Többen megemlítik, hogy fiatalkorától lejegyezte
élete alakulását, sorsfordulóit. Ennek az ügybuzgalomnak köszönhetjük, hogy érdekes ismereteket kapunk a korról. Az orvosi tudományoknak szentelte életét 1817-től Pesten.
Az 1822–23-as esztendő végén avatták orvosdoktorrá. Pest-Budán 1812-ben csak 62 ezren
éltek, de 1846-ra a lakosság száma 148 ezerre
emelkedett. Negyven-ötven orvos szolgálta
akkortájt az egészségügyet.
Amikor az Egyetemi Könyvtárban Almási
Balogh Pál élete és munkássága után kutakodtam, két nagy kocsival tolták elém feljegyzéseit és naplóit. Tudvalévő ugyanis, hogy betegeiről szintén diáriumot vezetett. Harmincegy
évesen elhatározta, hogy útilaput köt a talpára, és felkeresi a német orvos- és a természettudomány legjelesebb képviselőit. Tapasztalatait és benyomásait élvezetes úti jegyzetekben
örökítette meg.
Weimarban például Goethének volt a vendége. A költőfejedelemnél tett látogatásáról egyebek mellett ez áll az úti jegyzetekben:
„Goethe középszerű termetű és testű, magas, hátrahajlott homlokú, ezüstszínű púderos hajú, s még elevenséggel teljes képű ember, akin a 76 esztendők terhe kevésbé látszik.
Szemeinek átható tekintetök, néminemű tolmácsai a nagy léleknek. Egyébiránt… gondolkodást mutató halvány képén komolyság s valami visszatartóztatást képző, de szívességgel
s emberséggel elegy lélek ült. Szava mély. […]
Egy fertály óráig tartott nála való mulatásom, mely alatt az ő nagy kiterjedésű ismeretei és mindent felfogó lelke sokszor kitűntek,
noha ily rövid idő alatt nem lehetek oly szerencsés hallani az ő ítéleteit több nevezetes
tárgyakról.”
Balogh Pál híres német orvosokkal társalgott, legnagyobb hatással azonban Samuel
Hahnemann volt rá, akivel sok időt töltött
együtt. „Nem kellett sokáig várnom, s egy kis
termetű, sovány testű, magas homlokú, kopasz előfejű, halvány, de egészséges színű
szeretetreméltó ősz ember, köröskörül felgöndörödött, ezüst hajjal, slafrokban és hálósapkában belépe…”
Balogh Pál Hahnemann hívévé szegődött,
és egyike lett a homeopata gyógyászat magyarországi népszerűsítőinek. A gyógymód
hamar elterjedt Európában és Észak-Amerikában. A szakemberek körében azonban sohasem vált népszerűvé, és maradandó sikert
nem tudott felmutatni, sőt Antall József szerint „hosszú ideig nagymértékben akadályozta a modern orvostudomány megszületését”.
Amikor 2012-ben könyvet írtam A cenki
István-napról, kezembe került Almási Balogh
Pál 1831-ben írott tüneményes könyvecskéje, amelynek a címe: A’ Kávé, Thé és Csokoládé : Történeti, természethistóriai, diaeteticai
és orvosi tekintetben. Az ajánlás így hangzik:
„Nagy méltóságú Sárvári-Felső-Vidéki gróf
Széchenyi István úrnak, ő nagyságának, mély
tisztelete zálogául a’ szerző.”
Balogh Pál a kor neves statisztikusára,
Schwartner Mártonra hivatkozik, aki szerint
I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem volt az első magyar, aki kávét ivott; „…midőn ő 1663ban ősszel, Érsekújvár falai alatt, a nagyvezérnek (kinek a Fejedelem kezét, nemesei pedig
lábait csókolák meg) udvarlására ment, s Ali
Basa sátorában serbettel és fekete keserű kávéval megvendégeltetett”. Irodalomtörténeti
dokumentum, hogy a kávé szót először Zrínyi
Miklós, a költő írta le 1645-ben, a Szigeti veszedelem harmadik részében:

„Vánkosokra ketten ottan leülének,
Egymást közt sok dologrol beszélgetének,
Kávét kicsin fincsánbol hörpörgetének,
Osztán az után vacsorát is evének.”
