


Scheibner Tamás 

Krúdy és a város. 
Krúdy Gyula 1945 utáni 
recepciótörténetéhez1 

A második világháború után a könyvkiadás és -kereskedelem az óriásimértékű 
háborús pusztítás után csak igen lassan kezdődött meg. A nehéz életkörülmé
nyek és a meginduló, majd egyre gyorsuló infláció közepetie fizetőképes kereslet 
nemigen mutatkozott, és különösen kevesen költöttek szépirodalmi kiadványok
ra. A koalíciós évek könyvnapjai minden propaganda ellenére rendre érdektelen-

. ségbe fulladtak A jelentős veszteségeket szenvedő könyvtáraknak is időbe került, 
míg úgy-ahogy rendezték soraikat. Az irodalomtörténész Sziklay László 1945 vé
gén Budapest olvasási szokásait felmérő riportja- amelynek szám os megállapítását 
levéltári kutatásaim alapján meg tudom erősíteni - arról tudósított, hogy a poli
tikai kiadványok, a vallási irodalom és a ponyva mögött a szépirodalom háttérbe 
szorult. Aki mégis ilyen típusú könyvek iránt érdeklődött, az a 20. századi iroda
lomból elsősorban Móricz Zsigmond Rózsa Sándorát és Erdély-trilógiáját, valamint 
Ambrus Zoltán és Krúdy Gyula írásait kereste, míg a kortársak közül Márai Sándor 
és Kassák Lajos volt népszerű.2 Maga Márai, aki a harmincas évek közepétől ki
bontakozó Krúdy-kultusz tevékeny formálója volt/ 1946-ban még azt jegyezte fel 
a tőle megszakott iróniával, hogy bár a "halottak mostanában sokat és jól írnak': 
különösen Kosztolányi Dezső vált divatossá, Krúdyt egyelőre "csak az ínyencek ol
vassák':4 A keresletről Márainak sem pusztán egyéni benyomásai lehettek, hiszen 
felügyelőbizottsági tagja volt annak a könyvkiadónak, a Révai Testvérek Irodalmi 
Intézetnek, amely akkor számos magyar klasszikus és jelentősnek tetsző élő alkotó 
műveinek jogdíját birtokolta. Ekkor még Krúdy a közkönyvtárakon és magángyűj
teményeken kívül jóformán hozzáférhetetlen volt, annak ellenére, hogy 1945-ben 

1 Köszönettel tartozom Kelecsényi Lászlónak és Szeged y-Maszák Mihálynak a dolgozat előadott vál
tozatához füzött megjegyzéseikért 
2 SziKLAY László, Budapest olvasóközönsége 1945-ben, Magyar Könyvszemle, 1946/1, 75-78,82-84. 
3 A Krúdy-kultusz kialakulásáról és a művek recepciótörténetéről lásd BEZECZKY Gábor, Kultusz és 
szakirodalom. Krúdy fogadtatása, Jelenkor, 2012/12, 1207-1216. 
4 MÁRAI Sándor, Krúdy =U ő, Ihlet és nemzedék, Révai, Budapest, 1946, 128. 
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A podolini kisértet, 1946-ban és 1947-ben pedig az Álmoskönyv és három vékony 
Krúdy-füzet is megjelent5 - a korabeli sajtótudósításaszerint az antikváriusok sem 
találkoztak évek óta a szerző köteteiveL 6 

A helyzet a jelek szerint elsősorban az infláció mérséklődésének és az értelmiség 
életszínvonalának további süllyedése ellen tett lépések könyvpiacot is kanszolidá
ló együttes hatására változott meg látványosan. 1948-ban sorra jelentek meg a jól 
értékesíthető Krúdy-kötetek, pár hónap leforgása alatt nem kevesebb, mint nyolc. 
Amint Örkény István fogalmazott A Reggel cím ű hetilapban, "egy új Krúdy-kiadás 
napjainkban irodalmi esemény, biztos siker':7 Nem mindegy, természetesen, hogy 
mely Krúdy-művek megjelentetését látták kívánatosnak a kiadók, amelyek közül 
a kommunista párthoz nem kötődö vállalatok is médegeiték kiadványaik szellemi
ségét politikai szempontbóL A magyar jakobinusok (Népszava), az Ady Endre éjsza
kái (Fehér Holló) vagy A nagy idők nagy hősei (Új Idők) címen közzétett, az 1848-as 
forradalmat felidéző válogatás Krúdynak egyaránt olyan oldalait igyekezett felmu
tatni, amelyek összhangba hozhatónak tűntek az akkorra már kommunisták dorni
náita kormány propagandájávaL 8 

Az említett kötetek sajtóvisszhangja jóval szélesebb volt, mint a szintén az idő 
tájt napvilágot látott, minden bizonnyal jelentősebb műnek mondható Hét Bagolyé 
(Franklin) vagy A vörös postakocsié (Hungária).9 Ugyanakkor nem állítható, 
hogy utóbbiakat vagy az olyan elbeszélésgyűjteményeket, mint az Aranykézutcai 
szép napok (Hungária), az Egy pohár borovicska (Fővárosi Irodalmi Intézet) vagy 
a Dudorászi (Révai) megsemmisítő kritikával illették volna. 10 Sőt, Krúdy életmű- · 

vének értékeit illetően meglehetős konszenzus volt, még a művészetével szemben 
kifogásokat emelők is világirodalmi rangú szerzőnek minősítették. Inkább az volt 
jellemző, hogy Krúdy irodalomtörténeti szerepét igyekeztek Mikszáth Kálmánéhoz 
hasonítani, és ezen keresztül biztosítani helyét a kánonban, annál is inkább, mert 
az irodalomtörténeti köztudatba már a háború előtt Mikszáth (és persze Jókai) "ta
nítványaként" vonult be. 

5 KRÚDY Gyula, A podolini kísértet, Dante, Budapest, 1945; KRÚDY Gyula, A pajzsos ember, Egyetemi 
Nyomda, Budapest, 1946; KRÚDY Gyula, Őszi versenyek, Válasz-Kner, Gyoma, 1946; KRÚDY Gyula, 
Almoskönyv, Athenaeum, Budapest, 1947; KRÚDY Gyula, Pesti nőrabló, Fehér Holló Könyvek, 
Budapest, 1947. 
6 Lásd például ÖRKÉNY István, Krúdy-redivivus, A Reggel, 1948. január 19., 3, 8. 
7 ÖRKÉNY István, Krúdy Gyula az é/en, A Reggel, 1948. április 12., 8. 
8 KRÚDY Gyula, A magyar jakobinusok, Népszava, Budapest, 1948; KRÚDY Gyula, Ady Endre éjszakái, 
Fehér Holló, Budapest, 1948; KRÚDY Gyula, A nagy idők nagy hősei, Új Idők, Budapest, 1948. 
9 KRÚDY Gyula, Hét bagoly, Franklin, Budapest, 1948; KRÚDY Gyula, A vörös postakocsi, Hungária, 
Budapest, 1948. 
10 KRÚDY Gyula, Aranykézutcai szép napok, Hungária, Budapest, 1948; KRÚDY Gyula, Egy pohár bo
rovicska, Székesfőváros Irodalmi Intézet, Budapest, 1948; KRÚDY Gyula, Dudorászi, Révai Könyvtár, 
Budapest, 1948. 
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Budapest még romokban hevert, amikor 1945 nyarán cikk jelent meg Krúdyról 
a Nemzeti Parasztpárt napilapjában, a Darvas József irányította Szabad Szóban. 
Szerzője, Molnár Miklós, aki rövidesen a Rákosi-korszak kulturális sajtójának be
folyásos szerkesztő-kritikusává vált, azt igyekezett bizonyítani, hogy Krúdy elítélő 
kritikával szemlélte a dzsentrit, "tisztán látta a múlt bűneit és a jövőt': és egy önma
gát túlélő, eleve mesterkélt életforma megtestesítőit látta bennük, akikért nem kár. 11 

