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A gótikus egyházi épületekről csodálattal emlékeznek meg 
a korabeli leírások: pl. Petrus Ransanus itáliai püspök. 
Erzsébet királyné erős, határozott személyiség volt. Fér-
je, Károly Róbert király halála után nem vonult vissza 
– vagy kolostorba –, hanem fia, Nagy Lajos király mellett 
szinte társuralkodói szerepet töltött be. Az ifjú királynak 
szinte minden oklevelében szerepel a megjegyzés: „...a 
mi legkedvesebb édesanyánknak a szíves hozzájárulá-
sával...”. Sokan nem nézték jó szemmel az anyakirályné 
tevékenységét a magyar külpolitika irányításában. Ezek 
közé tartozott IV. Károly német-római császár is, aki – 
egy lengyel krónikás beszámolója szerint – minősíthetet-
len szavakkal nyilatkozott 
a királynéról. Lajos király 
szenvedélyes hangú levél-
ben védte meg édesanyját 
1361-ben: „Nem méltó a 
tiszteletre az, aki a tiszte-
let eredetére támad, ural-
kodásra sem méltó az, aki 
nem képes eszének parancsolni. Miért nevezed magad 
uralkodónak és császárnak (...), ha eszedet sem tudod 
kormányozni, s becsmérlő nyelvedet sem megfékezni? 
(...) Ha téged is erény hozott volna a világra, édesanyám 
őfelségét nem sértegetted volna ócsárló szavakkal, ma-
gadon kívül, borgőzös állapotban!” Lajos király még 
párviadalra is ki akarta hívni a császárt; alig tudták róla 
lebeszélni.
Óbudán, az Erzsébet királyné által alapított remekmívű 
klarissza kolostor mellett egy szerényebb kivitelű kolos-
tor és templom is állott: a ferenceseké. A XIII. században 
alapították, s a rend szabályai szerint a város északnyu-
gati szélén építették fel, egy római kori kaszárnya falai-
nak felhasználásával. Az Óbudát királynéi és egyházi 
városrészre kettéosztó 1355-ös oklevél megemlíti, hogy 
a templom kapuja Fehéregyházára tekintett. Sajnos a 
kolostor maradványait az újkori építkezések alkalmával 
szinte teljesen elbontották, így csak a templom kisméretű 
romjai láthatóak a Vöröskereszt utcában. 
A középkori épületek, intézmények között feltétlenül 
meg kell említenünk a főváros első egyetemét, amelyet 
Luxemburgi Zsigmond alapított, és a káptalani város-
részben állt. Pontos helyét nem ismerjük. A négy fakul-
tásos – teológia, jog, orvostudomány és bölcsészet – uni-
verzitás alapítólevelét IX. Bonifác pápa adta ki 1395-ben. 

Sajnos az egyetem működése rövid életű volt; 1419 után 
már nem találunk rá adatot. Az emlékét őrző táblát az 
Óbudai Gimnázium falán olvashatjuk.
A klarissza kolostortól nem messze, a zsinagóga előtti té-
ren volt egykor a királynéi város piactere, amely körül a 
város előkelőinek házai állottak. Közülük okleveles adatok 
alapján sokakat név szerint is ismerünk. (Pl.: Tötös, király-
néi várnagy; Pucuri Klára, Erzsébet királyné udvarhölgye; 
Kapás Antal, Futhamoth Péter, Budai Ferenc deák). Az 
említett Ferenc deák a klarisszák szolgálatában állt, és az ő 
ajánlásukra kapott nemesi címet II. Ulászló királytól 1499-
ben. Lakóháza – amely az egykori piactér északnyugati 

sarkánál áll – Óbuda egyet-
len fennmaradt középkori 
eredetű épülete, amelyet az 
évszázadok során többször 
átépítettek. 1686 után itt 
épült fel az első óbudai sör-
gyár. Ma a Budapest Galéria 
működik az épületben.

