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micsoda élet volt a Római-parton!
Beszélgetés Erdélyi Béla lokálpatriótával

Erdélyi Béla családja évszázadok óta él Óbudán. Igazi lokálpatrióta, aki itt járt általános iskolába, gimnáziumba, azóta 
is itt él, és meg sem fordul a fejében, hogy elköltözhetne. Vitorlásversenyző, edző, versenyrendező, a balatoni vitorlásélet 
egyik lelke. Tevékenysége több versenygeneráció számára példaértékű. Rengeteg mindenre emlékszik a régi Óbudáról, 
arról az időszakról, amikor még hangulatos kisváros volt, amikor még utcabálok voltak a Szőlő vagy a Tímár utcában.

Mióta él Óbudán?

Mióta megszülettem. A szüleim, a nagyszüleim és a 
nagyszüleim nagyszülei is óbudaiak voltak. 

A család hogy került ide?

Nem tudom. Amikor textilgyárak és a hajógyár ala-
kultak, behoztak német melósokat is. Az egyik déd-
nagyapám hajógyárban dolgozott, a másik dédnagy-
apámnak pedig zöldséges boltja volt a Lajos utcában. 
Az ő fia az újpesti hajógyárban volt gőzgépszerelő. Az 
apám családja textiles volt, a Goldbergerben dolgoz-
tak, és a lányom is textiles lett. Mi a Szőlő utcában lak-
tunk, és a diploma után húztam a körzővel a térképen 
egy kb. 1 km-es sugarú kört, ebben benne volt a Szili-
kátipari Központi Tervező és Kutató Intézet, ott álltam 
munkába. Gépészmérnök-
ként terveztem ott min-
denfélét, az ország összes 
cementgyárához tartozó 
kőbányákba gépeket, gép-
sorokat. 

Hova járt iskolába?

A Fényes Adolf utcai iskolába. Sokszor voltunk ünnep-
ségeken a mai Társaskörben, a Kiskorona utcában, ami 
akkor Frankel Leó Művelődési Ház volt. Volt még egy 
hely, a Goli kultúrház. Nagyon jó énektanárunk volt, 
Gerendai Károly. (Rákérdeztem, hogy a „szigetes” Ge-
rendai rokona-e, de nem is hallott róla.) Ez a Gerendei 
nagyon sok darabot betanított, többek között a Háry Já-
nost. Az előadásra eljött Kodály Zoltán is, óriási ameri-
kai autóval, és azt mondta, hogy ebből az előadásból az 
Operaház is sokat tanulhatna. Lehet, hogy csak udva-
riasságból mondta, de számomra akkor is nagy élmény 
volt, hogy láttam Kodályt közelről. 
Általános iskola után az Árpád Gimnáziumba jártam 
1962-től 66-ig. Akkor kezdték elbontani a régi Óbudát. 

Hogy nézett ki a bontás előtti Óbuda?

Nagyon hangulatos volt. 

A mostani megmaradt rész letek alapján…

Itt Belső-Óbudán az utcák mind girbegurbák voltak. 
A Szőlő utca az Amfiteátrum mellett jött el, és attól 
a hegy felé eredetileg egy marha nagy mészégető gö-
dör volt. De az Amfiteátrumot is csak a 1930-as évek-
ben fedezték föl. Anyám mesélte, emlékszik, amikor 
megtalálták, akkor ott már régen köralakban voltak 
a házak. 
A '30-as évek végén, a '40-es évek elején, a háborúig, 
sőt még a háború alatt is épültek a ma is modernnek 
számító bérházak. A régi Óbuda a Szőlő utcától a 
Duna felé esett. Az Újlaki piac mellett áll a Fapados 
nevű söröző. Ott ma is sok, régi Óbudát ábrázoló fotó, 
illetve egy régi térkép is látható az 1800-as évek vé-
géről. Azokról kiderül, hogy csak az Ürömi utcában 
volt egy sorház a Szépvölgyi út egyik oldalán, a másik 

oldala bánya volt. A Bécsi 
útnak is csak egy részén 
álltak házak, a Lajos utca 
és a Duna között pedig 
egy nagy malom volt. 
A nagyszüleim halálukig 
– 100 éves volt a nagy-
apám, sőt már el is múlt 
– a Bokor utcában laktak, 

egy régi házban. Ezek a lakások borzasztó rossz ál-
lapotban voltak. Kő és szigetelés nélküli vályogfalak, 
kint volt az udvaron a vízcsap, kint a klotyó – már 
ahol volt –, a csatornát is csak később csinálták meg. 
De hangulatos és szép volt. 
Nagyon jól emlékszem mindenre: a Lajos utcában járt 
a busz, előtte meg a villamos, ami a Fő téren kanya-
rodott vissza. A Szentendrei úton, a Miklós utca után 
már csak gyárak voltak. Ecetgyár, selyemkikészítő stb. 
Viszonylag kis területen mindenki ismert mindenkit. 

