Útmutatók Krúdyhoz
Regényciklusok, több kötetes
nagyregények szereplői közt
könnyen elteved az olvasó (né
ha maga az író is, elhibázva
alakjai nevét). Kívánatos te
hát, hogy olyan, több száz vagy
éppen ezernyi szereplőt mozga
tó írók műveinek útvesztőjé
ben, mint például Balzac. Zola,
Verne, Galsworthy, Jókai vagy
Dante, a családfák, leszárma
zási táblák, a személyekről tá
jékoztató névjegyzékek, „kis
lexikonok” igazítják el a pon
tosan tájékozódni kívánó, öszszeíüggéseket bogozó olvasót és
kutatót. Még inkább fontos ez
olyan íróknál, mint Proust és
Krúdy, akik koruk és környe
zetük valóságából merítették
anyagukat és alakjaikat, kép
zelet adta vonásokkal és név
vel álcázva őket. (Hogy milyen
gazdag panoptikuma a Krúdyeletrnü a századvég és a XX.
század első évtizede magyar
világának, mutatja az, hogy
könyveinek névmutatója maga
is külön kötetté terebélyesed
ne.) Ezeknek az álalakoknak
igazi kiléte, élő mintája csak
az író életében és korában
való alapos tájékozottsággal és
aprólékos nyomozással tárható
föl.
Ilyen detektívmunka ered
ményét olvashatjuk hétről hét
re a Magyar Nemzetben: F e h é r
Béla cixkei Krúdy különös
alakjainak, „ködlovagjainak”
valóságos arcát és nevet bont
ják ki a múlt és a feledes ho
mályából. A sorozatos í z l é s 
ből azt reméljük, hogy terv
szerű vállalkozásról van szó, s
a cikkek szerzője egy Krúdylexikon létrehozásán dolgozik.
Az lró megsokasodott hívei
örömmel vennék e hírt, mert
Krúdy nemcsak maga rejtőzik
alakmásai mögé (Szindbád,
Józslás, Rezeda Kázmér, Nagy
botos ‘Vipla,. Kisilopka Jácint
stb.J, de regényes névvel örö
kítette meg környezetének sok
érdekes, különc -figuráját is.
Rajtuk kívül pedig fölvonultat
ja kora társadalmának közéle
ti szereplőit, a nagyvilág hő
seit és a félvilág hősnőit, *az
író-újságíró és színészvilág
jellegzetes alakjait. Végigte
kintve ezt a hatalmas arckép
csarnokot, a több változatban
ismétlődő portrékat vagy akár
csak jelzőnyi jellemzéseket ol
vasva úgy érezzük, hogy Krúdy
mindenkit ismert, mindenről
tudott, s egyénített típusokban
előttünk kavarog a névtelenek
társadalma Is. Egy félszázad
magyar életének hol romanti
kába és lírába ágyazott, hol
kemény, keserű realizmussal
elénk tárt, történelmi hitelű és
páratlan gazdagságú forrás
anyaga a Krúdy-életmű.
Mindez azonban egy hozzá
készített lexikon megvilágítá
súban válna igazán elevenné.
Á brán László már tett ilyen
javaslatot a Magyar Nemzeiben
(Szótár Krúdy olvasásához.
1979. okt. 17.), hangsúlyozva a
korrajz és a művelődéstörté
neti vonatkozások (divat, szo
kások, helyismeret stb.) szem
pontjából való fontosságát.
Egy ilyen munkának a fogalmi
szótár és a személyi adattár
mellett fontos része volna a
Krúdy-topográfia is: azoknak
a helyszíneknek pontos meg
jelölése, leírása, amelyek már
eltűntek vagy megváltoztak.

Elsősorban Budapestre gondo
lunk, ahol Krúdy csaknem
négy évtizeden át élt, s alig
van olyan tájéka, melyet mü
veiben meg ne örökítene. De
hol van már Krúdy Budapest
je ? ! Szerencsére még áll né
hány épület, -ahol lakott: a
Király utcában, a Margitszige
ten. Óbudán (emléktábla csak
ezen látható), megvan még az
Astoria- és a Royai-szálló, ta
nácsház lett a régi Meteor. De
hol van ifjúságának józsefvá
rosi bohémromantikája? A vén,
dohos házak, az ecetfás kocs
maudvarok. ahol áhítattal hall
gatta öreg iróbarátainak törté
neteit. eltűntek a régi utca
nevekkel együtt. Ezeknek föl
derítése. azonosítása is a
Krúdy-filológla feladata. Mert
ki tudja mar. hol volt a József
utcai Ivkov vendéglő, Budán
a Vörös Béka, melyik ház le
hetett a Hét bagoly a Bástya
vagy a Képíró utcában, s hogy
hívják ma a Zerge utcát?
Csak néhány futó, találompéldát említünk, mi mindent
kellene helyére tenni a térké
pen és az olvasók tudatában,
hogy képzeletük biztosan kö
vethesse útjaikon Krúdyt és
hőseit a regi Budapesten.
A Belvárosban, melynek szá
zadvégi, még a múltat őrző
arculata Krúdy első és mara
dandó varázsú élmenye: a Fe
renciek terén levő Atnenaeum,
a Zenélő Óra, a Nemzeti Ka
szinó (az Arany Sasról és az
Országos Kaszinóról már irt
Feher Béla), az Aranykéz és
az Angol Királynő szálló, a
Fehér Hajó fogadó. Nagy Kris
tóf szobra. A Rákóczi úton és
környéken: a Pannónia és a
Griff szálló, a Nemzeti Szín
ház (az első) és a Kesze.v ven
déglő, a Népszínház, a Dohány
utcai Otthon Kör, távolabb pe
dig az Üllői úti Arabs Szürke
és még számtalan csalogató
nevű kiskocsma. De a múlt
századi Pest sokszor említett,
hírhedt éjszakai tanyái, a Zrí
nyi kávéház és a Két pisztoly
is fölrajzolandók a térképre.
A
Terézvárosban,
amely
hosszú ideig Krúdy kedves
„élettere”: az Adyról híres Há
rom Holló, az Orfeum kávéház
és a Télikert, az Erdélyi Boro
zó, Müller Karcsi kocsmája,
a „kakasos ház”, az Andrássy
út „selyemszoknyás” kávéhá
zai. a Király utcai Kék Macs
ka és a Bécsi Sorház, a Nyuga
tinál a London szálló, a ligeti
Zöld Vadász.
Budán: a tabáni Mély Pince,
az óbudai Kehli vendéglő,
Krúdy utolsó törzshelye, a
zugligeti E’ácán, Budafokon a
Kutyavilla halászcsárda, Pestszentlórincen pedig Szemere
kastélya és lövőháza, A kék
szalag hőse című regény szín
tere.
Krúdynak csaknem minden
írása hozzáférhető már új, so
rozatos
kiadásokban,
van
Krúdy-bibliográfiánk
(Gedényi Mihályé), s reméljük, hogy
a közönségigény megteremti
hamarosan a Krúdy-lexikont
is, amely — fogalommagyará
zó szótára és személyi része
mellett — megrajzolja majd
annak a korabeli Budapestnek
a képét és térképét is, ahol az
író és alakjai éltek, álmodtak
és szerettek.
K ovalovszky M iklós

