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ÓBUDA METAMORFÓZISA
A metropolisszá fejlődött Budapest úgy öleli magához évről évre gyarapodó

lakótelepeinek sorát, mint a százéves matróna a szívéhez legközelebb álló uno
káit és dédunokáit. A Iágymányosi lakótelep a lecsapolt, majd feltöltött Dél-bu
dai lápos területre épült, a József Attiláról elnevezett, a rossz emlékű Valéria
nyomortelep barakjait számolta fel. Újpalota és a Kerepesi út környékét a legmo
dernebb építőgépek szántották fel, hogy alapot vethessenek az előregyártott ele
mekből néhány hónap alatt "szárba szökkenő" házsoroknak.

Ezek közé kellene sorolnunk az óbudai lakótelepet is, de ha mégsem tesz
szük, akkor ennek oka az, hogy itt valami más, valami sajátosan egyedülálló
dolog történik. Obudán ugyanis egy egész városrészre kiterjedő építkezésnek, va
lóságos "átépítésnek" vagyunk tanúi, amelyet történelmileg megfogalmazva mél
tán nevezhetünk metamorfózisnak, átformálódásnak, átalakulásnak. Hiszen Óbuda
nem ma születő város. Óbudának történelmi múltja van. Ami itt történik az to
vábbfejlődés.. 1964-ben felépült kísérleti lakótelep nem e városrész életképessé
gének kísérlete, hanem a megújulás formáinak, kivitelezésének keresése. Napjaink
ban kibontakozó házsoraí, háztömbjei pedig a történelmet magasabb szinten to
vább valósító nép, és egy ősi város szívósságának, élni akarásának ragyogó bi
zonyítékai: 1967-től 1972 végéig 5.084 lebontott lakás helyére 12.748 lakást épí
tettek. 1973 év végéig újabb 826 lakás átadását irányozták elő. Az új Óbuda
15.00.0 lakásával, parkjaival és zöldterületeivel, Észak-Buda városcentrumában
nagy áruházával, orvosi rendelőivel, kulturális és vendéglátó üzemeivel. 15-20
emeletes írodakomplexumával a főváros egyik legmodernebb kerülete lesz.

A III. kerület arculatának megváltozására mutat még néhány jellemző szám
adat: 1960-ban 24.300 óbudai lakásnak 69,30/ o-a volt egy ill. másfél szobás és csak
4,8%-a három, vagy több. 1971. január l-én a 28.282 lakásból 50,3% az egy ill.
másfél szobás és már 13,2% a három vagy több szobás. A sokgyermekes családok
befogadására alkalmas nagyobb lakások létesítésére azóta még nagyobb súlyt he
lyeznek. Óbuda tehát szemlátomást - külsőleg, belsőleg - új arcot ölt. Mit je
lent ez történelmi és társadalmi vonatkozásban?

Öbudát emlegetve többnyire csak a romantikus, idilli Óbudára gondolunk.
A macskaköves, szűk utcákat szegélyező földszintes házakra, a több lakásból álló,
fészeksorhoz hasonló, hosszú, szűk udvarokra. az ecetfás, leánderes tenyérnyi ker
te cskékre. A szakirodalom, az archív fényképek és az emberi emlékezés szerint
ez a régi Óbuda még a Tabánnál is érdekesebb volt a költők és írók szemében.
De a srammli-zenés kiskocsmáival, fűszer illatú vegyeskereskedéseivel, Krúdy
romantikával színes Óbudához ugyanúgy hozzátartozott a magyar szavakkal tűz-.

delt sváb nyelvű őslakosság életmódjának ellentmondásossága, mint a gyári szí
rénák ritmusához kötött vándormunkások szociális talajtalansága, Aki csak ün
neplőben jelent meg Budapest III. kerületében. az nem vehette észre a város
peremén élő tízezrek nyomorát, az átalakuló mezőváros és új iparosodási góc
pont salétrornot, penészt és füstöt árasztó nincstelenségét. Óbuda az ellentétek
felismerésében, a fény és árnyék, a rég- és közelmúlt, a jelen és az ígéretes jövő

kontrasztjában válik történelmileg felfoghatóvá, megújulásában értékelhetővé.

Középkori krónikásaink, Anonymus, Kézai és a Képes Krónika, valamint a
királyi kancellária okleveleinek udvari szerzői már ezen városrész különböző antik
neveinek használatával is jelzik Óbuda legendakba és mondákba hajló múltját.
Ez a hagyomány hol Sicambriának, hol Etzelnburgnak (Etele-, Attila városának),
hol pedig 1261-ig szívós következetességgel Budának, Budavárnak nevezi. Az ok
mányok hiteles adatait megerősítették a városrész többszöri újjáépítése során vé
letlenül, majd a múlt század végétől módszeresen folyó ásatások régészeti em
lékei. Túlzás nélkül állítható, hogy Óbuda és közvetlen környéke Budapest leg
régebben lakott területe. A különböző őskori népeket követően kelta eredetű