A királynéi városrész plébániatemploma volt a közép-
korban a mai Szent Péter és Pál Főplébánia helyén álló 
Szent Margit templom, amely a 13. században épült, és a 
fehéregyházi templom leányegyháza volt. Az oklevelek 
szerint a Fehéregyházi nagyút, illetve annak Dunához 
vezető folytatása vonalában, a róla elnevezett Szent Mar-
git utcában emelkedett. Plébánia szerepét a török időkig 
megőrizte. Plébánosainak a budavári plébánosokkal 
megegyező jogaik voltak. Feltehetően a Margit templom-
ban temették el az Óbudán 1502-ben elhunyt Antonio 
Bonfinit, Mátyás király itáliai születésű krónikaíróját. 
Emlékét idézi a Szent Péter Pál templom fala mellett elhe-
lyezett emlékkő (Seres János alkotása), amelyen Bonfini 
saját sírverse olvasható.
Végezetül – az egykori fejedelmi, királyi, királynéi köz-
pont emlékének, épületeinek felidézése után álljon itt 
egy idézet Vas Istvántól, amely tulajdonképpen minden 
egykor volt s a ma is álló városra is vonatkozik:

„Kihagy a város kőszíve, 
De meg nem áll soha.
S ha minden kövét lerontaná a Végzet valaha,
Az Időben épül újra fel, mert van hozzá joga!” 

Benyóné dr. Mojzsis Dóra régész, muzeológus (Óbudai Múzeum)

Egyszer volt egy színház 
Nagy Bella játékának tapsolt Jókai Mór Óbudán

Hajdanán sokat vártak rá a kultúrát szerető óbudai polgárok, de csupán alig ötven esztendőn keresztül látogathat-
ták saját színházukat. Azóta sincs Tháliának méltó hajléka Budának eme szegletén. Most elhúzzuk a függönyt, hogy 
röviden felelevenítsük a teátrum kezdetének regényes történetét. 

A XIX. század második felétől nyaranta több vándor-
színtársulat vendégszerepelt itt váltakozó sikerrel. A 
Duna partján, az óbudai hajóállomás közelében ösz-
szeácsolt első, önálló színi alkalmatosságot Goldberger 
Imre építtette, és 1892. június 17-én nyitott meg. Vezetője 
Károlyi Lajos (1849–1926) színész – aki a saját pénzét is 
befektette – társulatával korábban már játszott néhány-
szor a Bródy kávéház nagytermében is (ma Szentendrei 
út 3.). Az Óbudai Színkör megnyitását követően és azt 
megelőzően is a helyi színház érdekében egyre-másra 
jelentek meg támogató cikkek a lapokban. „És íme, most 
egy magyar színtársulat képes e városrészben megélni, 
sőt a társulat igazgatója a saját pénzén épít magának egy 
fabódét, hogy legalább ne a kávéházban kelljen szoron-
gania. Nem volna helyénvaló, ha az ügyet a főváros is 
felkarolná és legalább némi segítségben részesítené?” – 
írta akkoriban a Budai Hírlap. Az óhaj odafent meghall-
gattatott, ám a minimális szubvenció hamar elolvadt, és 
a direktorok – Rakodczay Pál, Halmay Imre és Hatvani 
Károly – egymásnak adták a kilincset, mert fennmarad-
ni egyik sem tudott. Hiába volt színvonalas a műsor, ha 
a környékbeli közönség pártolását huzamosabb időn 
keresztül nem tudták megnyerni. A szemközti szem-
fényvesztő bódéba sokkal többet járt az óbudai hajósnép 
és katonaság, mint Thália templomába. Ám a magyar 
nyelvű színház előadásainak kétségtelenül üdvös hatása 
volt a további magyarosításra és a kultúra terjesztésére, 
hiszen az itt lakók többsége még valóban törte a nyelvet. 
Az ezredévi ünnepségek lezajlása után elérkezett az idő 
az álmos Óbuda számára is egy állandó kőszínház felál-