Lukács György korábban jobbára csak hallomásból ismert műveinek megjelente
tése, amely a marxista irodalomtörténeti átértékelés számára elméleti alapot bizto
sított, az imént idézett felfogásnál azért valamelyest összetettebb Krúdy-értékelést 
is lehetövé tett. Kihasználva, hogy Lukács nemigen olvasott Krúdyt, és 1948 feb
ruárjáig nem emlegette (akkor elítélően szólt róla), a filozófus-esztéta realizmusel
méletét Krúdyra alkalmazva úgy lehetett érvelni, hogy az író, bár "osztálykorlátait" 
átlépni nem tudta, nem sikerült levetkőznie rokonszenvét, nosztalgiáját a "régi 
Magyarország" iránt, mégis mintegy "akarata ellenére': "objektíve" vált kora tár
sadalmának realista bírálójává, legfőképpen azzal, hogy bemutatta annak tipikus 
figuráit. Dialektikus módon vagy sem, Krúdy mint a dzsentri- korabeli szóhaszná
lattal élve- "leleplezője": ez a Mikszáth-értelmezésekből is ismerős fordulat hamar 
a Krúdy-értés toposzává vált. 12 

E "leleplező" szereppel összefüggésben magyarázták Krúdy írásmódját is. Ismét 
olyan megfigyelésről van szó, amelynek gyökerei a két világháború közti időszak 
irodalomkritikájához nyúlnak vissza: a valósághű ábrázolás és az álomszerűség 
keveredéséről. 13 A Krúdy-értésben létezett tehát folytonosság, csak épp ekkoriban 
a realista oldalát illett inkább hangsúlyozni. Emellett számos életrajzi tényt felem
legettek, amelyek segítettek megalapozni irodalomtörténeti "legitimitását": volt 
ő Petőfi és 1848 örököse, Ady Endre barátja, a Tanácsköztársaság publicistája, Gorkij 
korai méltatója és általában az orosz írók kedvelője. Sőt a Magyar Kommunista Párt 
kultúrpolitikájának meghatározó alakja, Horváth Márton 1946 áprilisában egy igen 
jelentős dokumentumban, nevezetesen abban az elaborátumban, amely a párt értel
miségpolitikáját vázolta belső használatra, és amelyet előzőleg az MKP Értelmiségi 
Bizottságán kívül Révai Józseffel is átbeszélt, Krúdyt egyenesen a magyar regény 
"fővonalához" sorolta, Jókai és Mikszáth után. 14 

11 MoLNÁR Miklós, Krúdy és a magyar dzsentri, Szabad Szó, 1945/7,4. 
12 A gondolat, hogy Krúdy kivonult a társadalomból, már Sötér 1941-es cikkében jelen volt. SÖTÉR 
István, Krúdy Gyula = Ködlovagok. Írói arcképek, szerk. ThuRzó Gábor, Szent István-Társulat, 
Budapest, 1941, 180-202. 
13 Lásd példáulALSZEGHY Zsolt, Krudy Gyula, Irodalomtörténet, 1929/3-4, 102-106. 
14 Lásd [HoRVÁTH Márton:] Értelmiség, h. n., d. n. [1946. április], PIL (Horváth Márton-hagyaték), 
991. f. 15. öe. A három említett író itt is mint a dzsentri értelmiség reprezentánsa jelenik meg, és 
azt hivatottak példázni, hogy még a magyar próza kiemelkedő alkotói is többé-kevésbé igazolják 
ezt a társadalmi réteget, vagyis a magyar prózában nehéz igazán progresszív hagyományt felmu
tatni. Krúdyékkal szemben Herczeg Ferencet említi negatív példaként a szöveg, akinek műveiben 
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Bár Krúdy efféle szituálása nem tekinthető általánosnak, 1948 elején volt egy 
olyan időszak, amelyben úgy tűnt, hogy a Krúdy-kedvelő baloldali és kommunista 
irodalmárok sikerrel integrálják a kánonba az írót. Ezt nemcsak a kiadások gyara
podása és a kritikai recepció megélénkülése mutatta. A beavatottak szélesedő köre 
a sajtóban magukat a politikusokat - Ortutay Gyula vallás- és közoktatási minisz
tert vagy Bóka László államtitkárt - is többször megszólította Krúdy-ügyben. 15 

Nem mellékes, hogy a kommunisták által a Szociáldemokrata Párt "baloldali" 
alakjai köztszámon tartott Bóka 1948 januárjában, vagyis már magas közhivatalát 
viselve elismerő kritikát közölt az író egyik művéről, 16 és ígéretet tett arra, hogy 
Krúdynak "méltó emléket" állítanak. Átmenetileg úgy tűnhetett, nincs politikai 
akadálya annak, hogy Krúdy elfoglalja helyét a hivatalosság által is megerősített 
magyar irodalmi kánonban. 

Nem ez történt. 1949-tőllátványos a visszaesés, az államosított Révai Kiadó je
lenteti csak meg az Asszonyságok diját. 17 A változás hátterében politikai események 
állhatnak. 1948 őszén Rákosi Mátyás párttagrevíziót hirdetett, amelynek egyik oka 
a kádercsere iránti igény volt, különösen az elmaradottnak tartott "kulturális fron
ton': Olyan kulturális kádereket igyekeztek pozícióba juttatni, akik nem polgári 
származásúak voltak, gyakran csak esti gimnáziumot végeztek a féléves pártiskola 
előtt, és más típusú, a szovjet szacialista realizmushoz közelebb álló irodalmi esz
ményekkel rendelkeztek. Többségüknek nem volt szívügye Krúdy. E politikai bi
zalmat élvező új káderek tömeges megjelenése a polgári műveltséggel rendelkező 
pártmunkásokat is elbizonytalanította: már nem volt érdemes- különösen a Rajk- · 
per árnyékában - kockára tenni a pozícióikat 

