
Ssindbád búcsúja
Óbudán, a  Zichy-kastélyt 

övező épület külső szegleté
ben áll a város egyetlen Krú- 
dy-szobra. Itt szomorkodik a 
nagy író, akinek arcmását 
Gyenes Tamás képfaragó al
kotta, s éppen 25 esztendeje, 
Tersánszky Józsi Jenő avatta 
föl.

Az író életének utolsó há
rom esztendejét töltötte csak 
az akkor még Inkább mező- 
városias hangulatú öbudán. 
Itt töltött évei neii) voltak ép
pen felhőtlenek: a Templom 
utca 15-ben végrehajtók zak
latták, itt kellett vagyontalan- 
sági esküt tenni, s Óbudán 
lakott amikor az államhata
lom megalázó pimaszsága szó 
szerint halálra sértette.

Krúdy mégis szerette Óbu
dát, szívesen vállalta az itt 
élő nép földszintes világát, 
jól érezte magát ebben az 
emberléptékű városnegyed
ben. S Óbuda is befogadta 
Krúdy Gyuiát; az itt élő ipa
rosok, kisemberek és szegények 
közössége sírontúli azonossá
got vállalt az íróval. Óbuda 
és Krúdy egymásvállalása, 
úgy tetszik tovább öröklődik: 
a tízemeletes Óbuda új la
kói Is vállalják az író emlé
két

Mert . Krúdy Gyula neve 
nem kényszerű helytörténeti 
adat Öbudán, de eleven ha
gyomány. Ezt láthatta a gya

nútlan szemlélő, aki pénteken 
este elvetödött a Zichy-kas- 
télyba, ahol az író halálának 
fél évszázados évfordulóján 
SzindbAd búcsúja címmel em
lékeztek Krúdy Gyulára. A 
műsor néhány tevékeny lélek 
elhatározásából jött létre: he
lyet adott ennek az Óbudai 
Művelődési Ház. hiszen igaz
gatója, dr. Merényi Judit 
gondolta ki e megemlékezést 
a program anyagát Barta 
András szerkesztette, s Dobai 
Vilmos rendezésében három 
kiváló színművész- Császár 
Angéla, Benedek Miklós és 
Szacsvay László jelenítette 
meg. A műsor érdeme, hogy 
alkotói nem akartak világ
rengető szenzációval előállni, 
csupán az egykor három évig, 
de haláláig óbudai lakos 
Krúdy Gyula író úr emléké
nek adóztak.

Ami föltűnt: a közönség so
rában számos korosabb óbu
dait láthattunk, akik áhítat
tal figyelték a pódiumról el
hangzó szavakat. Egyébként a 
fiatalabbak is odafigyeltek: 
ilyen hálás közönséget kívá
nunk mindig a három szín
művésznek s a Zichy-kastély 
pódiumának..

Meghitt törődéssel, fél év
század múltán is emlékeznek 
Óbudán Krúdy Gyulára,

K. K.


