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á llt hosszú évtizedekig a hí
res Fehér H attyú fogadó. Ódon 
épületét 1935-ben bontották le, 
azután került a helyére a  sa r
kon ma is álló fehér színű 
bérpalota. A sokáig csak föld
szintes fogadóra 1860-ban egy 
em eletet húztak rá. 1883-ban 
itt  szállt meg a tiszaeszlári 
vérvád két kulcsfigurája, 
Scharf Móric és apja. em iatt 
a fogadó előtere és környéke 
antiszem ita tüntetés színhe
lye lett. A botokkal felfegyver
zett pestiek be akartak  hatol
ni a fogadóba, a kaput be is 
törték, de am ikor kiderült, 
hogy Scharfékat m ár kim ene
k ítették  a Dohány utcai k ijá 
raton, megelégedtek a környe
ző üzletek feltörésével és ki
fosztásával. A hangulat m in
denesetre annyira em elkedet
té  vált, hogy a szemben lévő 
Nemzeti Színházból az elő
adást otthagyva  az utcára tó
du lt a közönség. Krúdy Gyula 
A tiszaeszlári Solymosi Eszter 
című regénye e dicstelen tü n 
tetés leírásával kezdődik.

Hosszú ideig e fogadóban la
kott Podmaniczky Frigyes, a 
„kockás báró”, K rúdy kedves 
figurája, akiről regényt is 
szeretett volna írni, de csak 
egy novellafüzér készült el ró
la. Frigyes báró m indennap 
sétált a Rákóczi (akkor még 
Kerepesi) ú to n : „ . . .  a virág- 
boltosnék kipillogtak az üzle
teikből: milyen toalettben van 
Podmaniczky. A G riffben meg
húzták a nagy csengőt, am ely 
csak a nagy csomagokkal ér
kezett vendégeknek já r t  ki. 
És ebédelni m entek azok is, 
akik még nem voltak éhesek, 
m ert a báró sétája je len tette  
a  delet.” Az első világhábo
rú  előtt Mednyánszky László 
festőművész is e fogadóban 
ü tö tt tanyát.

Szemben az egykori . Fehér 
H attyúval — a Rákóczi ú t 5. 
szám ala tt — ma is áll a P an
nónia Szálló épülete. Ma egye
temi kollégium. A helyén állt 
korábban a Krúdy által is sok
szor em legetett G riff fogadó, 
am ely 1865-ben porig égett, 
így épülhetett fel a Pannónia, 
amely az 1880-as évektől kezd
ve — ahogy a Fehér Hattyú 
is — a Glück-család b irtoká
ba került. A m illennium  előtt 
átépítették, újabb em eletet 
húztak rá. az udvart nyitható 
üvegtetővel fedték le. létesí
tettek egy télikertet, ahol az 
étterem  kapott helyet. A P an 
nónia volt az első fővárosi 
szálloda, am elynek kávéházát 
és étterm ét központi gőzfűtés 
melegítette, s a Dunu-parti 
H ungária után a második, 
am ely lifttel rendelkezett.

A Pannónia a legelső idők

től kezdve a Szobolcsból fel
utazó urak  törzshelye, s am int 
az 1909-ben m egjelent Vigand- 
féle Budapest útm utató  írja : 
„Az erdélyrészi úrivilág rendes 
szállóhelye, s a m agyar köz
élet számos kitűnősége ta r t a 
szállodában rendes lakást”. 
Igen, itt élt egy évtizedig az 
író Alvinczi Eduárdja. a „fe
jedelem ", Szemere Miklós, aki 
. . . . .  az udvari traktusban 
mindig olyan levegőben élt. 
m intha történetesen nászuta
sok fülledt ágyait szellőztetné 
a folyosón” — írta  egy vissza
emlékezésében Krúdy. Itteni 
lakásában keresték fel a ná- 
bobot kedvelt csodabogarai, az 
elcsapott papok, csodadokto
rok, levitézlett politikai ügy
nökök, álszerkesztők, „biztos” 
lóversenytippet hozók, pénzért 
kuncsorgók. s persze itt  vette 
á t napi feladata it a gáncs nél
küli titoknok. Erdélyi G y u la ...  
Mindegyikük jelen van a K rú- 
dy-életm űben.

A Pannónia a művészek és 
írók kedvelt törzshelye volt. a 
szomszédban álló Nemzeti 
Színháznak köszönhető, hogy a 
kávéházban színészbörze m ű
ködött. sőt, színházjegyeket is 
áru ltak . A régi Nemzeti Szín
ház az A storiával szemben lé
vő üres telken állt, míg 1913- 

ban lebontották. Pontosan a sa r
kon nyílt meg 1875-ben a hí
res Szikszay-féle — később 
Ehm — vendéglő, a Nemzeti 
Színházhoz cégérezve. Kony
h á já t külföldön is ism erték, 
föztjét m indenütt tisztelettel 
em legették. A B udapestre lá
togató uralkodók szívesen fel
keresték az étterm et, de meg
fordult itt Delibes, sőt, Lesseps 
Ferdinánd is.

Szikszay vendéglője volt a 
kedvenc helye az étvágy ki
rályának, Szűcs Gyulának, a 
képviselőházi terem őrnek. 
Krúdy kedves P átrijának . 
„Vidékről eljönnek az áh ita- 
tos m agyarok, hogy P á tr it en
ni lássák a Szikszaynál. ahol 
m ár a kora délelőtti órákban 
elfoglalja helyét a «rondóban» 
lévő ablaknál, am ely előtt jó 
form án "egész P est- városá
nak el kell sétálni. I tt főzi ki 
Pátri a nagy tudom ányú Szik
szay Ferenccel együtt, hogy m i
féle gábelfrüstökkel kell meg
lepni Magyarországot, hogy 
mindenki Szikszuyról beszél
jen. Itt vetődnek fel a székely- 
gulyások. a savanyútüdők, a 
zónapürköltek új elkészítésé
nek különféle módozatai. Bol
dog em ber az. aki Szikszaynál 
helyet kaphat, és m egtekinthe
ti P átrit. am int felejthetetlen 
étvággyal törli ki a tányért 
kenyérdarabkával a hurka-kol- 
bászos disznótor utón."
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