Az orvosok már a 19. század első felében óvtak a kávé túlzott fogyasztásától. Almási Balogh Pál például szóban forgó könyvében ezt
írja: „Minden italok közt, melyekkel az emberek ínyök ingerlésére s szívök felvidámítására élnek, eleitől fogva legnagyobb tetszést
nyert a kávé, melynek csábító kedves íze még
gyengébb nemünket is oly sokszor tobzódásra
s mértékletlenkedésre tántorítja. Egyébaránt
kiterjed ennek hatalma a legmagasb és legalacsonyabb sorsúakra; gazdag és szegény, bölcs
és bolond egyaránt imádják ezen nyalánk italnak boldogító s kellemes munkálkodásait. […]
A kávét egyedül a szokás tette oly szükséges
cikkellyé a társaságos életben. Az egészséges
ember, ilyes ébresztőszer által, csak testének
jó állapotját zavarja meg, s azt természet ellen való állapotba helyhezteti. […] A kávénak
szembetűnő befolyása van a nemi ösztönre
is. A kávé, előmunkálatjánál fogva, idő előtt
felébreszti azt, mind a két nemnél, már a legéretlenebb életkorban, s a felnőtteknél hirtelen felingerli. Azonban ezen mesterséges felingerléseket, mindenkor nagyobb idegenség,
ellankadás és utoljára tehetetlenség követi.”
Külön kell szólnom Balogh Pál Széchenyihez és Kossuthhoz fűződő kapcsolatáról s arról a diplomáciai érzékről, amely pártatlan
maradt akkor is, amikor a két nagy államférfi ellenfélként feszült egymásnak. Széchenyi
Naplójában számos helyen találunk utalást a
doktor személyére. A lelki és szellemi, továbbá a politikai, gazdasági és akadémiai kérdésekben legtöbbször közös állásponton voltak.
Sokszor ebédelt a „legnagyobb magyarnál”.
A gróf 1838. március 28-án jegyzi meg: „Délután felé sokkal jobban. B[alogh]: »Orvosi vélekedés szerint lehetetlenség, hogy halála után
az ember tovább éljen. ITT CSAK HINNI KELL«.”
1848. július 5.: […] „Crescence: »két órája sokkal jobban vagyok!« Balogh: »Holnapután
semmi baja!« – – Mindnyájunkat Istennek
ajánlom – és viszonylag jó alszom…” Július 6.:
„Crescence félrebeszél. Azt hiszem, ez már a
vége! Ó, Istenem, alig tudom elviselni! Omoljon rám most már az ég. Szinte semmi erőm az
élethez! – Ó Istenem, micsoda szemrehányásokkal illetem magam, amiért felébresztettem
Magyarországot! Most németek lennénk. De
jobb volna az? Uram, legyen meg a te akaratod.” […] Július 7.: „Komolyan beszélek Baloghgal: »Veszélyben forog-e a feleségem?«
Ő: »szavamat adom önnek – nem!«
11 órakor rendi ülés. Crescence-t nem találom jobb állapotban. Olyan szomorú és
a szeme megüvesedve – Balogh azt állítja, hogy egészen jól van.”[…] Július 8-án: […]
„Crescence sokkal jobban van. Balogh helyesen ítélte meg! Brávó!” […] Július 27.: […] „Balogh ebédel nálunk. Megvizsgálja a fiúkat.
Nem teljesen egészségesek.” […]
Almási Balogh Pál levele Széchenyi Istvánhoz: „Pest Május 9. 1838. Méltóságos Gróf! Felette sajnálva hallottam, hogy még mind eddig
egészsége tartós javulásával nem dicsekedhetik Nagyságod. Oka a mély gyökeret vert nyavalya. Ha lehetséges lett volna tavaly az étrend
megtartása, nem kapott volna az illyen erőre.