Faluként, kisvárosként működött?

Igen, de amikor bontani kezdték, az Üllői úton már elké-
szült egy lakótelep, Újpalotán épült a másik, tehát aki-
nek a házát itt lebontották, ott kapott kiutalást. Amikor 
pedig itt épültek a lakótelepek, mások jöttek ide. Olyan 
volt, mint egy kitelepítés, de azt gondolom, hogy tuda-
tosság nem volt ebben, inkább kényszer. 
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„Régen zongoráztam. 
Az Árpád Gimnáziumban csináltunk 

egy dobosnak titulált sráccal, 
Homonnai Zsomborral egy duót. 

Elneveztük magunkat Liversingnek.” 



22 23

Hová jártak szórakozni annak idején?  

Régen zongoráztam. Az Árpád Gimnáziumban csinál-
tunk egy dobosnak titulált sráccal, Homonnai Zsomborral 
egy duót. Aztán egy idő után gondolkodtunk, hogy kel-
lene valamilyen nevet választani. Elneveztük magunkat 
Liversingnek. Én aztán hamar kiváltam, egyrészt a vitor-
lázás miatt, meg a zongorára nem volt már szükség, mert 
jött három gitáros… A Zsombi még maradt.

Ezek szerint a Liversing együttes egyik alapítója?

Tény, hogy mi találtuk ki a nevet.

Mit jelent a név?

Semmit. Olyan, mint ahogy angolul énekeltünk, hanta. 
Aztán a Zsombit is kirúgták. Hogy hova jártunk? Az 
Amfiteátrum Duna felőli oldalán volt a Lindmayer, a Bé-
csi úton meg a Schlosser. Ez bezárt sajnos, pedig hangu-
latos hely volt, még egy-két évvel ezelőtt is. Amikor a Ha-
jógyárba jártunk dolgozni az iskolából – mert a hét egy 
napján a gimnazistáknak dolgozniuk is kellett –, akkor a 
Szőlőkert utcai talponállót látogattuk. Nagyon jó kocsma 
volt a Kenyeres utcában is, amit most Kisbuda Gyöngyé-
nek hívnak, aztán voltak még kisebb büfék. 

Hova mentek a fiatalok, ha nem kocsmába?

A mozi volt a legfontosabb szórakozás, hiszen nem 
volt tévé, bár az 1960-as, római olimpiát már láttam 

a szomszédban. Természetes volt, hogy akinek van 
tévéje, az beenged mindenkit a házból. A Szőlő utcá-
ban mellettünk állt egy városi ház, egy háztömbnyi, a 
közepén egy óriási udvarral. Ott nyaranta szabadtéri 
esztrád műsorok mentek, Kazal László meg zeneka-
rok léptek fel. Ha előadás volt, mindenki vitte a szé-
két. Nagy utcai bálélet is zajlott nyáron. Forgalom nem 
volt, nyugodtan kinn lehetett bulizni a Szőlő utcában 
meg a Tímár utcában. Eszembe jut, hogy a Szőlő ut-
cában velünk srégen szemben egy kovácsműhely volt, 
ahol lovakat patkoltak. 1953-ban tiltották ki a lovakat 
az Árpád hídon belüli területről. Korábban az Amfite-
átrumig álltak reggel sorban a lovas kocsik patkolásra 
várva, mint ma egy benzinkútnál, ezért sok lószar volt 
az utcán és rengeteg légy. Az emberek örültek, amikor 
kitiltották a lovakat. Frint Imre, a kovács aztán utánfu-
tókat kezdett gyártani. 
És emlékszem egy páncélszekrény-javító kis műhelyre 
a Tímár utcában, Gelléri Andor Endre anyja vezette az 
üzemet. Az Eső utcában laktak, minden reggel ment, 
kinyitotta a műhelyt, és jöttek a melósok. 
Nem messze volt az Óbuda Mozi. Oda jártunk az Ár-
pád Gimnáziumból az ünnepségekre. Azt is bezárták 
már régen, pedig nagyon szerettem. Egyszer megyek 
arra, és látom, ki van írva, hogy Yehudi Menuhin ve-
zényel. Yehudi Menuhin dirigálta a próbateremben az 
akkor alakult Budapesti Fesztiválzenekart. Ennek már 
harminc éve. Nagyszerű dolog volt, hogy a világ leghí-
resebb hegedűse itt, az Óbuda Moziban, a mi háztöm-
bünkben dirigál. 

