
Óbuda, Dugovics tér 15.
Lesz-e emlékszoba Krúdy utolsó lakásában?

A 8-os autóbusz elhagyja a 
K orvin Ottó úti megállót és 
a  Flórián té r  felé robog. Csak 
o tt szállók ki, noha a  kutató 
p e m  m ár előbb is felfedez
heti az új, sokszintes épüle
tek között az t a néhány, szin
te hihetetlenül alacsony, régi
régi házat, am ely a  hajdani 
Óbuda h irm ondójaként meg
m arad t az  ú jjászületett vá
rosrészben. Az „óbudai rezer
vátum nak” csupán együk fele 
ez, a  m ásik tú l az  A rpáddil- 
don szerénykedik, közel a  Fő 
térhez, am ely egyszer m ajd
— legalábbis a  tervek  szerint
— a városrész központjává 
alakul. Délelőtt tíz körül Jár, 
am ikor a  csuklós busz a  vég
állomásom kiürül, de a hid 
közelében magasló villany
órán fél három múlt. Külö
nös ellen tét: az Á rpád-hídról 
szinte szünet nélkül árad, 
hömpölyög a forgalom  — 
gyorsabban, m int a la tta  a  fo
lyó hullám ai —, az óra pedig
— áll. Szám om ra ta lán  lei- 
kép. hiszen én  most nem a 
sietős em berek és járm űvek, a 
lárm ás, lüktető új Óbudát ke
resem, hanem  azokat a  ki
csiny, csendben megbúvó u t
cákat és házakat, am elyek fö
lö tt valóban megállt az idő.

2 4  régi épület
Másfél év  telt el azóta, hogy 

a fővárosi tanács városrende
zési és építészeti főosztálya 
műemlékfelügyelősége előter
jesztette azt a  tanulm ányter
vet, amely huszonnégy, régi 
óbudai épület m egtartására és 
az új városrészbe való beil
lesztésére tett javaslatot. 
Hosszú v iták  előzték meg és 
egy ideig követték is az elő
terjesztést, amely m ellett an
nak idején lapunk is síkra- 
szált. A napokban kaptuk az 
örvendetes hirt. hogy u ked
vező döntés alap ján  még ez 
évben m egkezdődik a m űem 
léki együttes helyreállítása, 
am ely —. m int ahogyan mi is 
írtuk  és rem éltük — a régi 
Óbuda egy darabkájá t őrzi 
meg a mai és az elkövetkező 
nemzedékek számára. A m un
ka az Árpüd-hid két oldalán, 
a  Dugovics tér, Fényes Adolf 
utca. Fő tér, Hídfő utca. Kór
ház utca. Lajos utca. Lakta
nya és Mókus utca egyes mű
emlék, műemlék jellegű és 
városképi jelentőségű épüle
teire terjed ki. Közöttük ta 
láljuk a régi Templom utca. 
a  mai Dugovics té r  15. számú 
földszintes házat is. amely
ben három évig élt és alko
tott Krúdy Gyula. Ez volt az 
utolsó lakhelye: itt érte a ha
lál 1933. m ájus 12-én.

„ Ódortságok városa"
Krúdy Zsuzsa: A Közmun

kák Tanácsa ' 1930-ban fel
m ondta margitszigeti laká
sunkat, ami nem  is volt meg
lepő, hiszen a  lakbért m ár 
rég nem tudtuk fizetni. Apu 
betegségével keserves korszak 
köszöntött ránk: 1929-ben
egyetlen könyve sem jelent 
meg. Az óbudai, akkor Tem p
lom utcai lakást ajánlották  
fel a margitszigeti helyett. 
1930. m ájus 28-án költöztünk 
o d a  Apu m á r korábban sokat 
já r t Óbudára, szerette, sokat 
ír t is róla, de legnevezetesebb 
cikksorozata mág odaköllözé- 
sünk után jelfent meg a Mai 
Nap-bam az „ódonságok vá
rosáról”.

— Hogy milyen volt akkor 
Óbuda? Nagyon-nagyon csen
des. Villamos is csak a  Lajos 
utcában járt. Szemben velünk, 
a Korona kávéház szinte 
egész héten á t az ásító una
lom tanyája  volt, csak h é t vé
gén népesült be. am ikor össz
táncokat rendeztek. Néhány 
apró üzletre, m űhelyre em 
lékszem csak. például a  flo- 
roso-féle papirkereskedésre, 
ahova m int tiz-tizenegy éves 
kislányt diósgyőri árkusért és 
hegyes toliszem ért küldött 
apám. Azután a  Floh-íéle 
cukrászdára, am i a  híd köze
lében, a Tavasz utcában volt. 
de maga a híd akkor még 
nem állt. Sok olcsó édesség: 
hez. úgynevezett „törm elék
hez” ju thattam  ott. am i — 
enyhén szólva rendezetlen 
anyagi helyzetünkben — igen
csak jól jö tt a magam fajta 
gyereknek. És Bacíc — vagy 
Bak? — Li pótra is em lék
szem, a Polgár téri boltosra, 
libásra, akinek adósságunk 
törlesztéseként kislányát. Lí
viát korrepetálta édesanyám.