Azonban így is legyen nyugodt Nagyságod. Még mindég plus valet ars malo. Csak
arra az egyre kérem ismét meg ismét Nagyságodat, méltóztassék magát a szükséges életrend hosszabb ideig megtartására elhatározni, melly nélkül a gyógyulásban előre haladás
lehetetlen. Minden ingerlő étel és ital új táplálékot ad a bajnak s neveli hatalmát. Még egy
okos allopathicus [a betegség természetével ellentétes hatású gyógyszerek alkalmazá-

sán alapuló] orvos is elmulhatatlannak tarta- számoló leveleit csatolta a kórtörténetekhez,
ná azt ezen esetben, sőt még szigorúbb volna csak így volt módja, hogy hosszú idő után is
nálamnál. Egyébiránt ezen vonások szerint helyes válaszokat írjon az újra jelentkező pacimellyeket nyavalyájáról közleni méltózta- enseknek. Levelezésben állt csaknem az egész
tott Nagyságod, a legmegfelelőbb szerek íté- történelmi Magyarország területén szétletem szerint ez úttal: Digitalis, Belladonna és szórt betegeivel. […] Jó orvos volt, rendelkeLycopódium. Ezeknek célirányos használása, zett mindazokkal a tulajdonságokkal, melyek
bizonyosan jó sikerű leend. A lovaglást nem a jó orvost jellemzik. Okos és jól képzett volt, a
ajánlom, inkább a kocsizást, de igen a járká- szakma csaknem minden ágában járatos. Kolást, csak nem az elfáradásig. A levegő-vál- ra orvostudományát elméletben és gyakorlattoztatás, gondok és szenvedelmek lehető ke- ban tökéletesen ismerte. Tanulmányai alatt a
rülése felette jó segédszerek. Óhajtom teljes külföldi irodalmat is rendszeresen tanulmászívemből, hogy mennél előbb kedvező hírt nyozta. Pályáján elérte a legmagasabb tudohallhassak Nagyságod nagy becsű egészsé- mányos rangot, egyetemi tanár lett.”
Orvosi tevékenysége mellett tudománygéről, s a Méltóságos Grófné kezeit csókolván,
kegyeibe ajánlva maradok mély tisztelettel: szervezőként és nyelvújítóként is kitűnt.
Munkássága elismeréseként a Magyar Tudós
Méltóságodnak alázatos szolgája Balogh Pál”
Balogh Pál volt az, aki Széchenyit Döbling- Társaság levelező (1831), majd rendes tagjává
be is elkísérte. Az utazás bonyodalmairól szó- (1835) választotta. A haza szolgálatában közló írása a Pesti Hírlap 1848. szeptember 22-i életi ember volt. Talán legjelentősebb alkotászámában jelent meg. „Másnap szeptember sa az Angol–Magyar Kereskedelmi Intézet lét5-én (kedden) csakugyan kocsira ült a gróf rehozása. Tihamér fiától is tudjuk, hogy „Nem
társaságomban – áll a sorok között –, nem ha- volt Magyarországon magánember, akinek
tározva és merre, de Buda alig vala a hátunk annyi könyve lett volna, mint neki [48 ezer
megett, s már a gróf leszállt, vagyis inkább kötet]. Összes keresményét erre áldozta. […]
kiszökött a kocsiból, kijelentvén, hogy nem Folyton érkeztek a nagy ládák külföldről, memegy egy tapodtat sem, hogy visszatér Pest- lyek csakúgy ontották magukból a könyveket.
re, hogy mint miniszter helyét el nem hagy- S édesapám csillogó szemmel, átszellemült
hatja, s hogy ő együtt kíván veszni, ha kell, arccal szorított nekik helyet a többi könyvek
honfitársaival. Csak erélyes sürgetések után között. Legnagyobb földi öröme volt, ha azosikerült őt reá bírni, hogy ismét kocsiba ül- kat folyton folyvást rakosgathatta. Létrán fel,
jön. A haladás azonban csak növelé a gróf sötét létrán le, hol kiszedte, hol visszarakta. És nemelancholiáját. Szüntelen hazája szerencsét- kem ott kellett segédkeznem.”