Ráadásul nem sokkal korábban Lukács György az MKP káderutánpótlását biz
tosító Politikai Akadémiáján tartott beszédében, amely még abban a hónapban, 
1948 áprilisában megjelent az Új magyar kultúráért című kötet nyitótanulmánya
ként, éppen egy olyan nemzetjellemtaní vonás képviselőjeként láttatta Krúdyt, 
amelynek megváltoztatása alapvető az új Magyarország felépítése érdekében. 
Eszerint a magyar irodalom egyik vonulata - természetesen szó sincs "fővonalról" 

a szerző értékelése szerint már nem lelhetünk fel semmi pozitívumot. Móricz Zsigmond neve itt 
nem került elő. 
15 Krss Dezső, Alomvilág, A Reggel, 1948. január 19., 4; Uő, A Tegnap Ködlovagja után, Világ. 1948. 
június 17., 2. 
16 BóKA László, Próza (Ady Endre éjszakái), Új Magyarország. 1948. január 24., 7. 
17 KRÚDY Gyula, Asszonyságok dija, Révai, Budapest, 1949. Az MDP Könyvbizottsága 1949 elején 
még engedélyezte a kötet megjelenését: a bizottságban többen is voltak, akik - például Bóka László 
vagy Keszi Imre - nagyra tartották Krúdyt, és tehetségét még a Krúdy irodalomtörténeti "hasznát" 
kétségbe vonó, sőt azt inkább károsnak tartó Lukács is elismerte. Megjegyzendő azonban, hogy nem
csak minőségi és politikai szempontokat mérlegelt a bizottság, hiszen a frissen államosított kiadók 
fenntarthatósága szempontjából lényeges volt, hogy olyan könyveket is megjelentessenek, amelyek 
nem csak "papíron': hanem valóságosan értékesíthetők. Vö. Jegyzőkönyv az MDP Könyvbizottsága 
1949. február 9-én megtartott üléséről, PIL (Vértes György iratai) 816. f. 37. őe. 
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- "az álmodozásból eredő céltalan és értelmetlen cselekvéstől az álmodozásnak 
(álom és valóság lebírhatatlan ellentétességének) szintén cselekvésellenes következ
ményéig vezet': 18 Lukács szerint "Krúdy irrealitásba vesző alakjaiigmegy ez a fej
lődés, mely ebben a céltalan álmodozásban látja a magyar típus, a magyar nemzeti 
sors lényegét': 19 Ezt a Lukács-féle értékelést radikalizálta Király István Mikszáth
monográfiájában, amely a társadalomkritikus oldalát kiclomborítva felértékelte 
Mikszáthot, és kijátszotta Krúdyval szemben, aki innentől visszalépés volt az iro
dalmi "fejlődés" vonalán. 2° 

Csakhogy a Krúdy értékelése körüli korábbi viták, a baloldali és kommunista 
szerzők, sőt kulturpolitikusok elismerése nem predesztinálta azt a jóformán teljes 
szilenciumot és elutasítást, amellyel az írót sújtották - ezt a kulturális kádercsere 
sem magyarázza meg. Nézetem szerint egy olyan körülmény játszott közre, amely 
nem Krúdy poétikájával vagy múltfelfogásával áll közvetlen összefüggésben, ha
nem Budapest városának az átépítésével. 

Nem lehet szótlanul elmenni ugyanis amellett, hogy Krúdy 1945 utáni kanoni
zációjában rendkívül fontos szerepet játszott a szerző "Budapest írój aként" történő 
megjelenítése. Ennek nyilván lélektani okai is vannak: a hallatlan pusztítást elszen
vedett, félig lerombolt és csak igen lassan újjáépülő városban minden bizonnyal 

· sokak számára szükségletként jelentkezett Budapest legalább képzeletben történő 
újrateremtéseY Erre Krúdy olvasása valóban lehetőséget nyújtott. Jellemző, hogy 
a róla szóló írásokban alakja helyenként jelképesen azonosul a várossal. Egykori 
barátja, Hargitay István így festette le Krúdy életének utolsó napját: 

Korán kelt és vidám volt ezen a tündöklő májusi napon és korán ment el otthoná
bóL Délelőtt bejárta a Tabánt, délben a Várban volt, a Sándor-palotában, és innen 
a kiugró erkélyről [ . .. ]letekintett Pestre. Felsóhajtott. Gondolatban végigsuhant 
a zúgó város felett, ahol annyi éjjel és nappal telt el, hol itt, hol ott, vidámságban 
és gyötrődésben, édes reményben és szívbénító várakozásban a legkülönfélébb 
helyeken. Sokáig, nagyon sokáig nézte Pest városát, amelyet annyira ismert ... 
Amikor visszahúzódott és Pest látképe eltűnt szeme elől, szívszorulás fogta elY 

18 LuKÁcs György, A Magyar Kommunista Párt és a magyar kultúra: Előadás az MKP Politikai 
Akadémiáján, 1948. április 9.= Uő, Új magyar kultúráért, Szikra, Budapest, 1948, 14. 
19 Uo., 14-15. 
2° KIRÁLY István, Mikszáth Kálmán, Müvelt Nép, Budapest, 1952, 255-258. 
21 Lásd például SÖTÉR István, Új arcú Budapest, Budapest, 1946/9, 334-335, itt: 334. De hasonló 
élményre utal például az újjáépítés egyik résztvevője, az építész és író Granasztói Pál is visszaemléke
zéseiben. Vö. GRANASZTÓI Pál, Ifjúkor a Be/városban. Múló világom. Itthon éltem, Magvető, Budapest, 
1984, 572-574. 
22 HARGITAY István, Emlékezés az álmok hősére: Beszélgetés Krúdy Gyuláról, halálának évfordulóján, 
Kis Ujság, 1947. május ll., 7. 
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A részlet Krúdy és a város spirituális közösségére mutat rá. A tér átélése, egyrészt 
azáltal, hogy valóságosan bejárja (Buda), másrészt úgy, hogy tekintetével befogad
ja, és képzeletben belehelyezkedik (Pest), Krúdy létmódjáról kíván valami alapve
tőt elárulni, és szimbolikus, hogy amint ez a kapcsolat megszakad, az író meghal. 
Fontos körülmény, hogy a történet szerint a haldokló író még hazamegy, és létrehoz 
egy szöveget, ezáltal mintegy áthelyezve, átörökítve az irodalmi reprezentációra ezt 
a szellemi közösséget 

