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Péntek Orsolya: Évszázadok a hegy és a folyó között

1. rész: Óbuda Krúdy Gyula és Gelléri Andor Endre tükrében

Óbudán több ezer év hagyománya épül egymásra a római kortól a Kádár-kor hagyatékáig, szó szerint és átvitt 
értelemben is: az aquincumi romok mellett nyolcvanas évekbeli panelházak emelkednek, a kerület pedig éppúgy ma-
gáénak vallja a Herkules-villát itt hagyók örökségét, mint a braunhaxlerekét, a gyáros Goldbergerét és a panelkor-
szakét. De vajon biztos minden úgy volt, ahogy a köztudatban él? Hogy menekült meg a helyi lakosság a török elől? 
Milyen ember volt Zichy Péter gróf? Vajon Krúdy és Gelléri Andor Endre Óbudája ugyanaz az Óbuda? És biztos, hogy 
akkora tragédia volt a panelépítés? Várostörténeti sorozatunkban olyan kérdésekre is keressük a választ, amelyeket 
nem szoktak feltenni. 

Annak, aki lassan akar belemerülni a városrész tör-
ténetébe, gyalog érdemes Óbudára érnie. Körülbelül a 
Lukács fürdőtől kell elindulni, hogy láthatóan lassan 
változzon a várostáj. Azt mondják, a Lukács környéke 
Buda egyik szíve. Sok van neki. Ott van a Vár, a Rózsa-
domb, a Sas-hegy, a Margit körút környéke, a Móricz a 
Gombával, a Feneketlen-tó vagy akár Kelenföld – innen, 
Óbudáról néha úgy tűnik, Buda voltaképp nem tudja 
eldönteni, hogy micsoda. Leginkább talán egy központ 
nélküli világnézet, amely Pestről érthető meg igazán. 
Onnan jobban látszik az a sok Buda. A Márai-Buda, a 
Kosztolányi-Buda meg Ottlik: Buda.

Az Óbudára vezető Buda-szakasz a Lukácstól a 
Császárig, esetleg a Frankel Leó úti zsinagógáig tart. 
Egy 1935-ös, a Nyugatban 
megjelent városrajz szerint 
akkoriban a Császár fürdő-
től – ma Császár-Komjádi 
Sportuszoda – számolták 
Óbudát. Attól a fürdőtől, 
amelyben egykor oly sokszor áztatta ki magából az éj-
szakát Krúdy Gyula. Ha már a fürdő sem segített rajta, a 
legendák szerint le-lepihent a Császár Hotel 100-as szá-
mú szobájában, amelyet fenntartottak neki.

A Császárnál már érződik, hogy kifelé megyünk. 
Ritkul a budasűrűség, hogy lassan átadja a helyét a köz-
tességnek valahol a Zsigmond tér és a Kolosy tér között, 
ahol érezhetően egy másik városrész kezdődik.

A Kolosy tér közigazgatásilag Óbuda határa, de Óbu-
dáról nézve épp csak Újlak kezdete. Idegen territórium, 
ahová óbudai ember nyolcvan vagy száz éve is legfel-
jebb vásárolni vagy ügyeit intézni ment, mint ahogy 
ma is még. Mostanában mű-romantikus, ká-európai pa-
tyomkingiccs, a rendszerváltás körüli időszak kicsinyes 
álmai nak groteszk maradványa, alóla kilóg a betonlóláb. 
Annál, ahogy Újlakkal elbántak az 1990-es évek elején, 
még a lakótelep is jobb: ott a Kádár-korban megszokott 
slendriánság miatt, szinte véletlenül, még mindig több 
maradt meg az egykori hangulatból a betonházak között.

Valahol az Amfiteátrum magasságában, szinte várat-
lanul aztán tényleg Óbudára érünk.

A Zápor utca vagy a Szőlő utca elején kinyílik a váro-
si táj. Óbuda: tér és levegő, ezért tud nehezen élni máshol 
még az is, aki itteni panel lakója. Sehol sem ilyen hatal-
mas ugyanis az ég, sehol sincs ilyen rálátás a hegyre, se-

hol sem kanyarog ilyen kézközelben a természetes árte-
rű Duna, sehol sem ekkora a lélek tere, sehol sem ekkora 
a szem által befogható távlat Budapesten belül.

De hol is kezdődik pontosan ez a városrész? Nem vé-
letlenül hívták a mai Nagyszombat utcát egykor Határ 
útnak: ez választotta el Újlakot, Neustiftet Óbudától, Al-
tofentől, mint ahogy ma is még.

A Szőlő utca és a Zápor utca bevezető szakasza a kis 
utcákkal – Viador, Kenyeres, Selmeci, Föld, Solymár, 
Beszterce és a többi – véletlenül itt felejtett régi Óbu-
da-darab új pótlásokkal. Keveredik itt a Krúdy-világ az 
ötvenes-hatvanas évek pragmatizmusával és napjaink 
minimalizmusával: a belső udvaros régi házak mellett 
a hatvanas években, még a háború előtti építésziskola 

által tervezett társasházak 
mellett itt-ott feltűnnek a 
XX–XXI. század fordulójá-
nak leginkább semmilyen 
épületei is.

Azok, akik siratják a 
„magyar Grinzinget”, itt mégis megszimatolhatnak va-
lamit a régi Óbuda, vagy ahogy Krúdy nevezte, az Ódon-
ságok városának hangulatából.

Igaz, az a régi Óbuda nem egészen olyan volt, mint ami-
lyennek ennyi idő távlatából, a mesék messzeségéből tűnik.

Olyan is volt. Hiszen nincs okunk rá, hogy ne higy-
gyünk Krúdynak, aki három évig élt itt.

De nincs okunk arra sem, hogy ne higgyünk Gelléri 
Andor Endrének, aki megmutatja a Krúdynál tündéri kül-
város téglagyár környéki szegényeinek mindennapjait.

Így lehetséges, hogy a muskátlis, zöldvendéglős, 
kisházas, sváb-magyar-zsidó, macskaköves, sramli ze-
nés, szőlőműves, hangulatos régi Óbuda emlékezete 
összecsúszik a rosszul fűtött hosszúházakban vagy vis-
kókban lakó gyári munkások, kis cselédek Óbudájával. 
Az ember csak úgy tud emlékezni arra, amit nem ismer-
hetett, ahogy a mesélők emlékeznek. Meg kell hát hall-
gatni részrehajlás nélkül az összeset.

Krúdynál Szellő Szilvia kopog végig harminckét 
másik lánnyal egy délelőtt a Kiscelli utcán. Szoknyájuk 
alá bemotoz a szél, és a római korból az utcasarkon itt 
ragadt férfifő arra inti őket, szerető nélkül holnaptól ne 
mutatkozzanak, míg az álmos városkára a templom-
torony nagybajszú óramutatója vigyáz. A csöndes kis 
házak szobáinak asztalain csipke, a szekrények tetején 

„Óbuda: tér és levegő, ezért tud 
nehezen élni máshol még az is, 

aki itteni panel lakója.”
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