A szabadságharc leverése után Balogh Pál
lenségét emlegeté…”
Kossuth gyakran betegeskedett a gyom- rendőri felügyeletet kapott, ezért aztán eltűnt
rával és a tüdejével, ezért fordult Balogh Pál- a közéletből, és külföldi utazásra is csak 1856hoz. 1836-ban már az egész családját a neves ban gondolhatott, amikor hosszabb tanuldoktor kezelte, aki aggódva figyelte páciensét mányútra vállalkozott Párizsba, Londonba és
a börtönbüntetés alatt és kiszabadulása után, Brüsszelbe. Életének ebben a nehéz időszakáa viharos években is. A következő levelet Kos- ban minden energiáját az orvosi munkájába
fektette, azzal a fájdalommal, amely híres besuth a börtönből írta:
tegeinek elvesztésével járt.
„Buda, Mart. 15. 1840.
Végezetül emlékezzünk meg bátor feleséKedves barátom!
Szíves meghagyás következtében egész- géről, Ágoston Amáliáról, aki a honvédkórségem állapotjáról körülményesen jelenten- házban a legsúlyosabb sebesülteket ápolta, és
dő, eleve megjegyzem; hogy gyomrom és be- sok hazafinak segített az emigrálásban. Töbleim erejét minden esetre a multhoz képest bek között Horváth Mihály, a jeles történész
igen-igen javultnak érzem, olyannyira, hogy is az ő segítségével menekült el az országból.
a meglévő csekélyebb gyengélkedést említés- Ezért aztán az asszonyt, a „honvédek anyját”
re is alig tartom méltónak, ha ilyesmit közvet- is elfogták és börtönbüntetéssel sújtották. Az
len jó egészség előzte volna meg, mert akkor Újépületben (a Neugebaudéban) raboskodott.
bizonnyal csak tűnékes mi volna, de romlot- Az innen küldött levelei a családjáért aggódó
tabb állapot maradványa lévén említem ne- édesanyáról árulkodnak, és hű képet festenek
az akkori börtönviszonyokról.
hogy tán a hanyagság visszataszítson ismét.
Ítéletében egyebek mellett ez áll: „…a náTehát nyelvem igen enyves, fejér, étvágyam
nem igen jó, eszem eszem de csak amúgy, la fellelt bűnösök támogatásáért, a császári és
mint az íze vesztett torkos, ki asztalhoz ül re- király katonák dezertálásának eltitkolásáért,
mélve, megjövend evés közben étvágya. Ebéd valamint azért a súlyosbító tényért, hogy
után gyakran igen kellemetlenül vagyok, néha magánbirtoklásban a forradalmárok képeit,
erőltetésbe kerül le nem fekünni (mit egyéb- illetve jelvényeket és rajzokat találtak nála…,
iránt sohase teszek) olly tunya, rest és tompa hathavi fogházbüntetésre ítéltetett.”
Balogh partecéduláján olvashatjuk: „Eltestem, mint lelkem. Álmom meglehetős jobb,
mint régen volt. De napközben fejembe gyak- szomorodott szívvel kell látnunk és éreznünk
ran sok vér tódul s arcom felhevül. A belek távozását éppen azon korszakban, midőn
engedelmesben végzik kötelességöket, mint gyógyiskolánk tudományos jogosultsága, meelőbb. […] Most lábamra Baumpflastromnak lyet a természettudományok haladása folytán
hívott tapaszt rakom ez alatt legalább nem fáj, nyert, ténnyé és gyakorlati valósággá vált.”
Állok a Kálvin téri kriptában Almási Balogh
csizmát [nem] szenvedhetek, kezemet pedig
bekenem este faggyúval, reggel tojás ecetes Pál koporsója előtt, ahol vele együtt hetvenkorpával megmosom, kesztyűt viselek. No ez valahány Pest-Buda és a haza gyarapodásáért, előmeneteléért, felvirágoztatásáért szormár csak körülményes jelentés.