Számos további példát lehet idézni. A művészettörténész Genthon István, aki 
a Szépművészeti Múzeum akkori igazgatója és a budapesti műemlékvédelem egyik 
legfontosabb szereplője volt 1948-as lefokozásáig, a Boldogult úrfikoromban meg
jelenésekor ekképp ünnepelt a Budapest cím ű folyóiratban: a mű "nemcsak a »pesti 
regény« soha nem remélt csúcsa, hanem - én mondjam ki, másféle szépségektől 
babonázott? - a magyar regényírás koronája':23 Az említett havilap élen járt a há
ború utáni Krúdy-kultusz építésében, pedig az orgánum kezdettől mérsékelten 
baloldali karakterrel bírt, és bár az imént Genthont idéztem, leggyakrabban olyan 
szerzők méltatták a "ködlovagot': akik rövidesen fontos szereplői lettek a kommu
nista kultúrpolitikának. Az Egyetemi Könyvtár igazgatója, az akkor még a Nemzeti 
Parasztpártban politizáló Mátrai László például Krúdyt, Kosztolányi Dezsőt és 
Karinthy Frigyest a főváros három arcának megjelenítőiként méltatta, 24 és szoros 
összefüggést látott város és irodalom között: 

Városok és írók viszonya titokzatos, nehezen felfejthető szálakból szövődik. Nem 
függ a származástól, de bensőséges kialakulásához nem elég az sem, ha az író té
máit és alakjait kizáróan a város rezervoirjából meríti. Komoly, mély, "sírigtartó" 
viszony író és város között csak akkor szövődhet, ha - mint nagy szerelmesek 
között- kettejük stílusa válik azonossá.25 

Ez a szimbiózis Mátrai egy másik cikke szerint olyan erős, hogy voltaképpen 
Budapestről nem is lehet másként írni, csak úgy, ha Krúdyhoz mint irodalmi ha
gyományhoz kapcsolódik az utókor képviselője. Amint Kárpáti Aurél A nyolcadik 
pohár című kötetét kommentálva Mátrai megállapította, az Írószövetség, valamint 
a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság (MSZMT) írói szakosztályának társelnö
ke azért teremtett Krúdyra emlékeztető prózai írásokat, mert "a századforduló 
Budapestjében van valami mélységesen Krúdy-szerű vonás'?6 A főváros ugyanis 

23 GENTHON István, A békebeli Pest regényéről (Boldogult úrfikoromban), Budapest, 1946/5, 183- 185, 
itt: 185. 
24 Bóka László nem sokkal később a három szerzőt a város "őrzőinek'' titulálta. Vö. BóKA László, Pesti 
utcák éneke, Budapest, 1946/2, 65-67, itt: 65. 
25 MÁTRAl László, Az író és a város (Karinthy), Budapest, 1945/ 12, 124- 125, itt: 124. (Kiemelés 
az eredetiben.) 
26 MÁTRAl László, Egy pesti regény. Kárpáti Aurél: A nyolcadik pohár (Régi kövek, régi emberek), 
Budapest, 1945/2. 



Krúdy és a város. Krúdy Gyula 1945 utáni recepciótörténetéhez 323 

hirtelen nőtt világvárossá, egymásra torlódott a falusias-kisvárosias és a világlépté
kű, és az ezáltallétrejött feszültség - amelynek kapcsán Mátrai mintha az elidege
nedés tapasztalatára utalna - mintegy beleíródott a városi térbe. Márpedig ennek 
a térnek a Krúdy-szerűségét "nem meglátni egyet jelent a város történetének félre
ismerésével':27 Hasonlóan látta az NPP-ből Mátrai módjára hamarosan a kommu
nisták közé lépő Sőtér István is a helyzetet: ő Városrészek siratása című cikkében 
Buda igazi, "nem reakciós" szellemiségét vélte felidézni azáltal, hogy képzeletében 
Rezeda Kázmér birodalmát és a valós városi teret - vagy annak emlékezetét - össze
csúsztatta. 28 

A fővárosi irodalmi kultúra egyik legtevékenyebb népszerűsítője, a szociálde
mokraták balszárnyához tartozó Sós Endre A nagyváros írói című kötetében ugyan
csak kitüntetett szerepet juttatott Krúdynak.29 Sósnál ugyan, ahogy Mátrainál és 
Hargitaynál is láthattuk, Krúdy egész Budapest reprezentatív írójaként jelenik meg. 
Jellemzőbb volt azonban a kerületek-városrészek közti vetélkedés, amelynek során 
egy-egy barátot vagy kortársat idéztek meg tanúként a sajtóban, akik bizonyították 
Krúdy kötődését: olykor az elpusztított régi Tabánra hivatkozva Buda költőjeként 
tüntették fel (Várkonyi Titusz, Krausz Poldi),30 máskor a Belváros tűnt fel mint igazi 

. közege (Kálmán Jenő, Relle Pál), vagy éppen Ö budát helyezték előtérbe (Kehli ven
déglős, Bródy Gyula).31 E tét nélküli versengésnek az író emlékéért hamarosan va
lódi emlékezetpolitikai tétje lett, amennyiben Krúdy Gyuláról l 947 tavaszán nem 
a fenti kerületek egyikében, hanem Belső-Józsefvárosban neveztek el utcát. 

Ez tiltakozást váltott ki. Gogolák Lajos - nem csak a saját véleményének hangot 
adva - az Új Magyarország lapjain a legrosszabb megoldásnak nevezte a döntést. 
Bármelyik fent említett városrészt megfelelőbbnek tartotta volna, mégis, meglátá
sa szerint Krúdy "igazi hazája Öbuda volt'?2 Mint írta, "Öbudán még otthonosan 
jár-kel szelleme': Ezzel a gondolattal természetesen nem volt egyedül: "Az aránylag 
jómódú Pesten mindent hamar befed a feledés pora, de Öbuda, a krajcáros polgá
rok fertálya, az egészen más" - szólt egy tudósítás a Színházban.33 Öbuda ebben 

27 Uo. Elgondolásaitáthangolva lásd MÁTRAl László, Krudy reálizmusa, Magyarok, 1948/1,22-25. 
28 SőTÉR István, Városrészek siratása, Budapest, 1945/12, 126-129, itt: 127. 
29 Sós Endre, A megelevenedett Szindbád (Krúdy Gyula) = Uő, A nagyváros írói, Székesfőváros 
Irodalmi és Művészeti Intézet, Budapest, 1947, 79- 95. 
30 Mivel a városrészt, mint ismeretes, a Horthy-korszakban bontották el, Krúdy politikai legitimálá
sához ez a szembenállás is érvet szolgáltatott. 
31 Lásd többek közt AcsÁDY Károly, Szindbád utolsó estéje: Óbudai riport Kéhlinél és a kis Bródynál 
Krúdy Gyula nyomában, Színház, 1946. december ll., 15; KÁLMÁN Jenő, Nekrológ a New-Yorkról, 
Színház, 1946. május 6., 8; AcsÁDY Károly, Tabáni litánia. Krúdy Gyulát idézi leghűbb barátja, 
Várkonyi Titusz, Színház, 1947. május 12., 5; RELLE Pál, Akikkel találkoztam - Krúdy Gyula, Világ, 
1947. szeptember 14., 4; Ruffy Péter, Krúdy, Hírlap, 1948. október 20., 5. 
32 GoGOLÁK Lajos, VIII. kerület Krúdy Gyula utca, Új Magyarország, 1947. május 24., 2. 
33 AcsÁDY, Szindbád utolsó estéje, 15. 
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a képzetkörben a hagyományőrzés terepe lesz, a régi Budapest maradványa, amely 
kimarad a kissé ellenszenvvel nézett modernizációból. Ennek szociális aspektusa is 
feltárul: Pest a jómódúak világa, míg az autentikusság a viszonylagos szegénységgel 
asszociálódik. 

