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1778-ban egy óbudai 
szőlősgazda vermet ásott a 
földbe, és közben régi falak-
ra talált, ezekről Schönwies-
ner István egyetemi könyv-
táros, nagyváradi kanonok 
(1738–1818) állapította meg, 
hogy a római kori Aquin-
cum város maradványai le-
hetnek. Schönwiesner a ka-
tonavárosi nagyfürdő egy 
részletét tárta fel, és védő-
tetővel lefedve be is mutatta 
a látogatóknak. 1820-ban a 
romokat megtekintette az 

uralkodócsalád egy tagja, és így nyilatkozott: „Íme, itt a 
magyar Pompeji és Herculaneum!”

Intézményem, a Budapesti Történeti Múzeum tör-
ténete Óbudával több szálon is szorosan összefügg, 
jobban, mint bármelyik más fővárosi kerülettel. Ennek 
egyik kapcsolódási pontja az 1894-ben egy kis épület-
tel elkezdődött Aquincumi Múzeum. Egy évszázaddal 
Schönwiesner után, 1880-tól Torma Károly, Hampel Jó-
zsef és Gömöri Havas Sándor, majd Kuzsinszky Bálint 
(1864–1938) vette át az aquincumi ásatások vezetését. A 
történet azóta is töretlenül folytatódott, többek közt a 
két amfiteátrum, a cella trichora vagy a hajógyári sziget 
helytartói palotájának feltárásával, a Táborvárosi Múze-
um, a Fürdőmúzeum, a Herkules villa megnyitásával, 
valamint az ásatási terület bővülésével, legújabban pe-
dig az új iroda- és raktárépület, a restaurátorműhely és a 
volt ELMÜ-épület átalakításával, a festőházzal és a Pan-
nonia Provincia Programmal.

A középkori Óbuda megismerése ugyancsak a XVIII. 
században kezdődött Fehéregyházának és Árpád sírjá-
nak keresésével, a régészeti kutatásoknak Érdy János, 
Rupp Jakab és Rómer Flóris voltak az úttörői. A XX. 
században az ásatásokat a Fővárosi Múzeum, majd 
jogutódja, a BTM Középkori Osztályának régészei vé-
gezték. A főbb épületek maradványai: a Szűz Mária 
prépostsági templom, a királyi, majd királynéi vár, a 

klarissza kolostor alapfalai ma már helyreállítva ta-
núskodnak az egykori középkori királynéi város jelen-
tőségéről.

A Zichyek Óbudájának emléke a XVIII. századi kis-
celli egykori trinitárius kolostor, amelyet II. József rö-
viddel elkészülte után feloszlatott. A deszakralizált, a 
XIX. században katonai használatra átalakított épület 
az 1910-ben Max Schmidt/Schmidt Miksa bécsi bútor-
gyáros tulajdonába került, aki „kastélyát” 1935-ben vég-
rendeletében a fővárosra hagyta. Az 1940-es évek óta a 
főváros múzeumának újkori osztályai működnek ebben 
az épületben. Az egykori templom egyedi hangulatú 
kiállítótérként (sőt egy osztrák múzeumvezető vélemé-
nye szerint Közép-Európa legszebb kiállítótereként) ad 
otthont kortárs és történeti tárlatoknak, koncerteknek. 
Budapest egyik legnagyobb barokk épülete a most mun-
kába vett sziklapincével, új kiállítótereivel és raktáraival 
helyreállítva, néhány év múlva remélhetőleg megújulva 
fogadhatja a látogatókat. Az épület mellett az egykori 
Schmidt-parkot a főváros és a III. kerület együttes erő-
feszítésével lehetne rekonstruálni, s válhatna Óbuda ki-
emelt zöldterületévé.

Az óbudai plébániatemplom és a zsinagóga környé-
kén, az egykori gótikus Tompa László-házban, amelyet 
a barokkban serfőző háznak alakítottak át, a Lajos utca 
158. szám alatt immár a múzeum részeként működik a 
Budapest Galéria központja és kiállítóháza. Itt ugyan-
csak kortárs kiállítások kerülnek időről időre bemuta-
tásra. A Galériához tartozik az óbudai Fő tér mellett, a 
Laktanya utcában egy helyreállított műemlékházban az 
egyik legjelentősebb életművel rendelkező kortárs szob-
rászművészünk, Varga Imre kiállítása.

