
Hol járt itt Szindbád?
K rúdy- rajongó, aki ma, ked
velt íród születésének 111. 
évfordulóján, élete utolsó há
rom esztendejének nyomát 
keresnéd Óbudán — ahová 
Szindbád, kedvelt íród a lter- 
ego hőse úgy vetődött 1930. 
m ájus 28-án, m int a hajó
törött —, ne fáradj. A házat, 
ahol 1933. május, 12-én h a j
nalban elaludt, esetleg még 
m egtalálod, ha tudod, hogy 
a mai Dugonics Titusz  té r  15. 
azonos az akkori Templom  
utca 15-tel. M egtalálsz vala
mit a hajdan i óbudai utcák, 
házaik hangulatából is. A 
Magyar Lajos utca s a Dugo
nics Titusz  tér sarkán a h a j
dani híres vendéglő, a Ko
rona, most — igazán szépre 
restau rálva — óbudai Mű
velődési K özpontként m űkö
dik.

A Magyar Lajos  utcában 
m egm aradt három  polgárhá
zat is restaurálták . A Tanuló 
u tcában szép téglavörösre 
festve áll az egykori iskola 
épülete. A Mókus utca 22. 
a la tt Krúdy  egyik törzshelyét, 
a Kéhlit  (ez is-' áldozatául 
esett a beteges ú jrakereszte-

léseknek: Híd vendéglő lett 
belőle) most ép ítik  újjá. És 
szebb, m int Krúdy  korában 
volt, a Templom  utca 15. (A 
m agam  részéről m aradok en 
nél az utcanévnél.)

A tágas kapubejára ttó l 
balra  levő két ablak mögött 
volt valam ikor Krúdy  dolgo
zószobája. Ott, egy billegő 
lábú konyhaasztalból kine
vezett íróasztalon írta  egye
bek között a  Boldogult úrfi- 
korombant, a Festett királyt, 
az utolsó nagy elbeszéléskö
tet, Az élet álom  novelláit, 
meg egy kötetre való más 
írást Óbudáról. A kapu m el
letti ab lakban  tá rsalgo tt a 
környék kisem bereivel. Néha 
oda vitt á t neki a pincér a 
Koronából egy korsó  frissen 
csapolt sört. Ezek az ablakok 
ma friss, szép gipszm intás 
kerettel büszkélkednek. A 
girlandok a tetöperem  alatt 
vadonatújak . Oj a nagykapu. 
Üjak a szomszédos, szintén

rendbe szedett házak ab lak 
keretei is. M inden nagyon 
szép. Csak egy valami hiány
zik. Az az egyszerű m ár
ványtábla, am elyet még 
1958-ban helyezett el a ka
pubejárat, s a m ellette levő 
ablak közti fal részre a III. 
K erületi Tanács, és amelyen 
m egörökítették, hogy itt élt 
és alkotott élete utolsó esz
tendeiben, haláláig, Krúdy  
Gyula.

A m ikor a 15-ös számú h á
zat, s a m ellette levő másik 
kettő t éveken á t ta tarozták , 
az em léktábla még megvolt. 
Magam láttam , hogy az ép ít
kezés irodájában őrzik. Ami
kor elkészültek a m unkával, 
azt lehetett rem élni, vissza
kerül a régi helyére. M int 
ahogyan azt is rem éltük, 
Krúdy-hívdk,  hogy a volt 
K rúdy-Iakrész szobáiban em 
lékszobák nyílnak, Krúdy-  
rriúzeum lesz.

Nem lett. M ost a kapun

egy szokványos arany-fekete 
üvegtábla je lz i: Krúdyék
szobáiban A Híd című folyó
irat szerkesztősége székel, s 
a ház — és a szomszédos 
házaik — tá rs-  vagy ta lán  fő- 
tulajdonosa az Országos M ű
emléki Felügyelőség, mely itt 
m űködteti szaíkrestaurátori 
osztályát. És bár m indezek
nek nem nagyon örülhetnek 
azok, akik örömmel lá ttak  
volna itt egy K rúdy-em lék- 
helyet, ebbe ta lán  még — 
ha nem is szívesen — bele
törődnének. De a rra  nem  na
gyon lehet ésszerű m agyará
zat, m iért nem kerü lt vissza 
az em léktábla a régi helyére? 
Miért nem tudhatjuk meg, 
hol járt itt Óbudán Szind
bád?

Nem keresgéltem  az oko
kat. Nem hívtam  fel ezt vagy 
azt az illetékest, m ert azok 
a K rúdy-rajongók, akik csak 
(csak?) az író nyom át kere
sik, sem igen keresgélnek, 
hívogatnak. Nem az ő dolguk 
az oknyomozás. De azért 
mégis érdekelne, hová lett 
az az em léktábla?

(takács)