Miközben Krúdy újrafelfedezését ilyen és ehhez hasonló cikkek kísérték, egy 
másik, fajsúlyosabb vita is zajlott, részben ugyanezeken a fórumokon: az arról fo
lyó építészeti vita, hogy Budapest újjáépítése milyen irányelvek mentén történjen. 
A szociáldemokrata dominanciájú, de kommunista építészeket is tömörítő Fővárosi 
Közmunkák Tanácsa (FKT), amely a Rákosival ekkoriban jó személyes viszonyt 
ápoló34 - igaz, Vas Zoltánnal kölcsönösen ellenszenvező35 - Fischer József vezeté
se alatt állt, jóval radikálisabb elképzelésekkel állt elő, mint amilyet a mai városkép 
alapján gondolnánk. Az MSZMT egyik legtevékenyebb tagjaként, 36 az építész szak
osztály Perényi Imre melletti társelnökeként is működő Fischer, akit a létrehozandó 
Nagy-Budapest helyreállítási és újjáépítési munkálatainak vezetésével bízott meg 
a Budapesti Nemzeti Bizottság, és így kezdetben e feladat legbefolyásosabb szerep
lőjévé avatott, sokban támaszkodott ugyan a harmincas évek elején Harrer Ferenc 
vezetésével kidolgozott városrendezési tervre, de számos vonatkozásban annál me
részebb elképzeléseknek juttatott elsőbbséget. 37 Miközben magánkezdeményezések 
nyomán megindult a budapesti ingatlanok helyrehozása, 38 és örökségvédők mellett 
vezető építészek is óvtak a történelmi városrészek túlságosan nagyarányú átalakítá
sától,39 a Fischer vezetésével készült rendezési terv- az "újjáépítés, nem helyreállí
tás" jelszavának4° értelmében - a város koncentrikus gyűrűs szerkezetét a Dunával · 

34 GRANASZTÓI, J. m., 621. 
35 Vö. MAJOR Máté, Tizenkét nehéz esztendő (1945-1956). Lapis Angularis III. Források a Magyar 
Építészeti Múzeum gyűjteményéből, szöveggond., szerk. FEHÉRVÁRI Zoltán, PRAKFALVI Endre, 
Magyar Építészeti Múzeum, Budapest, 2001, 108; GRANASZTÓI, I. m., 622. 
36 Vö. például Emlékeztető a Magyar-Szavjet Művelődési Társaság vezetőségét illető megbeszélés
ről, 1946. június 16-án, Budapest, 1946. június 21., MNL OL, P 2148 (MSZMT iratai), l. d. 57/2; 
Jegyzőkönyv az MSZMT Elnöki Tanácsának 1946. július 2-án megtartott értekezletéről, h. n. [Budapest], 
d. n., MNL OL, P 2148 (MSZMT iratai), l. d. 52/6; [SZEMERÉNYI Oszvald:] Az 1947. évi közgyűlés 
főtitkári beszámolója, h. n., d. n., MNL OL, P 2148 (MSZMT iratai), l. d. 50/22. 
37 Az FKT terveiről a legjobb összefoglalás: SIPOS András, A jövő Budapestje, 1930-1960. Városfejlesztési 
prograrnak és rendezési tervek, Napvilág, Budapest, 2011 , 77-101. 
38 BONTA János, A magyar építészet egy kortárs szemével, 1945-1960, Terc, h. n. [Budapest], 2008, 
48-49. 
39 Vö. KoTSIS Iván, Életraj zam, szerk. PRAKFALVI Endre, HAP Galéria- Magyar Építészeti Múzeum, 
h. n. [Budapest], é. n. [2010], 241-242. Kotsis professzor, illetve fia és testvére félreszorításáról a mű
egyetemen lásd uo. 254-258. Lásd még PREISICH Gábor, Építészeti, városépítészeti pályafUtásom törté
nete. Lapis Angularis VII. Források a Magyar Építészeti Múzeum gyűjteményéből, szöveggond., szerk. 
FEHÉRVÁRI Zoltán, PRAKFALVI Endre, Magyar Építészeti Múzeum, Budapest, 2009, 55. 
40 Lásd például MORVAY Endre, A jövő Budapeslje. Ötletpályázat a korszerű városrendezésre II., 
Budapest, 1946/2, 68-72, itt: 68; PRAKFALVI Endre, Elmélet és gyakorlat építészetünkben, 1945-
1956/1959 =Építészet és tervezés Magyarországon, 1945-1959, szerk. PRAKFALVI Endre- HAJDÚ Virág, 
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párhuzamos sávos szerkezetűre szabta volna át. Ez a szám os, akkoriban korszerűnek 
számító városrendezési elgondolást tükröző terv természetesen a belső városrészek 
nagymértékű átalakításával járt volna, a bennünket leginkább érdeklő Ö buda terü
letén pedig lazabeépítésű lakótelep létrehozását irányozta előY Amikor 1948 már
ciusában megszüntették az FKT-t, és a Szovjetunióból hazatelepült Perényi Imre 
vezetése alatt álló Építéstudományi Központ (később Építéstudományi és Tervező 
Intézet) vette át a főváros újjáépítésének az irányítását, Öbudát az első, legnagyobb 
laksűrűséggel beépítésre váró - hatemeletes házakat előirányzó - övezetek közé so
rolták.42 Bár e tervek pontos részleteiről a nagyközönség nem értesülhetett, egy ösz
szefoglaló cikk ismertette a szociáldemokrata Tér és Formával szemben 1946-ban 
indított rivális, kommunista folyóirat, az Új Építészet oldalain, 43 így nagyvonalakban 
képet formálhatott a főváros tervezett jövőjéről. A dominánssá váló kommunista vá
rosépítészeti elképzelések, bár ekkor még ellentmondásosak voltak, nemcsak a szak
folyóira tokból, hanem a korábban ernlegetett Budapest lapjairól, a napilapokból vagy 
a nagyközönségnek szánt kiadványokból is megismerhetők voltak. Perényi, illetve 
az 1945-től vele igen szoros kapcsolatban álló 44 régi illegális kommunista Major Máté 
- akinek a szovjet hadifogságban, ahol tervezőmérnökként dolgozott, volt alkalma 
tanulmányozni az ország építészetét,45 de akiamodern architektúrát kezdetben nem 
látta összeegyeztethetetlennek a szacialista realizmussal-, valamint a kommunista 
városépítészet egyik kulcsszereplője, Preisich Gábor publikációi megfelelő eligazí
tással szolgáltak. 46 A Rákosi-korszak hamarosan meredeken felívelő pályát befutó 

