
A régi Váci utca
„A Váci utcában mindig 

tavasz van. M agyarország leg- 
1 szebb utcája, hozzá nem hu- 
• soolítható a földkerekség 

egyetlen utcája sem . . .  
Mennyország a város köze
pén” — szövi bele-vallom á
sát Krúdy Gyula az Egy Vá
ci utcai illatszer hatása cí
mű elbeszélésébe. De vajon* 
m ilyen volt uz u Váci ut
ca, am elyben az író regényei
nek és elbeszéléselueK sze
replői járnak-kclnek, s pun- ' 
tosan hol voltak azok a hely
színek, am elyeket publiciszti
kai és korfestő műveiben, 
visszaemlékezéseiben megem
lít?

Ha a Vörösmarty — 1875 
és 1919 között Gizella — tér 
felől sétálunk be az utcába, 
a bal oldalon látható a 9- 
es számú ház. Ez volt ha j
dan a híres Hét Választó Fe
jedelem szálló. 1719-ben épült, 
m egszállt benne II. József csá
szár, itt m utatta be sakkauto
m atáját Kempelen. Az épü
le t legnagyobb nevezetessége 
a díszterem volt, ahol gyak
ran  játszott B ihari János és 
Strauss. A boltíves, freskókkal 
díszített nagyterem az épület 
hátsó, azaz Aranykéz utcai 
frontján  volt, az első emele- 

1 ten. Az épületet ma is lát- 
I ható form ájára — Hild Jó 
zsef tervei szerint — 1840-
ben építették át. Ezután a 
szálloda megszűnt és csak 
1862-ben tám adt fel, akkor 
nyílt meg itt a százhuszon- 
két szobás Nemzeti Szálló, s 
üzemelt 1902-ig. Az ezt kö
vető időkben átjáróház volt, 
földszintjén a Corso mozival.

A Nemzeti Szálló hétköz
napjairól sokm inden m egtud
ható Krúdy Lovagvár a Vá
ci utcában cimú írásaiból. Itt 
lakott például Bethlen Mik
lós gróf, aki éjszaka élt, m ert 
mindig este m ent el és reg
gel té rt haza. Itt volt szo
bája „Kósa Ferkóéknak”, 
am ely ' név egy személyt je 
lent, „m ert ezt a gyanúsan 
fekete bajuszé, bikaszemű, vál
las, recsegő hangú úriem bert 
nem .lehetett, egyes számban 
kim ondani”. Kósa . Ferkééit 
terrorizálták tf. Váci utca kö
zönségét, a m ulatók vendé
gelt.

A Magyar Urak a pokol
ban című Krűdy-elbeszélés 
színhelye is részben a Nem
zeti Szálló, részben a Koro
na Kávéház, am ely ugyancsak

a közelben volt, a  Váci és 
a Korona utca — a mai Ré
giposta utcának u Váci u t
cát - és Petőfi Sándor utcát 
összekötő rövid szakaszát hív
ták így — sarkán. (Ahol ma 
a népművészeti bolt műkö
dik. ) O tt á llt Neumayer fod- 
raszm ester és parókakészítő 

i kétemeletes háza, am elyben 
1783-ban nyílt meg Pest egyik 

‘szenzációja, a Koruna Kávé
hoz, ahol később aszialtarsu- 
sági elnök volt Gozsdu Elek 

.es Mikszáth Kálm án Is. Az 
idők folyam án u .kávéház tu 
lajdonosa volt többek között 
Prlvorszky Ferenc, a Pilvax 
gazdája és Sumosay Károly, 
a későbbi nagynirű mulató 
alapítója. 1875-től Hurkai 
Mór, a Kávés Ipartestü let el
nöke volt a tulajdonos, ak i
nek 1003-ban nagy botrányt 
kellett megérnie. Egy vasár
nap éjszaka a detektívek ra j
taü tö ttek  a  kávéház titkos 

' kártyaszobáján, ahol éjjel
nappal folyt a ferblicsata. A 
razzia csupa előkelő állású 
férfiú t és tisztes polgárt ta 
lá lt a kártyabarlangban. He
tekig erről beszélt az egész 
főváros. Horkai 1910-ben 
meghalt, két évig még a fia 
vezette a kávéházat, m ajd az 
épületet 1912-ben lebontották.

' A pestiek nem feledték el 
a Koronát, ám hiába nyílt 
a szemben levő sarkon ugyan
ezen a néven egy ipásik ká
véház, alig volt forgalma, az 
em berek a régit sírták vísz- 
sza. A párbajsegédek például 
— a hagyományokat ápolan
dó — még évtizedekig a  ré
gi Korona hűlt helye előtt 
adtak  találkozót egymásnak.

Nem messze volt innen, a 
Régiposta és az Aranykéz u t
ca sarkán a híres Arany Kéz 
fogadó, amely ugyancsak sok
szor fordul elő Krúdy m ű
veiben. Pest egyik nevezetes
sége volt ez az egyemeletes, 
magas te tejű  ház. Az ebéd
lőbe és a Söntésbe az utcá
ról lehetett belépni, s a ka
pu alól falépcső vezetett fei 
a szobákhoz. A söntcsajtó fe
lett lógott..-a névadó ..cégér: 
egy aranyozott kar-. A .szat- 
zad végén • a színészek és a 
fiatal írók találkozóhelye'volt, 
aztán a tízes években h ar
madosztályú szállóvá züllött. 
Utolsó • tulajdonosai, Lyka 
Sándor és István 19li-ben le
bontatták az épületet.

Fehér Béla