Hálás köszönettel és barátsággal Kossuth goskodó polgár nyugszik, és arra gondolok:
ezer mai magyar közül hányan tudják, hogy
Lajos”
A levél hátlapján a címzés áll: „17. Mart 840. ki volt? Igaza lenne Horatiusnak: „Létünk és
Tettes Balogh Pál orvos tanár úrnak Pest művünk a halálé”? Az utókor hálátlan. Elfelejt
fejet hajtani azok előtt, akiknek a gyökerek
Dunasor Nákó-ház 2ik emelet.”
Nagy Károly, Balogh Pál életrajzírója így megerősítésekor fontos szerep jutott. Vigaszt
összegezte orvosi működését: „…nagyon lel- Örkény István sorai adhatnak: „Sokáig tűkiismeretes volt, betegeiről terjedelmes, or- nődtem: vajon meddig remél az ember? Most
vosi naplóiban pontos s részletes, nemegyszer már tudom: az utolsó pillanatig.”
hosszú évekig folyamatosan követhető kórtörténeti adatokat vezetett. […] A betegek be- KŐ ANDRÁS
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Az Ilkovics-népbüfé személyzete, 1947
FORRÁS: FORTEPAN

Ké p í rá s (54 .)
A napi bevétel a háromezer-ötszáz fős vendégseregnél három-négyezer
pengő körül alakulhatott, így a kor üzleti szokásait figyelembe véve a havi
nyereség három- és hétezer-ötszáz pengő között lehetett
A p ró z v a h a j t o t t re n g e t e g h a s z n o t
Az Ilkovics-népbüfé fogalom volt a korabeli Budapesten. Oly- hető és kielégítő étkezés biztosításában, valamint az olajozott dégek lenyeltek napi száz-százötven dekagramm pirospapannyira, hogy bár a háború megtépázta, aztán 1947–48 tájé- működésben rejlett. Az egykori Skála áruház felé nyíló söntés rikát, borsot és egyéb fűszert, s két-három kilogramm sót is.
kán hivatalosan átnevezték, még a legvadabb ötvenes években reggel négykor nyitott, hatkor követte a büfé, majd nyolctól a Az étel mellé természetesen ital is dukált: sörből és teából hatis így hívták a Nyugati pályaudvarral szemben terpeszkedő hagyományos étterem. A Jókai utca felé eső házban önkiszol- hét hektó, pálinkából egész napra csaknem száz liter.
étkezdét. Az Ilkovics Izidor és két fia által 1925-ben megvett gáló és hagyományos vendéglátóhely is volt. A szagtalanításIlkovicsék egy tál, száznyolcvan gramm marhahússal, húsz
aprócska vendéglő eredetileg a mai Teréz körút 62. szám alatt ról kiválóan elkészített és ötletesen elrejtett elszívók gondos- dekagramm krumplival és zöldségekkel jól megpakolt tál guállt, a népbüfé helyén jelenleg egy tér van. Az Ilkovics família kodtak, így a betérők nem lettek büdösek a konyhai szagoktól. lyáslevest három szelet kenyérrel huszonnégy fillérért adnem elégedett meg a vendéglővel, hanem azonnal terjeszked- A történeti hűség okán fontos megjegyezni, Ilkovicsnál látha- tak. A bablevesért ennek pont a felét kellett letenni az asztalra.
ni akart – ám a vásárlás elvitte az összes szabad tőkéjüket, így tott a magyar közönség először olasz presszógépeket és rozs- A főzelékért tojással vagy más feltéttel húsz fillért kértek, míg
kölcsönt kellett felvenniük a vendéglő mellett álló házra. Eh- damentes tálalóedényeket.
a vadas marha huszonkét fillért kóstált. A rántott szelet róhez a lépéshez abban az időben – emlékezzünk, 1925-öt írunk
Ilkovics eredetileg gépésznek tanult, így nem esett nehezé- sejbnivel húsz fillérért szerepelt az étlapon. Egy adag bor húsz
– nem kis bátorság kellett.