Országos Műemlékvédelmi Hivatal- Magyar Építészeti Múzeum, Budapest, 1996, 8-19, itt: 8; SIPOS, 
I. m., 77. 
41 SIPOS, I. m., 87. 
42 Uo., 102- 113. 
43 Nagy-Budapest Altalános Rendezési Terve, Új Építészet, 1948/8, 279-295. Ennek a cikknek a megje
lentetéséért Perényi állítólag pártmegrovásban részesült, mert a nélkül illformálta az olvasókat a ter
vekről, hogy azt az MDP vezetőségével előzetesen egyeztette volna (PREISICH, I. m., 61). A párteliten 
belüli nézeteltéréseket az is jól érzékelteti, hogy míg Rákosi és Révai a moszkvai városrendezés min
tájára visszatérően hiányolták egy reprezentatív városközpont, egy szovjet közvetítéssel antik példát 
követő Forum létrehozását, amely a Belváros jelentős mértékű átalakításával járt volna, ezt Gerő Ernő 
gazdasági szempontokra hivatkozva nem tartotta megfelelőnek. (Gerő építészeti kérdésekben máskor 
is hajlamos volt fiskális megfontolásokat az ideológiai kérdések elé állítani, vö. MAJOR, Tizenkét nehéz 
esztendő, 135.) Gerő ezzel szemben, ugyancsak szovjet ihletésre, ún. magasházak építését javasolta 
a fontos köztekedési csomópontoknál - csakhogy ezt meg Rákosiék nem hagyták jóvá. Végül egyik 
változat sem valósult meg. Vö. SIPOS, I. m., 143- 144. 
44 Major ekkor Perényit legjobb barátjaként tartotta számon. A kilencéves kora óta Szavjetunióban 
élt Perényi hazatelepülése után kezdetben törte a magyart, és cikkeinek fordítója, nyelvi lektora Major 
volt. MAJOR, Tizenkét nehéz esztendő, 153; 178. 
45 Vö. Uo., 98. 
46 Lásd például PERÉNYI Imre, Városépítés a Szovjetunióban, Új Magyar Könyvkiadó, Budapest, 1947; 
MAJOR Máté, Az új építészet elméleti kérdései (Szocialista realizmus az építészetben J, Új Építészet Köre, 
h. n. [Budapest], 1948; MAJOR Máté, Elavult városrészek újjáépítése, Budapest 1946/5, 197- 199. 
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Rados Kornél Sztálin városépítési elképzeléseit az elsők között ismertetve Moszkva 
példáján mutatta be, hogyan kell a "rendszertelen beépítésű város görbe kőburkola
tú utcái" helyett egy tervszerűen felépített metropoliszt létrehozni. 47 

A kommunista városépítészek, különösen a fiatalabb korosztály képviselői kö
zött számosan akadtak, akik olyan elrugaszkodott tervekkel álltak elő, és olyan 
mértékben lebecsülték a létező építészeti örökséget, hogy az az eleinte őket támoga
tó Fischer távolságtartását is kiváltotta, 48 nem beszélve a szociáldemokraták másik 
kulcsemberéről, Granasztói Pálról, aki emlékirataiban egyenesen a Budapestet gyö
kerestül felforgatni szándékozó korábbi nyilas építészekhez hasonlította gondol
kodásmódjukat.49 Az idősebbek közt is voltak szélsőséges figurák: az 1948 nyarán 
hazatelepült Szíjártó Lajos, aki rövidesen építésügyi államtitkárrá, majd miniszterré 
vált, és aki addig a Szovjetunióban egy szocreál épületdíszeket gyártó vállalat igaz
gatója volt, a budai Várnegyed teljes lebontását és helyén munkáslakótelep létesíté
sét javasolta. 5° Nem állt egyedül a nagy tervekkeL Major emlékezéseszerint "[e]z 
[volt] az az idő, amikor a párt egyes vezetői, tabula rasát akartak teremteni, például 
azzal, hogy a Batthyány téri Szent Anna templomot lebontják': ahogy- más kiemel
kedő műemlékek mellett - a Bazilikát isY 

Ezekhez képest ugyan Perényiék kevésbé radikális elképzelésekkel álltak elő, de 
abban - minden 1949-től kiéleződő, a szocialista realizmus értelmezése körül ki
bontakozó és az 1951-es építészvitában kulminálódó nézeteltérés ellenére- egyet
értés volt köztük, hogy a szovjet építészet mintájára a város teljes modernizációját 
szerették volna elérni Moszkva mintájára. úgy gondolták, az épített környezet és 
akialakítandó "új ember" élénk kölcsönhatásban formálja egymást. A városképnek 
az ideális állam szimbolikus rendjét kell sugallnia, és egyszersmind gyönyörködtet
nie kell. Városépítészeti elképzeléseikbe nem illett bele az olyan girbegurba macs
kaköves utcákkal, régi földszintes épületekkel tarkított kerület, mint amilyen akkor 
Óbuda központja volt. 

A főváros átépítésének ilyen-olyan terveivel szembesülve néhányan, mint 
a műemlékvédelem meghatározó alakja, Gerő László52 vagy az olyan baloldali 

47 RADOS Kornél, Újjáépítés a Szovjetunióban, Budapest, 1946/8,287-290. Lásd még RADOS Kornél, 
A harmincéves Szavjetunió építészete, Budapest, 1947/12, 443-445; RADOS Kornél, A Kálvin-tér ren
dezése, Új Budapest, 1948. nyár, 33-34. 
48 Vö. GRANASZTÓI, J. m., 563-565, 595. 
49 Uo., 565. 
50 MAJOR, Tizenkét nehéz esztendő, 205-206, GRANASZTÓI, I. m., 667. Lásd még PREISICH, I. m., 83. 
51 MAJOR, Tizenkét nehéz esztendő, 206. 
52 Gerő elsősorban a Várnegyed és a Belváros fennmaradását szerette volna elérni: arra hivatkozott, 
hogy a háború nem összefüggően rombolt, hanem szórványosan, így a bontás tetemes költségei mel
lett "esztétikailag is igen nehéz a régi, már kialakult városképben, műernlékek közelében és fenn
tartásuk mellett megnyugtató megoldásokat találni': GERŐ László, Újjáépítés és esztétika, Budapest, 
1947/6, 193-198, itt: 195. A fent nevezett kerületek védelmében Gerő azt javasolta, hogy az új be
építési módok kisérleti telepeként inkább Öbudát használják. Talán erre is írt válaszként született 
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irodalmárok, mint Bóka László vagy Sőtér István, 1945-től kezdve értékőrző mó
don viszonyultak a kérdéshez: a változást elkerülhetetlennek tartották, de az új és 
a régi egyensúlyamellett kívánták a fejlesztést. Még a Magyar Közösség-ügy örvén 
1947-ben eltávolított- és a városépítészet kérdéseibe csak korlátozott beleszólással 
bíró - Kővágó József polgármesteri működése idején született a fővárosi oktatás
politika egyik reprezentatív kiadványa, a Budapesti antológia (1946; 1947).53 Ezzel 
az elsősorban iskolák számára készített kötettel a lokálpatriotizmus ébresztését 
szándékoztak elérni, amely Kővágó előszavaszerint elválaszthatatlan a világiroda
lomhoz történő eredeti hozzájárulás igényétől: azt sugallta, hogy a város és az ott 
teremtett irodalom "értéke" egymással összefügg. A szerkesztők, Ruhinyi Mózes és 
Szoboszlay Ferenc a válogatást "[r]égiek és újak, klasszikusok és madernek dalnok
versenye" -ként jellemezték,54 amely két irány nem zárja ki egymást. Ez értelmezhető 
úgy is, mint a városi tér alakításával kapcsolatos állásfoglalás, ugyanis az irodalom 
itt mint ennek közvetítő je jelenik meg: az antalágiából "elénktárul aszeretett város 
intírn családi-, társadalmi élete, elénktárulnak szerényeknek látszó adatok, ame
lyek nélkül e város szellemi életét, annak fejlődését jól megírni nem lehet. A költők 
által elénktárul Budapest lelke':ss A város átszabása e bensőséges kapcsolat felszá
molásával fenyeget, vagyis hogy a budapesti irodalom, amely Kővágó szerint " [e] 
redetisége, sokoldalúsága, gazdagsága tekintetében a nagy világmetropolisokat is 
megelőzi"56 nem lesz képes - lelketlenné válva - vélt pozícióját, mint világváros 
megtart ani. 

