Harmath Judit könyve, A ven
déglátás emlékei. Mondták,
ami abban nincs, az nem is lé
tezik, s be kellett látnunk,
hogy ebben sok igazság van.
Némi útmutatást - például a
Maison Frida nevű nevezetes
műintézményről - a Tabánrajongó Zórád Ernőtől is kap
tunk. De segített a kávéházkutató Saly Noémi, sok adattal
szolgáltak a kerületi helytörté
neti gyűjtemények.

Ez itt Krúdy városa
Szinte minden régi, Budapestről szóló kiadvány idézi Krúdyt.
Méltán, mert kevés író írt annyit, s olyan hangulatosan a vá
rosról, mint ő. De, hogy a megidézett helyek ma hol találha
tók, ritkán derül ki. A z t gondoltuk a feleségemmel, össze
gyűjtjük, rendszerezzük a Krúdy-írásókban rejlő tudásanya
got - így kezdi Csordás Lajos a Helikon Könyvkiadó által
megjelentetett könyve bemutatását. - Es volt még egy szerző

B izonyára olthatatlan szerel
m ük K rúdy irá n t indította önöket
a könyv összeállítására.
-

Ismerünk embereket, akik
vallják, nem érdemes mást ol
vasni, mint Krúdyt, s mást hall
gatni, mint Mozartot. Mi nem
voltunk Krúdy-bolondok, an
nak ellenére, hogy vonzódtunk
a világához. Szerettük Huszárik Szindbádját és Horváth Z.
Gergely Bolondok kvártélya
című tévéfilmjét is. De ennyi
még nem lett volna elég, hogy
belevágjunk ebbe a szövevé
nyes munkába. Inkább az a kí
váncsiság hajtott bennünket,
hogy lássuk: mit tudott ez a ki
vételes író a régi Pestről, ezt
mutassuk meg végre egyben.
És legyen egy könyv, amelyet
fel lehet lapozni, ha valaki kí
váncsi, mit is írt Krúdy például
a Lippert-féle vendéglőről. És
ebből a könyvből derüljön ki,
hogy hol volt a Lippert, mi van
ma a helyén, és pontosan me
lyik műben, hányadik oldalon
találhatók azok a bizonyos
Krúdy-említések, amelyek rá
vonatkoznak.
-

-

J ó l ismerhették a z írásait.

Ismertük, de nem vala
mennyit tudtuk betéve. Fel
osztottuk a feleségemmel egy
más közt a könyvlistát, és el
kezdtünk olvasni, cédulázni,
rendezni. Márti már írt egy
nyelvtankönyvet, ő volt a raci
onálisabb a munka során, a
keményebb kezű. Könnyeb
ben áldozott fel dolgokat,
mint én. így telt el másfél év.
-

-

H ogy jö tt a képbe M a rcii

Marci fiam a könyv meg
írása idején született, s írás
közben néha egyik kezemmel
gépeltem, másikkal ringattam,
ha felsírt. így lett „társszerző”.
-

Fel is keresték a könyvben ta
lá lt címeket, helyeket?
-

KÖNYVQI3

bUDAPLSTI
KRÚDY-KALAUZ

- Igen gazdagfotóanyag egészíti
ki, teszi teljessé a könyvet. N em
lehetett könnyű beszerezni.

társam, Marci, a fiam ...
■

Btfcsics Miirta-Csordás Lajos

Legtöbbet igen, de sok
olyan van, amit lebontottak,
átalakult, s akadt, aminek sem
miképp nem akadtunk a nyo
mára. Krúdy fantáziája olykor
átalakította, irodalmiasította a
helyeket. Az Ivkoff-kocsmáról
például soha nem derül ki
pontosan, hogy a Mikszáth tér
-

Ez Tomsics Emőke ér
deme, a képek nagy részét ő
válogatta múzeumok, könyv
tárak anyagából, de a véletlen
is segítségünkre volt. Például
alig hittük, hogy találunk ké
pet az Üllői úti törvényszéki
hullaházról. Amikor kérde
zősködtünk, valaki mondta,

neuron

-

ben, kezdjük megérteni sajá
tos névalkotási szokásait. To
vábbra is foglalkoztat a világa
és tervezzük, hogy elkészítjük
a szereplők enciklopédiáját.
Néhány kimaradt témából,
például a divatból, vagy a ba
bonákból talán cikk lesz. Bu
dapest régi illatait, Krúdy
alapján, már egy Népszabad
ság-beli cikkben megírtam.
Ami még idetartozik, gyűjtjük
az első kiadásokat. Antikvári
umban meglepően olcsón,
pár száz vagy egy-két ezer fo
rintért meg lehet kapni őket,
árverésen sem mennek a régi
Krúdyk tízezer fölé.
Tudnak arról, hogy m ás író
v a l kapcsolatban készült hasonló
feldolgozás, összegzési

Kerestük ennek nyomát,
mondjuk Joyce Dublinját,
vagy Balzac Párizsát feldol
gozták-e, de nem találkoztunk
ilyen könyvvel. Joyce-szal
kapcsolatban az interneten ta
láltunk egy térképet, de
semmi több.
-

környékén volt, vagy kicsit ar
rébb, a József utcában. Egy
ideig nyomoztunk, azután fel
adtuk a keresést. Kiderült: más
kutatóknak sem sikerült nyo
mára akadniuk. Voltak helyek,
amelyek ma is őrzik a kor han
gulatát, másokat lecsupaszí
tottak... Csodálkoztunk, hogy
számunkra fontos épületek
ben az ott lakók már nem is
tudják, hogy Krúdy is ott la
kott valaha. A Király utcai Pekáry-házban a sárkányszobor
alatti lakás tulajdonosai nem
sejtették, hogy Krúdy egykori
lakásában élnek.
- M ire lehetett tám aszkodni a z
anyaggyűjtés, a kutatás során i

Sokat időztünk a Szabó Er
vin Könyvtár Budapest-gyűjteményében, a Széchényi
Könyvtárban, s nagy hasz
nunkra volt Gundel Imre és
-

hogy egy orvosi könyvben lá
tott képet róla, így találtunk rá
egy 1909-es orvosi kiadvány
ban, s került be a könyvünk
be. Egyébként Krúdy második
apósa temetkezési vállalkozó
volt, ez az oka, hogy az író jól
ismerte ezt a fura helyet. Má
sik érdekes történet egy Tabán-kiállításhoz kötődik. Ottj áriamkor felfigyeltem egy bá
csira, akiről kiderült, hogy le
származottja a tabáni Mély
pince hajdani tulajdonosának,
Krausz Poldinak. Tőle kaptuk
azt a vendéglőt ábrázoló ké
peslapot, amelyre Krúdy írt
dedikációt a legendás Poldi
bácsinak.

- Egy térkép itt sem lett volna hi
ábavaló. ..

Gondoltunk rá, de tech
nikai okokból nem került rá
sor, talán majd a második ki
adásba.
-

-

B iza ko d ó ...

- Inkább szorongok, milyen
lesz a fogadtatás. A szaktekin
télyek esetleg féltékenyen fo
gadják, mondván: hogy jön
egy kívülálló ahhoz, hogy belekontárkodjon Kxúdyba. Ta
lán mégsem így lesz...

V áltozott a viszonyuk Krúdyhoz a könyv megírása ó ta i

B agota E d it

Jobban megismertük az
erényeit, néhány gyengéjét:
például a regényszerkezetek

Bölcsics M á rta - Csordás Lajos:
B udapesti K rúdy-kalauz
H elikon
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