re automatákat konstruálni. Az egyik berendezés nyáron hű- fillért ért; vizet ingyen adtak, de ha valaki óhajtotta, üveges
Izidor fölismerte a Nyugati pályaudvar közelségében rejlő tött sört és mustot, télen meleg teát és forralt bort adott, a má- sörökkel is leöblíthette a torkát. A sütemények nyolc fillértől
hatalmas lehetőséget, azt, hogy ezen a helyen, azaz a régi Ber- sik kisebb-nagyobb szendvicsekkel és ízletes süteményekkel indultak, a mákos tészta például idénytől függően tizenhatlin téren naponta emberek tízezrei fordultak meg már akkor szolgált. Mivel közel volt a Nyugati pályaudvar, a betérő kö- huszonöt, a diós tizennyolc-húsz fillérbe került.
is. A tulajdonos gyakorlatilag a nagy forgalom, kis haszon el- zönség igen vegyes képet mutatott. Ilkovics kiváló emberisTalán nem tévedünk nagyot, ha úgy véljük, a napi bevétel
vére számított, és ez a reménye fényesen bevált.
merettel megáldott főpincéreket alkalmazott a szelekcióra. Ez egy középarányosnak vehető háromezer-ötszáz fős vendégÚgy kalkulált, ha enged a beszállítók nyomásának, hama- nem azt jelentette, hogy durván, netán lekezelően bántak az seregnél minimum három-négyezer pengő körül alakulharosan függővé válik tőlük, ezért igyekezett minél jobban ön- emberekkel a dolgozók, éppen ellenkezőleg, az egész vonalon tott. A kor éttermi árszabását és üzleti szokásait figyelembe
ellátásra berendezkedni. A kimért élelmiszer döntő részét a legnagyobb udvariasság és tisztaság uralkodott. Utóbbiról véve ebben az esetben a tiszta hasznot száz-kétszázötven penkétezer holdat bérelő gazdász vőjétől vásárolta, míg a ven- egyébként tíz fős brigád gondoskodott.
gőre becsülhetjük, azaz a havi nyereség két szélső értéke hádéglőben két-két likőr- és konzervmestert alkalmazott, akik
Ilkovics nem csak a műszaki újítások terén járt az élen, rom- és hétezer-ötszáz pengő lehetett. Mivel Ilkovics két fia
a megfelelő minőségű, és mennyiségű árut helyben állítot- megoldotta ő az ételek ötletes modernizálását is. Így például a is az üzletben volt alkalmazott, a hasznon túl fizetésként szeták elő. Az 1927-ben lebontott London Szálloda helyén saját nála árult lazac fogasból, a szardínia és a hering olcsó tavi hal- mélyenként ezer pengő biztos összejött nekik – abban az időlikőr- és konzervgyárat is alapított. A szappanfőzéshez szük- ból, a bécsi szelet pedig tehéntőgyből készült.
ben, amikor heti nyolcvan-százhúsz pengő már kimagaslóan
séges anyagot a csatornákba beépített zsírfogókban gyűjtötA komplexumot hétköznap négy-ötezer, hétvégén két-há- jó fizetésnek számított. Persze kár lenne sajnálni tőlük mindték össze, így ennek beszerzésére sem kellett pénzt költeniük. romezer vendég kereste fel. Sima napokon félszáz, a forgal- ezt, hiszen alaposan megdolgoztak a haszonért és a sikerért.
A pincében cukrászműhelye volt, amely egész éjjel dolgozott,
masakon csaknem száz-százhúsz kilogramm sertéshúst dolA tulajdonos egyébként 1937-ben jó érzékkel eladta az üzleIlkovics merész ember volt, évről évre tavasszal lábon vet- goztak fel pörköltnek. Babból ugyanekkora adagokat kell tet. Vélhetően megérezte, a hátralévő években nem sok babér
te meg a szőlőt – igaz, így az esetleges veszteség őt terhelte, de elképzelnünk. Túró tíz-húsz, burgonya hatszáz kilogramm terem majd számára.
lényegesen olcsóbban jutott hozzá a terméshez, mint mások. kelt el a hajnali nyitástól a késő esti zárásig. A krumpliból
A tulajdonos sikere a versenyképes, tömegeknek is megfizet- négy mázsát vettek meg rósejbniként. Mindemellett a ven- LÁZIN MIKLÓS ANDRÁS
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