No meg Gyulára, a  Mókus u t
cai cipészre, akiinek vezeték
nevét m ár elfejel tettem, d e  a  
Színházi É let íotoriportere 
egy alkalom m al lefényképez
te apámmal. No és a  vendég
lők, a Hausmann-féle, ahol 
nagyon jó  bort m értek  és per
sze a Kéhll, özvegy Kéhliné 
és a fia, Feni. Égy mézeska- 
lácsos is feldereng, de hogy 
m erre is v o lt? . . .  Anyu a 
R aktár utcai napköziben taní
tott, én meg a  hajdani Szent
lélek té rre  jártaim iskolába, 
oda, ahol m ost apu 6zobra 
áll. A Kórház utcában volt a 
fővárosi könyvtár egyik fiók
ja, ahonnan a könyveket 
hordtam  neki: Heinét, Rilkét, 
Csehovot. Balzacot, Turgenye- 
vet olvasta akkoriban.

— Itt volt életében először 
és u to ljára csekkfüzete, ami
kor Móricz Zsigmonddal kö
zösen m egkapták a Rother- 
m ere-díjat. Valahogyan m eg
m aradt az Óbuda Újlaki Ta
karékpénztár egyik elszámo
lása 225 angol font, azaz 
4337,50 pengőről. A nagyobb 
adósságok levonása után 
2413,39 pengő m arad t a szám 
lán  s az is szinte hihetetlenül 
rövid idő a la tt fillérekre ol
vadt, pedig csak a hitelezők 
egy részétől szabadultunk 
meg.

. . .  Régi-régi épület, hely
rajzi száma 17 689. A hajdani 
K rúdy-lakás kéthblakos utcai 
szobáját, am elyre még ők vá
gattak az udvarra szolgáló ki
járato t, most a Sinfcó-lxázas- 
pár lak ja ; egy kislányuk van. 
Ebben a szobában dolgozott 
az író, itt született sok más 
műve m ellett a „Boldogult 
úrfi koromban". „A kék sza
lag hőse", a „Rezeda Kázmér 
szép élete” és „Az élet álom". 
Itt rótta a sorokat az utolsó 
időben gyertyafénynél, m ert a 
villanyt — tartozásaik m iatt 
— végül is kikapcsolták. A 
lakás többi, udvari helyisé
gét azóta leválasztották, most 
Bánhidi Rudolf és felesége 
lakja.

Lakók
Bánhidi Rudolf: Feleségem 

1952 óta lakik itt. Az öreg né
ni, aki még ism erte Krúdyé- 
kat, m ár nem  él. Én a Pa
m utnyom óipari V állalat gé
pésze vagyok, az asszony böl
csödében dolgozik. M ár n a 
gyon vártuk a döntést, m ert 
a hosszú bizonytalanság ideje 
a latt nem sokat törődtek a 
ház állapotával. Szerettünk itt 
lakni, csöndes, jó levegőjű 
hely volt. d e  azért egy új, kor
szerű lakás m ár nagyon ránk
fér. Ügy hírlik, két-három  hét 
m úlva költözünk, reméljük, 
nem esik majd túl messze 
m unkahelyünktől az  új o tt
hon.

A házfelügyelőnő: Én m ár 
m egnézhettem az  új lakást, 
am it Békásmegyeren kapunk. 
Szép nagy szoba két fél szo
bával. s mivel két gyerme
künk van, álm unkban sem 
kívánhatnánk jobbat:

A ház legrégebbi lakóját. 
Gráf Károlyt, aki hajdaná
ban gyermekkori pajtása volt 
az író leányának, nem  ta lál
tuk otthon. Vajon neki m it 
je lenthet az elszakadás a ma 
m ár irodalom történeti em lé
kektől? Talán egyszer még 
megkérdezzük felőle őt is.

A 100. évfordulóra
Kilépünk a három szám yú 

kapun és elővesszük a terve
zett helyreállításról készült 
rajzot. Néhány éven belül re 
mélhetőleg megvalósul az az 
óhaj, am elyet az  egyik szak- 
vélemény így fogalmaz meg: 
„A tanulmányban szereplő, 
mindössze ' 23—24 épületet 
m űem léki együttesként kell 
megőrizni az utókor számara. 
Az épületeknek olyan rendel
tetést célszerű adni, ami f i 
gyelembe veszi, hogy a terü
let az észak-budai városköz
pont m űem léki magja, amely 
az utókornak hivatott átadni 
a várostörténeti folyamatossá
got, a régi beépítés jellegét és 
hangulatát."

A feladatot, m in t felkészült 
és értő lebonyolítóra, a FI- 
MÜV műemléki osztályára 
bízta a fővárosi tanács. Az In
gatlankezelési és Építési Fő- 
igazgatósággal karöltve végzi 
majd a felújításokat. A m un
ka — m int m ár em lítettük — 
idén megkezdődik', de jellegé
nél fogva rendkívül bonyo

lult, nehéz feladatot jelent. 
Mégis felhívnánk az illetéke
sek figyelmét arra , hogy idén 
ünnepeljük Krúdy Gyula szü 
letésének 100. évfordulóját. 
Talán nem  lenne keresztülvi- 
heteflen, hogy els&nek a Du
govics téri 15. számú épületet 
állítsák helyre, s  a  nagy író 
utolsó lakásának utcai helyi
ségében emlékszoba  létesül
jön. A hajdan i berendezés a  
régi fényképek alap ján  töké
letesen rekonstruálható, és 
nem  kíván nagy anyagi áldo
za to t

E csöndes, m eghitt hangula
tú  em lékhely létrehozásával a 
mai és holnapi Óbuda is m él
tóképpen tiszteleghetne egy
kori lakója, krónikása, a  ki
váló m agyar író, K rúdy Gyu
la em léke előtt.

Komor Vilma