A Budapesti Történeti Múzeum a jelenben és a jö-
vőben is szeretne Óbuda-Békásmegyer élénk kulturális 
kínálatának része lenni, úgy a helyi lakosok, mint a ha-
zai és külföldi idelátogatók számára régi épületekben, 
korszerű kiállítóterekben, ám mai nyelven szólva tör-
ténelmünk tárgyi örökségéről és mai kortárs művésze-
tünkről egyaránt.

dr. Farbaky Péter, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója
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„Idén lesz 35 éve, hogy itt dolgozom 
Óbudán, és nyolc éve, hogy az Óbudai 
Társaskört vezetem. 2013. október 1-jén
a Társaskör 25. születésnapján el is 
mondtam a közönség előtt, hogy az én 

szakmámban, az én életemben ez egy Oscar-díjjal felér.”
(interjú Harsányi Máriával)

„EGYELŐRE CSAK ÚGY LÁTÁSBÓL” ............................................................................10

„Az Óbudai Népzenei Iskola idén ün-
nepli 25 éves évfordulóját, de már 40 éve 
elindult a harmadik kerületben a magyar 
népzene zeneiskolai tanítása Béres János 
furulyaművésznek köszönhetően.” 

(25 éves az Óbudai népzenei iskola)

HÉTKÖZNAPI CSODÁK A SAN MARCO UTCÁBAN ........................................................18

„Kollégáink elhivatott gyógypedagó-
gusok, akik kimondva vagy kimondat-
lanul, amikor felesküdtek a diplomá-
jukra, vállalták a munkával járó plusz 
feladatokat. ” 

(Bemutatkozik a Csalogány)

A Féja család otthonra talált Óbudán ............................................................24

„Ritka az a tisztesség és megbecsülés, 
ahogy az önkormányzat őrzi Krúdy 
Gyula emlékét. Úgy véltem, hozzájáru-
lok ehhez, ha összegyűjtök egy váloga-
tást apám Krúdyról szóló írásaiból. Itt, 

Óbudán van a helye ennek a kis könyvnek” 
(interjú Féja Endrével)

Tükör és ablak – A művész és az ember ............................................................36

„Ha én magamat nem ismerem eléggé, 
akkor a felfogásom torzulásait, a felfo-
gásaim hiányosságait, hibáit tévesen 
értelmezem, és a világnak tudom be, 
pedig azok az én alkatomból követke-

ző, a szűrőnek, a tükörnek a homályosságai.” 
(interjú Tenk Lászlóval)

ALUDJ EL SZÉPEN, BENDEGÚZ! ..................................................................................60

„Versekhez szívesebben rajzolok, azok 
pont olyan hosszúságúak, amihez még 
épp van elég türelmem, hogy aztán 
vágyhassak valami új témára. Saját tör-
téneteim is vannak, elég régóta parkoló 

pályán, az is minden újévi munkatervben szerepel, hogy 
őket is megcsinálom.” 

(interjú Agócs Írisszel)

Óbuda világhírű megakülönce ............................................................................86

„»No, Károly, tudsz-e még fejjel lefelé 
elmondani egy verset?« – Ő azonnal 
két tenyerére bukfencezett, lábaival 
felfelé kalimpált, és megkérdezte, hogy 
dekadens francia, régi szerb, orosz 

klasszikus, vagy egy régi középfelnémet lovagi dalt 
mondjon-e. De ha kívánják, akkor szanszkritül idéz a 
Mahábhárátából.” 

(Vári György)

EMLÉKEZET – VÁROS – KÖZÖSSÉG ...........................................................................94

„Várostörténeti múzeum vagyunk, és 
az ilyen múzeumoknak fontos felada-
ta kell, hogy legyen a lokális identitás 
megtartása, megőrzése, erősítése a la-
kosokban.” 

(interjú Perényi Rolanddal)
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