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Kétnapos művészetelméleti 
szimpóziumot szervezett a Magyar 
Művészeti Akadémia Művészetel
méleti és Módszertani Kutatóinté
zete a héten Óbudán, az Esernyős 
Galéria Szindbád Termében. A Krú
dy: Egy város anatómiája című elő
adássorozat az építészeti szakzsar
gont hívta segítségül szekcióinak 
elnevezéséhez.

A Windhager Ákos művelődés
történész, a kutatóintézet tudomá
nyos munkatársa és Wesselényi-Ga- 
ray Andor építész által összeállított 
program holisztikus módon viszo
nyult a témához, és nyolc szekció
ban mutatta meg a két világhábo
rú közötti fővárosi kultúrát, és azt, 
hogy ez hogy mutatkozik meg, kép
ződik le a nagy mesélő író, Krúdy 
Gyula életművében. Az előadók kö
zött ott voltak az irodalomtudomány 
képviselői mellett a két világhábo
rú közötti Budapest urbanisztiká
ját, építészetét, anyagi kultúráját, 
komplex vizualitását és zenei éle
tét bemutató kutatók és szakembe
rek is. A nyitóelőadást Windhager 
Ákos tartotta Budapest komolyze
nei emlékezetéről. A művelődés
történész Vécsey Jenő 1958-as Krú
dy Concertóját, annak is a Szindbád 
tételét használta fel illusztrációnak. 
Vécsey, aki magával Rákosival küz

dött meg az Esterházy család zenei 
hagyatékáért, Windhager szerint 
meg tudta jeleníteni és zenére lefor
dítani Krúdy dinamikusan változó 
színvilágát. Fráter Zoltán irodalom- 
történész, Krúdy-kutató a Krúdy- 
novellák bölcsességeit vette górcső alá. 
Az író a Magyarság című lapban in
dított sorozatában régi mondásokat, 
szólásokat, bölcsességeket is ma
gyarázott, de ilyenek természetesen 
megjelentek regényeiben, novel
láiban is. Ismerhette Erdélyi János 
vagy Kertész Manó szólásmagyará
zó könyveit is, de maga is alakított 
ki szólást: „Úriember nem tér vissza 
a másvilágról”. Fráter szerint Krú- 
dynak titokzatos, biztos tudása volt 
Budapestről, de a nőknek is tudott 
útmutatást nyújtani például azzal, 
hogy „minden térdeplő férfi hazu
dik.” Ugyanakkor Fráter szerint az is 
biztos, hogy Krúdynál eme látszóla
gos mindentudás mögött csak annak 
vágya lelhető fel.

Viszket Zoltán muzeológus, az 
Óbudai Múzeum tudományos mun
katársa Óbuda történetét ismer
tette nagyvonalakban 1688-tól, 
amikor is negyven magyar csa
lád költözött vissza a török által el
pusztított városba. Részletesen 
ismertette a hloxérajárvány követ
kezményeit, mikor is a szőlősgaz
dák már nem napszámosért mentek

a Flórián téri emberpiacra, hanem 
munkáért. Viszket Zoltán kitért az 
a településszerkezet és az életmód 
változásaira is. Szót ejtett a régi óbu
dai egyesületekről és a vallási életről 
is példának hozva a Péter-Pál búcsú
kat, amelyekre volt, hogy negyven
ezer vendég is érkezett Óbudára.

A nap hátralévő részében szó esett 
még Huszárik Zoltán Szindbád cí
mű filmjéről, a szimpózium má
sik szervezője, Wesselényi-Garay 
Andor Budapest urbaniszikai va
lóságát hasonlította össze a Krú
dy-regényekben jelenlévő fikciók
kal. Megismerhették a résztvevők 
Krúdy és Baudelaire modernség
fogalmát, amely a „fláneur” (kó
száló) figurájában testesül meg. 
A pesti nő alakjával Krúdy mel
lett Vaszary Gábor író munkáin ke
resztül is találkozhattak a résztve
vők, és szó esett egy Krúdy-szöveg 
felhasználásával készült operáról is. 
Kenessey Jenő 1942-ben írt operát 
Az arany meg az asszony című szín
darabból, amit elő is adtak, sőt, jö 
vőre az Operaház ismét műsorra tű
zi. Szentpéteri Márton eszme- és 
irodalomtörténész Krúdy térpoéti
kájáról szóló előadása szerint Krúdy 
az Ady Endre éjszakái című művé
ben kultikus magasságokba emelte a 
„városhasználatot”. Végül az első na
pot Zipernovszky Kornél jazzkutató

előadása zárta, aki a húszas években 
Budapesten is megjelenő jazzband- 
ről mint cigányzenét kiszorító jelen
ségről beszélt.

A második nap Kurutz Márton 
filmtörténész előadásával folyta
tódott a szimpózium. Ö az író mű
veiből készült adaptációk felsorolá
sa mellett (már Korda Sándor zuglói 
filmgyára is forgatott volna a Nagy 
Háború előtt némafilmet a Szind- 
bádból) részletesen beszélt Huszá
rik Zoltán filmjéről is. Aki először 
az olasz rendezőt, Vittorio de Si- 
cát, majd Darvas Ivánt kérte fel a fő
szerepre. Hörcher Ferenc filozófus 
A vörös postakocsi című regényen 
keresztül a város aranykoráról, a 
korszak erotikájáról is értekezett. 
Krúdynál szerinte a város mint sze
relmi objektum testesül meg, és női 
alakot ölt. így jegyezheti el Podma- 
niczky Frigyes, „Budapest vőlegé
nye”, aki a Közmunkák Tanácsának 
elnökeként komoly befolyást gyako
rolt a város fejlődésére. Németh Ta
más irodalomtörténész, pannon
halmi tanár előadása Krúdy esete a 
fiatalkorú befogadóval címmel azt a 
problémát járta körül, hogy mihez 
kezd az y generáció, a digitális benn
szülöttek ezzel lassan hömpölygő, 
cselekmény nélküli prózával. Az iro
dalomtanár szerint az írónak ott kell 
maradnia a kánonban, de a novellái
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lesznek majd az iskolában érdeke
sek. Sturm László irodalomtörténész 
Krúdyt és az egyik legnagyobb mo
dern orosz írót, Andrej Platonovot 
hasonlította össze, Rozsnyai József 
építész a korszakra jellemző histo- 
rizáló építészetről tartotta meg elő
adását. A továbbiakban többek kö
zött szó esett még a századfordulós 
magyarországi járműgyártásról és 
Krúdy multiszenzorialitásáról is.

A szimpóziumot végül Saly Noé
mi muzeológus Krúdy étkezési szo
kásairól szóló prezentációja zárta.


