Labdarúgópálya a műemlék templom
falánál és egyéb óbudai furcsaságok
Az Arpád-híd gyors ütemű újjá
építése — természetesen — a la
kosság kedélyének egyfajta
fel*
borzolasát Is eredményezi a híd
körüli munkálatok miatt. Az épít
kezéssel egyidőbcn tartó
római
kori emlékek ásatása Is sok szenynyel, törmelék felhalmozódásával
is jár. Véletlenül a száraz ősz Is
hozzájárul, hogy a főbb útvonala
kon szinte „száguldanak** a szél
kavarta porfelhők. De mindez el
tűrhető néhány elhibázott intézke
déshez viszonyítva. Néhány hete
például sodrouykerftéses futtballpálya építését kezdték meg a ba
rokk kori Péter és Pál föpléhánia templom mellett.
Távolabb
már volt és van Is a Honvédelmi
Sportszövetség ifjú sportolói által
használt népszerű és kisebb sport
pálya. De ez nem sérti senkinek
az ízlését, sem a hivőkét, sem a
sétálókét. Méltán bántó, városépítészetileg Is csúf terv azonbau,
hogy több méteres vasoszlopokat
vertek le a főtemplom oldalá
ban és a tervezett sportpálya
bejáratát is szinte a templom ka
puja
mellé
építik.
A
teret
gesztenyefák gyönyörű sora, és
szép szobrok díszítették. A fákat
már kivágták, talán kettő
van

meg belőle, a szobrokat pedig má
zsás kövek borítják el.
A templomtól nyugatra, de egé
szen a Dugovics Titusz tér 13* szá
mú, 1938 óta emléktáblával jelölt
„Krúdi-báz** szó szerint siralmas
állapotban az összeomlás veszélyé
ben vár Jobb sorsára. Talán négy
éve határozta el a Fővárosi Ta
nács építési osztálya a Műemléki
Felügyelőséggel
közösen,
hogy
Krúdy Gyula utolsó lakóhazát
nem bontják le, hanem tatarozzák.
Krúdy Gyula Zsuzsa lánya felve
tette a gondolatot, hogy a nagy
író szobája legyen emlékmúzeum,
ehhez a családi emlékeket is ren
delkezésre bocsátja.
A minap betekintettem Krúdy
Gyula dolgozószobájába, aboi if
júkorom szerencsés körülményei
során, néhányszor megfordulhat
tam. Elszomorító kép: deszkák és
elhasznált
szekrények
tömege
raktárrá „alakította** azt az emlé
kezetes szobát, amely a „Vadeve
zős megtérése** után utolsó fe
delet nyújtott Szinbádnak, aki
1930-tól, a Margitszigetről való
kényszerű elköltözése után 1933.
május 13-én bekövetkezett haláláig
itt élt és dolgozott.
(szabó)