lítására, amit Serly Lajosnak köszönhettek. A közkedvelt 
és tehetséges zeneszerző és karmester 40 ezer forint tő-
kével valósította meg az óbudaiak vágyát, melyet a ma-
gyar vígjáték atyjáról, Kisfaludy Károlyról nevezett el. 
„Ó-Buda, a főváros III. kerülete régtől fogva olyan része 
volt a fővárosnak, mintha nem is ide tartoznék, mint-
ha tisztes korú, régi elhagyatott falu lenne. Egyedül a 
Duna-parti részén épült gyárak és malmok mutatták, 
hogy ott is élet lüktet. Annak a 30 ezret meghaladó em-
bernek – bár nagyobb részüknek élete örök munkában 
telik – nem volt semmi szórakozó helyük, nem különö-
sen olyan, a hol nemesebb élvezetekben lehetett volna 
részük. Nyelvük nagyobb részt német. Valami csudála-
tos német nyelvet használnak, melyet a született német 
meg sem ért, s bár az iskolákban a mai nemzedéket már 

város

„A királynéi városrész 
plébániatemploma volt a középkorban 
a mai Szent Péter és Pál Főplébánia 
helyén álló Szent Margit templom, 

amely a 13. században épült.”
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magyarul tanítják, még a gyerekek is többnyire németül 
beszélnek. S ezen a helyen építették fel a Kisfaludy Szín-
házat, a főváros ötödik állandó színházát.” (Vasárnapi 
Ujság, 1897. feb. 21.) 
A színházat a Duna-parthoz közel emelték (Lajos utca 111.), 
átalakítva egy régebben bőrgyári raktározásra szolgált na-
gyobb épületet, hogy az a teátrum céljaira alkalmas legyen. 
Az építést Serly maga végeztette, Bernthaler és Bayer fővá-
rosi építészek tervei szerint. A színház két emelet magassá-
gú rokokó homlokzata a folyó felé nézett, éppen szemben 
az Ybl Miklós-féle margitszigeti pompás fürdőépülettel. 
Középen egy fülkében állt Kisfaludy mellszobra, s fenn a 
párkányon a színészet három allegorikus alakja, Thália, 
Terpszikhoré és Musica fogta körül Óbuda címerét. A 
nagy előcsarnokból, ahol büfét is működtettek, jobb-
ról-balról lépcső vezetett a páholyokhoz és az erkélyre. A 
nézőtéren 12 páholy és 400 vörös bársonnyal bevont ka-
ros tölgyfaszék fogadta a közönséget, míg az erkélyszé-
kek mögött karzati ülő- és állóhelyek is voltak. A szín-
ház világítását villanyárammal oldották meg. A színpad 
előtti, félig lemélyített zenekari árokban 21 zenész tudott 
kényelmesen muzsikálni. Az összesen 70 tagú társulatot 
Serly a vidéki színészet jobb erőiből szervezte. Az 1897. 
február 20-i megnyitón a zenekar Lavotta János egyik 

művét játszotta, Prém József prológusát Salamon Katica 
szavalta el, ezután a színház személyzete a Himnuszt 
énekelte, majd Kisfaludy Károly Vígjáték című egyfel-
vonásosa és Suppé Felsőbb lányok című két felvonásos 
operettje került színre. 
A színház műsorát kezdetben leginkább népszínművek, 
operettek, klasszikus és kortárs drámák jellemezték, a ké-
sőbbiekben egyre inkább a szórakoztató művek, zenés víg-
játékok, bohózatok váltották fel. Csergő Hugó, a Fővárosi 
Lapok vasárnapi mellékletében így írt az örömteli indu-
lást követően: „Annál nagyobb Serly érdeme, annál önzet-
lenebb az ő vállalkozása, mellyel nagy erkölcsi és anyagi 
áldozatok árán, sok ambícióval, imponáló bátorsággal 

Serly Lajos (Po-
zsony, 1855 – New 
York, 1939) a maga 
erejéből lett sikeres 
karmester és zene-
szerző. Már pozso-
nyi gimnazistaként 
zenekart szerve-
zett. Az Országos 
Zeneakadémia el-