Nem mindenki osztotta ezeket az aggodalmakat, köztük Gogolák Lajos sem, 
akinek figuráját Karinthy Ferenc az antalágiában szereplő Budai vendéglők című 
versében is felidézte, mint törzsvendéget 57 Gogolák, aki - láthattuk - egy évvel ko
rábban még Óbudának juttatta volna azt a "megtiszteltetésC "elégtételt" és "szelíd 
örömet': hogy Krúdyról ott nevezzenek el közterületet, a Pestet és Ó budát összekö
tő új híd terveinek közzététele után nem volt rest riportot írni a kerület helyzetéről. 

a kisgazda Katona Jenő lírai beszámolója, a Nyaralás Öbudán, amely egyértelműen megőrzendő ér
tékként mutatja be a kerületet "Ezekben az álomszerű kis utcákban, melyekben megállt az idő és él 
a mult, [ ... ] magadat újra megleled. [ .. . ] A Szép kalandja nemcsak a távolban van, térben és időben. 
Íme, itt közeledbe jött a távolság, éled páthoszát, romantikáját, bár időnként behallik a >>modern«, 
kufár negyed zsibongó utcáinak zaja:' KATONA Jenő, Nyaralás Öbudán, Budapest, 1947/9, 325. 
53 Budapesti antológia. Költemények Budáról, Pestről, Budapestről, szerk. RuBINYI Mózes- SzoBOSZLAY 
Ferenc, előszó KövÁGÓ József, Budapest Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, é. n. A vers
gyűjteményről újabban lásd még BÁN Zoltán András, Város a magasban, Holmi, 2005/2,227-231. 
54 RuBINYI Mózes- SzoBOSZLAY Ferenc, Bevezető= Budapesti antológia, 7-8, itt: 8. 
55 Uo. 
56 KövÁGÓ József, Előszó= Budapesti antológia, 5-6, itt: 5. 
57 "S áll-e a Zöldfa a Krisztina-térnél, ott, hol, a templom, l Ráveti árnyékát? Koccintva a sárga pohár
ból l Ittuk a Gellérthegy borait, kóstoltuk a murcit, l Itt Gabival, Petivel, Vili vel, Gyuri val, Gogolákkal 
l Néztük a lámpa körében a szúnyogokat, meg a nőket:' KARINTHY Ferenc, Budai vendéglők (Pesten, 
1945 januárjában)= Budapesti antológia, 48. 
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Az új cikk tónusa azonban már egészen más volt, már nem tulajdonított értéket 
a hagyományőrzésnek "A régi kis házakért, melyek elmúltát a pesti ideránduló 
írók mint a régi jó világ pusztulását siratják, különben nem nagy kár:'58 A külvilág
tól elmaradt, bágyatag vidékként írta le Ó budát, tele "reakcióssal': akik az amerikai 
elnök, Harry Truman vagy az MKP által épp az írás megjelenése után kriminalizált 
és eltávolított kisgazdapárti miniszterelnök, Nagy Ferenc szavait isszák. 

A városrész megítélésének áthangolása Gogolák számára az irodalmi kánonnal 
kapcsolatban is következtetéseket hordozott. Az itt élők már eleve mint irodalmi 
figurák jelennek meg, akik "kritikával figyelik a rendszert és bizalmas beszélgeté
seikben nem jósolnak nagy jövőt az államosításnak [ ... ] a szegénységben tovább 
virágzanak mélán a kedvezőtlenné fordult égöv alatt a hajdani úri fikciók':59 Ez alig 
félreérthető utalás Krúdyra, akinek értékelésében szintén teljes fordulatot hajtott 
végre: ennek a városrésznek, a szerző megállapítása szerint, méltó megjelenítés
módja a "Krúdytól örökölt sztereotip irodalmiság': 

Óbuda és Krúdy megítélésében azonban a törésvonal nem a kisgazdák és a mun
káspártok között húzódott. Gogolák, aki igyekezett kitalálni, mivel járhat az MKP 
politikusainak kedvében, a kerületben lakókat- Nagy Ferenc-imádat ide vagy oda
túlnyomórészt szociáldemokratáknak mondja. Ennek az utalásnak persze a koráb
ban pánszláv érzelmű szerzőtől etnikai vonatkozásai is voltak. Nem véletlen, hogy 
a cikkben csak úgy sorjáznak a németes személynevek, Budaújlakot Neustiftnek 
nevezi, "kelta-sváb barbárságról" szól, amely nem hagyja magát alávetni az újnak. 
Gogolák hivatkozásai arra mutatnak rá nagyon világosan, hogy a kerülethez kap
csolódó emlékezetpolitika a korban erősen át volt etnicizálva. 