Kijártak a Római-partra?

Nem hiszik el a mostaniak, hogy ott micsoda élet volt! 
Akinek nem volt csónakja, az olyan volt, mintha most 
nem lenne mobiltelefonja. Mint az autópályán, úgy men-
tek három sorban a kielboatok a Szentendrei-szigetre. 
Ott sóderes a part, kilométereken keresztül nem akadt 
egy csónaknyi üres hely sem.
A Római-parton a csónakházakban meg olyan élet volt! 
Most semmihez nem tudom hasonlítani. Mindenkinek 
volt kabinja. Nekünk is volt 
kabinunk és csónakunk 
is. Rengetegen kiköltöztek 
ezekbe a 2x2 méteres kis 
fülkékbe, és onnan jártak 
munkába. A mienkben is 
volt egy vaságy mindenféle 
célra. Oda lehetett érni egy 
pillanat alatt akár HÉV-vel, 
akár busszal. 
Mint ahogy a Hármashatár-
hegyet is pillanatok alatt el 
lehetett érni busszal vagy gyalog. Ahogy a Római-par-
ton óriási evezős élet, úgy a Hármashatárhegyen óriási 
repülőélet zajlott. Ha egészségileg alkalmas voltál, csak 
fölmentél és jelentkeztél a szakosztályvezetőnél, hogy 
szeretnél vitorlázó repülni. A kilövőpályáknak ma is meg-
vannak még a nyomai. Betonból készültek, amin desz-
ka volt bezsírozva meg egy horog. Sok ember, mint egy 
csúzlit, meghúzta hátrafele a repülőt, aztán elengedték, 
ezzel kilőtték a lejtőn. Mostanában a sárkányrepülők gya-

korolnak a Csúcshegy felőli részen. Élt a '30-as években 
egy Rotter Lajos nevű ember, aki mérnök lévén, tervezett 
magának egy vitorlázó repülőgépet. Nem tudom, mi volt 
a gép neve, Karakán vagy ilyesmi, és avval ért el világ-
csúcsot időtartam repülésben a Csúcshegy felett. A cser-
készek tüzet gyújtottak a Hármashatárhegyen, és 24 órát 
tudott ott körözni. Azóta sem dőlt meg az időbeli rekordja. 

Amikor ez a nagy evezős meg vízi élet folyt, akkor még 
tiszta volt a Duna? 

Hogy tiszta-e? Harmincöt 
éve mindig elmegyünk az 
edző kollégákkal október 
első hetében valamelyik fo-
lyóra. A legtisztább folyó 
a Duna. Ha jön föntről az 
ember, és Szobbal szemben 
megáll, most is kristálytisz-
ta a víz, szinte le lehet látni 
az aljára. Dömösnél kezd 
zavarosodni a beleeresztett 

szennyvíz miatt. Pakstól kezdve lefele már megint nyu-
godtan lehet fürdeni benne. Nagyon jó a Duna, de nincs 
kihasználva. Pontosabban nem úgy, mint ahogy kéne. 

Hogy kéne?

Hogy nagyobb élet legyen a parton. Érdekes, a dunai te-
lepülések a folyó felé fordulnak, tehát szeretik a vizet. 
A Tiszánál a falvak vége ér a folyóhoz, ott félnek tőle 

„..a Szőlő utcában velünk srégen 
szemben egy kovácsműhely volt, ahol 

lovakat patkoltak. 1953-ban tiltották ki a 
lovakat az Árpád hídon belüli 

területről. Addig az Amfiteátrumig áll-
tak reggel sorban a lovas kocsik patkolás-

ra várva, mint ma egy benzinkútnál.”