végzése után Brassóban, 1880-ban pedig Berlin-
ben volt dirigens. Hosszabb ideig karmestere volt 
a Kolozsvári Nemzeti Színháznak, majd a pesti 
Népszínháznak. Később ismét külföldre ment, 
huzamosabb ideig Párizsban élt, ahol több szer-
zeménye is megjelent. 1896-ban, az ezredévi kiál-
lítás ideje alatt egy nagy ének- és zenekart tobor-
zott össze, mely Ős-Budavárában különösen a régi 
magyar zene- és énekművek előadásával aratott 
nagy sikert. Blaha Lujza legkedvesebb muzsikusa 
volt. Miután teljes vagyonát beleölte a Kisfaludy 
Színházba, ami befuccsolt, Londonba emigrált, és 
a néprajzi kiállítás területén dirigálta 69 tagú ze-
nekarát. 1905-ben, ötvenéves korában kivándorolt 
Amerikába, ahol 1914-ben magyar színtársulatot 
szervezett. Serly Lajos több operetthez írt zenét 
és számos népszínműhöz dalokat. Fia, Serly Ti-
bor szintén kitűnő zeneszerző, Bartók Béla barátja 
lett, ő fejezte be Bartók III. zongoraversenyét.

teremtett a magyar művészetnek állandó templomot ott, 
ahol bár a legnagyobb szükséget pótolja, egyszer s mind 
üzleti szempontból a legkedvezőtlenebb talaj kínálkozik 
rája. ...” Milyen igaza volt a zsurnalisztának, mert egy év 
sem múlt el, és Serly sajnos csődöt jelentett, meghirdet-
te „hálátlan gyermekét”, és kivándorolt az országból: „A 
Duna-parton épült Kisfalu-
dy Színház telkestül együtt 
tehermentesen eladó. Cse-
kély költséggel könnyen 
átalakítható lakó-vagy bér-
házzá. Gyönyörű kilátás az 
ablakokból a Gellérthegyig 
és az újpesti hídig. Szemben 
van a Margitszigettel, és a közvetlen közelében fog épülni 
a főváros hetedik hídja.” Az óbudai színház legnagyobb 
sikereit talán Kövessy Albert igazgatása idején érte el 
1899-ben. Amikor Goldfaden Sulamith című operáját Kö-
vessy héber eredetiből lefordította, és magyar színpadra 
alkalmazta, a darabot százszor játszották egyfolytában az 
óbudai polgárok tapsviharaitól kísérve. A „nagy szám” 
mégis az volt, ahogyan Nagy Bellának – szerelmének, 
majdani feleségének – játékát nézte az egyik páholyból 
mélabús, kék szemével az „írófejedelem” Jókai Mór. A 
számos hullámvölgyet megért intézmény a második vi-
lágháborúban súlyosan megsérült, és pusztulásáig nem 
egyszer került a csőd szélére. „Híd nélkül a holtak váro-

sa marad Óbuda” – írta Krúdy Gyula, és valóban a vá-
rosrészt csak az 1950-ben átadott Árpád híd kapcsolta be 
igazán Budapest vérkeringésébe. A színházat a Haladás 
című lapban Kristóf Károly így búcsúztatta: „Az óbudai 
átkozott vár. A lebontott Kisfaludy Színház élete és halála. 
... Vidáman csilingel az 5-ös villamos a Bécsi úton, majd 

bekanyarodik a Lajos utcá-
ba. Lajos utca 111. Kis föld-
szintes ház. Bemegyünk a 
főkapuján s a hosszú udva-
ron át eljutunk a Kisfaludy 
Színház egykori épületé-
nek a helyére. A színészek 
ezen az udvaron keresztül 

közlekedtek az öltözők felé. Nincs már öltöző, nincs már 
színház, de mégis van valami, ami Thália egykori hajlé-
kára emlékeztet. Az egyik kőkerítés oldalán halvány fes-
téknyomok. Ez a fal volt a színpad jobb oldala. Most csak 
kőtörmelékek maradtak az épület helyén.” Telkén ma egy 
az 1970-es évek elején felhúzott tízemeletes panelházban 
családi színjátékok tucatjai zajlanak. Vajon van-e emlék-
táblája a régi színháznak, vagy Serlynek utcája Óbudán? 
Mert megérdemelnék. 

(Forrás: Színháztörténeti Füzetek 80. 
Óbudai Kisfaludy Színház 1892-1934. Szerk: Alpár Ágnes.
Képek forrása: Színháztörténeti Intézet, egykor.hu, szerző)

Csontó Sándor 

„A színház két emelet magasságú 
rokokó homlokzata a folyó felé nézett, 

éppen szemben az Ybl Miklós-féle 
margitszigeti pompás fürdőépülettel.”