Ez Krúdy kapcsán is gyakran megjelent. Elég csak a korábban már idézett 
Színház-beli tudósításhoz nyúlnunk: "fordulhatunk a kis Óbudán bárhova és bár
kihez, a braunhaxlerok népe kegyelettel gondol arra a magas, fél-oldalra hajtott 
fejű, szomorúszemű úrra, aki oly sokat és oly szívesen forgott köztük':60 Persze ke
vésbé harmonikus oldaláról is megmutatkozott ez a probléma. "Krúdy nyomában 
keresem most a megbékélést ezzel az akkor [ti. a nyilasuralom idején] veszedel
mes városrésszel, mely a svábok és volkbundisták melegágya volt"61 - szólt Kristóf 
Károly érdekes vallomása, amely azt sugallja, hogy nemcsak a zsidóság és a ma
gyarság megbékélésének tárgyalására adott lehetőséget Krúdy- amint azt a tabá
ni kocsmáros, Krausz Poldi története példázza egy másik cikkben, amely szerint 
a "ködlovag" huszártiszt öccse oldalán valóságos karddal védte meg a pogromtól 
a zsidó családot62 -, hanem a zsidó-sváb feszültség oldására is. Ahogy olvassuk 

58 GoGOLÁK Lajos, Tömbgyűlés Óbudán, Politika, 1948. május 8., 6. 
59 Uo. (Kiemelés az eredetiben.) 
60 AcsÁDY, Szindbád utolsó estéje, 15. 
61 KRISTÓF Károly, Templom-utcai szép délután, Világ, 1947. június 15., 9. 
62 ZSOLT Ágnes, A "Mély-pince" Poldi bácsija emlékezik, Szivárvány, 1948/3, 3. 
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Kristóf cikkét, és ahogy a közelmúlt megidézett történelmének emlékei konfrontá
lódnak a jelenkori viszonyokkal, úgy változik át fokozatosan ez az ellenséges városi 
táj. Az üldöztetés idején bátran helytálló Leiner Mihály katolikus plébános és Mohr 
Henrik evangélikus esperes alakjai idéződnek fel, akik ma köztiszteletben álló fi
gurák, és ez reménységre ad okot a szerzőnek. S hogy a megbékélés sikeres volt, 
ezt jelképesen nem más jelzi, mint hogy Krúdy Gyula vagyis "Budapest poétája'' 
lakásában egy "Krúdy-féle vén sváb anyóka, barátságosan, vendégszeretettel" fo
gadja. Így válik Óbuda és Krúdy a megbékélés helyévé, mígnem maga Kristóf is 
átalakul, és a svábasszonyhoz hasonlóan Krúdy-hőssé válik: "pörköltet főznek va
lahol, amelynek nemes illata mágneses erővel húz az egyik romantikus kiskocsma 
felé ... "- hangzik a zárlat. 

Nos, Gogoláknál erről szó sincs: a tömbgyűlésen egy a városházáról jött fiatal
ember "tájékoztatja a közönséget a hivatalnoki kar megtisztításáról- ez nem kelt itt 
túlzott megnyugvást- [ ... ] aztán az Árpád-hídról is, melytől bizony félnek a régi 
jó óbudaiak - nem is a lebontandó öreg házak bűzhödt és odúszerű romantikáját 
sajnálják, de félnek az Újpesttel való veszedelmes közelségtől':63 A cikkíró mint
ha könyvből alvasná a szocreál várostervezés alapelveit: ennek lényegét képezte 
a kerületek közti közlekedés felgyorsítása (vagyis metró és hidak építése), annak 
érdekében, hogy élénkebb legyen a lakosságcsere, az egyes kerületek társadalmi el
különülése eltűn jék, vagyis hogy felszámolják a "középosztálybeli rezervációkat':64 

Krúdy, aki a multikulturális, többnemzetiségű együttélés példáit adta műveiben, 

aki az intimitás szféráit ábrázolta előszeretettel a közterekkel szemben (vagyis a ma
gánélet és a baráti társaságok belső életét írta meg szemben a közéleti tevékenység 
közben ábrázolandó hősökkel), akinek kevés írása volt összeegyeztethető bármiféle 
realizmusigénnyel, aki a középosztály írója volt, akárcsak a kommunista kultúr
politika egyik első számú tárgya, a Krúdyról könyvet író Márai, és aki a határon 
túli magyarságra is emlékeztette az olvasókat - ez a Krúdy azért is szorult ki a ká
nonból, azért sem írták le jóformán még a nevét sem 1952 folyamán, mert művei 
egy része a veszteség érzésével tölthette volna el az olvasót Egyebek mellett a régi 
Óbuda lerombolása miatt, amely 1948-ban kezdődött, vagyis abban az évben, ami
kor a Krúdy-művek kezdtek egyre-másra megjelenni, és a könyvpiac legkeresettebb 
sikeráruivá váltak. Bár az óbudai lakótelepek építése csak az ötvenes évek végétől 
kezdődött meg nagy ütemben és több hullámban, 1948-tól fogva az a városrende
zési koncepció, amely a harmincas éveknek a birodalmi főváros építési igényével 
megfogalmazott terveire támaszkodott, de azt a szocreál szellemisége szerint át
alakította, kizárólagossá vált. Ez a régi Óbuda sorsát is megpecsételte, és a politikai 

63 GoGOLÁK Lajos, Tömbgyűlés 6budán, 6. 
64 PRAKFALVI, I. m., 27., Katerina CLARK, Moscow, the Fourth Rome. Stalinism, Cosmopolitanism, and 
the Evolution ofSoviet Culture, 1931- 1941, Harvard UP, Cambridge (MA) - London, 2011, 94- 104. 
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elit 1951-ben "feléledt érdeklődése a reprezentációt szolgáló építkezések'' iránt,65 

valamint az ugyanebben az évben rendezett, a szocreál értelmezésében is a "vad
hajtásokat" lenyesegető építészeti vita csak megerősítette ezt. Talán még a modern 
építészet olyan hívei számára is, mint amilyen Granasztói, akinek lokálpatriótává 
válásában a desztalinizáció megindulásáig "elhallgattatott" Krúdy fontos szere
pet játszott, a veszteség érzését keltette a régi Óbuda felszámolása. 66 S ezen keveset 
segítettek az olyan - kétségkívül Krúdy saját egykori kijelentéseit torz formában 
visszaadó, de mégiscsak - groteszkbe hajló újságcikkek, mint amilyen a Független 
Magyarország 1950. május 15-i számában volt olvasható, Krúdy halálának 17. év
fordulóján: 

Most bezzeg nagyot nézne Szinbád [sic!], ha látná azt a lüktető munkát, ami ked
venc Obudáját az elmaradottságból kiemelő új [Sztálinról elnevezett] híd körül 
folyik, ha látná a pompás, új lakóházakat, a virágos, fásított tereket és döcögő 
konflis helyett az égszínkék autóbusz tíz perc alatt kirepítené a Flórián-térre ... 
Nagyot nézne és aszíve gyönyörűséggel telne meg. 67 

Ebben bízvást kételkedhetünk. 

 

 

65 SIPOS, I. m., 141. 
66 GRANASZTÓI, J. m., 557. 
67 Krúdy Gyula halálának pénteken volt a tizenhetedik évfordulója, Független Magyarország, 1950. 

május 15. 
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A külvilágtól elmaradt, bágyatag vidékként írta le Óbudát, tele „reakcióssal”, akik az amerikai 

elnök, Harry Truman vagy az MKP által épp az előző, 1947 májusi írás megjelenése után 

kriminalizált és eltávolított kisgazdapárti miniszterelnök, Nagy Ferenc szavait isszák. 
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