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Krúdy o tth o n a i
Régóta terveztem, hogy meglátogatom 
új helyén a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeumot, de persze 
most, hogy (földrajzi értelemben) köze
lebb került a szerkesztőséghez, beletelt 
néhány hónapba, míg végre sikerült. El
határoztam erősen, hogy nem fogok ke
seregni az elveszett Szent István téri 
épület miatt, túl szép lett volna a mai vi
lágban, ha egy múzeum megmaradhat 
egy ilyen értékes ingatlanban (ahol át
hallás van, ott áthallás van, mondaná er
re a költő). És ha nagyon, de nagyon 
őszinték szeretnénk lenni, el kell ismer
nünk, hogy a hajdani fényes banképület 
-  noha terei lenyűgözőek voltak -  nem

volt igazán alkalmas 
egy effajta múzeum 
számára: hiányzott 
belőle az intimitás.
(Magam főleg a pin
cetereket viseltem ne
hezen, noha az utasel- 
látós kiállítás felejthe
tetlen volt.) Egy szó, 
mint száz, tekintete
met immár a jelenbe s 
a jövőbe vetve, elő- és 
utóítéletektől mente
sen kerestem föl az 
óbudai objektumot, 
amely eddig kizárólag 
arról volt híres, hogy 
itt élte (bizony, mél
tatlan körülmények között) életének 
utolsó éveit Krúdy Gyula.

Annyi látszik, hogy jóval kisebb itt a 
tér, mint volt a 
Belvárosban, de a 
helyiek rengeteg 
ötletet bevetettek 
azért, hogy a maxi
mumot hozzák ki a 
dologból. (És, úgy 
tűnik, pénz is volt 
hozzá.) Földszin
tes, múlt század 
eleji, kisvárosi bér
ház -  a különálló 
tereket nemigen 
lehet egyesíteni.

És nem is kell.

Lett állandó kiállí
tás (voltaképpen a 
folyosókat kihasz
nálandó), és lett jó 
néhány időszaki is. 
Meg egy valahol a 
kettő között. Ez, a 
Saly Noémi ren
dezte tárlat Krúdy 
pesti otthonait mu
tatja be (szelleme
sen épp abban a két 
szobában, ahol a 
Krúdy család élt), 
eredeti tárgyak és 
fényképek felhasz
nálásával. „Nekem 
soha nem volt ott

honom...”, ez az idézet lett a tárlat címe, 
s noha ez a mondat így nem áll meg (hi
szen majdnem mindig volt olyan lakás 
vagy szállodai szoba, ahová hazavárták, 
más kérdés, hogy Szindbádnak nem
igen fűlt a foga a hazatéréshez), kétség
telen, hogy ő volt a főváros egyik nagy 
vándora. (De nem az egyetlen. Afféle 
írói életmód volt az övé, Bródy Sándor, 
Szép Ernő, Molnár Ferenc bármikor 
versenyre kelhetett vele otthontalanság- 
ban, és Hunyady Sándor meg is előzte -  
neki tényleg egyetlenegy bejelentett la
kása nem volt egész'fel nőtt életében.)

Az első benyomások tehát biztatóak. 
Megyek még, ahogy tehetem. Lesz mi
ről írni.
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Mindennap történik valami 
a világtörténelemben, amió
ta naptár van, világ van, meg

történelem. Ezt a kézenfek
vő szenzációt ismerte fel két 
amerikai, aki fáradtságot 
nem ismerve végigszemez
gette a múltat: mikor mi tör
tént. Mekkora darab esett a 
világtörténelemből az adott 
napra, és mit lehet ebből

ütősen meg
írni.

E hét csü
törtökjén pél
dául évfordu
lója van annak, 
hogy Mária
skót királynő 
(25) meggyil
koltatta máso
dik férjét (20),
Lord Darnley-t.
A felbérelt
James Hepbum (30) 1567. 
február 9-én felrobbantotta 
felségesék hálószobáját, 
amelyből Mária időben ki
menekült. A meztelen s ha
lott férj nyakán -  azért biz
tos, ami biztos -  fojtogatási 
nyomok is látszottak. Há
rom hónapra rá Mária hoz
záment a tetteshez. (Beisme
rő vallomással ért fel!) 
Ugyané napon 1881-ben

Szentpéterváron 
meghalt Doszto
jevszkij is.

Akik pénteken 
veszik kézbe az 
újságot, jó, ha 
tudják: 1258- 
ban sokan sír
tak e napon 
B a g d ad b an , 
mert a várost 
feldúlták a 

mongolok. Viszont 1840. 
február 10-én mosolyogva 
ment hozzá Viktória angol 
királynő Albert herceghez a 
Szász-Coburg-Gotha famí
liából, s e tettnek hosszú, 
mindmáig eleven következ
ményei lettek.

Akik szombati olvasók, 
azok együtt örülhetnek a 
Washington családdal a kis 
George megszületésének 
(1732), sirathatják Honoré

Új tantárgyak, 
más szemlélet

Miért kerül a középpontba 
a pedagógus továbbképzése? 
Az O ktatáskutató 
és Fejlesztő Intézet 
főigazgatójával beszélgetünk.
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