eraviszkuszok telepedtek meg itt, majd Kr. u. 10 körül a kelet felé terjeszkedő

római birodalom Pannonia nevű tartományának északi fővárosa lett. Aquincum,
mely részben katonai település, részben polgári kolónia volt, a feltárt romterület
től a mai Újlak határáig terjedt, és virágzása idején mintegy 60.000 lakossal di
csekedhetett. Ez a szám igen jelentős, ha megfontoljuk, hogy Budapest, csak 1810
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körül érte el ezt a lélekszámot. A nemesen provinciális kultúrájú római város
fénykora rövid Ideig tartott. Amikor a római birodalom elérte legnagyobb kiter
jedését, a társadalmi ellentétektől belsőleg elerőtlenedett imperium a népvándor
lás meg-megújuló hullámaiban összeomlott. A római légiók a Kr. u. IV. század
végén és az V. század első évtizedeiben fokozatosan feladták Pannoniát. Óbuda
régi nevének egyike - a már említett Attila városa- és néhány, az V. század
ból származó régészeti emlék őrzi a Hunor-Magol' mondakörben testvérnépként
emlegetett hunok [elenlétét ebben a térségben. A Rajnától Volgáig terjedő biro
dalom sorsa Attila halála után (453) a gépidáktól vezetett népek felkelésével pe
csételődött meg. A történelmi hűség kedvéért le kell szögeznünk, hogy Obudának
Attila hun birodalmi fővárosához semmi köze sincs, hiszen az altáji török ere
detű lovas népnek mai értelemben vett állandó jellegű központi székhelye nem
volt. A középkori krónikások ilyen jellegű megállapításai inkább a királyság ud
vari ideológiájának szolgálatában álló jóhiszemű ferdítések, mint a valóságra épü
lő hagyományok. A longobárd, avar és szláv emlékek viszont arra utalnak, hogy
Óbuda területe folyamatosan lakott marad a IX. század végéig. A honfoglaló ma
gyarság az Alföld és a Tiszántúl birtokbavétele után 900 körül szállta meg a
Dunántúlt, elsősorban annak a Bécsi-medencéhez vezető útvonalait. Az utóbbi
évek történetkutatásai derítették ki, hogy a honfoglalás utáni években Óbuda
egy ideig, a magyarság uralkodó fejedelmének, Kurszán (Kuszán) kündünek, majd
Icjedelemtársának, az őt már egyeduralkodóként követő Árpádnak székhelye volt.
Györffy György - régészetileg ugyan nem eléggé súlyos bizonyítékok alapján,
de topográfiailag índokoltan - azt feltételezi, hogy Kurszán vára a Nagyszombat
utcában feltárt (1935-43) római katonai körszínházon (amfiteátrumon) állt egykor.
Anonymus "Gestá"-ja szerint Arpádot Obudán temették el és sírja fölé templomot
emeltek. Ez - a Mátyás király által 1483 körül megújított és a pálosok gondo
zására bízott Fehéregyháza - a török hódoltság alatt elpusztult; helyét a régé
szek és történészek mindmáig vitatják. Györff'y szerint a Bécsi út 267. sz. és a
Táborhegyi út körzetében állhatott.

A X. század második felében a magyarság ősi, törzsi szervezetének felbom
lása meggyorsult. A Lech-tnezején elszenvedett vereség (955) nyilvánvalóvá tet
te, hogy ebből a válságból a külföldi zsákmányszerző portyák nem jelentenek töb
bé kivezető utat. A fejedelmi törzs és későbbi vezetője Géza fejedelem a X. szá
zad utolsó évtizedeiben mindirikább ellenőrzése alá vonta az ország legfontosabb
útvonalait. folyami átkelöhelyeít és amint ezt az Esztergomban 1964-69 között
végzett ásatások megerősítették, Géza a nyugati mintára formálódó állam politi
kai székhelyét Esztergomba helyezte át. Ez lett I. (Szent) István egyházszervezései
nek is kiinduló centruma, amíg Székesfehérvár - "az ország kőzepe" - 1ü1B-tól
kezdve az uralkodó koronázási és temetkezési helyével a magyar feudális ki
rályság szakrális és közigazgatási központjává fejlődött. Óbuda a XI. századtól
kezdve a királyok alkalmi, átmeneti "szálláshelye".

Óbuda a XI. század első harmadától újra jelentős szerephez jutott a királyi
birtokon létesülő prépostság, társaskáptalan alapításával. amely tágabb értelemben
véve a mai Szent Péter és Pál plébánia jogelődjének tekinthető. Erre utal a mai
plébániaépület falán elhelyezett műemléki tábla felirata: "Alapítva lü15-ben". A
prépostság alapításáról a Bécsi Képes Krónika a XIV. század derekán így ír:
"....a szent király (ti. István) fiával, Szent Imrével és a királynéval együtt azon
városba jött, mely Óbudának hívatik. S mivel itt nem talált semmiféle Krísztusra
vonatkozó ájtatos művet, melyben a mindenek Alkotója dicsérhető lett volna, a
szent király a tőle legyőzött Keán bolgár-sztáv herceg kincseiből a város közepéri
rögtön nagy monostort ·kezdett rakatni Szent Péter és Pál apostol tiszteletére, sok bir
tokkal gazdagítván azt. Továbbá a tőle személyesen meglátogatott római udvar
emlékére és tiszteletére a római egyháznak hasonló szabadalmával támogatá, Mi
kor tehát építették a monostort, a kőfaragó-mestereket Görögországból hozatták,
és a szent király és királyné ájtatosság okáért ott tartózkodtak. A királyné pedig
a keresztekről, ereklyékről és díszítményekről gondoskodott." A Képes Krónika
tehát a társaskáptalan alapítását Szent Istvánnak tulajdonítja. Karácsonyi János
ezt az állítást cáfolja. A régebbi Kézai-krónika Szent István Iegendáí, de AI:
bericus világkróníkája sem emlékeznek meg erről az eseményről. Ugy tűnik, hogy
ez a híradás későbbi betoldás a Gesta szövegébe, amellyel a prépostság múltját
és kiváltságait igyekeztek öregbíteni. Az 1112 körül készült Gallus krónika már
hitelt érdemlöbb adatot közöl az óbudai káptalan alapítására vonatkozóan: "Szent

. István halála után Velencei Péter vette át Magyarország kormányzását, aki a
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'Budavári Szerit Péter egyházat megkezdette, amelyet a mai napig egy király sem
fejezett be a kezdethez méltó módon." Eszerint tehát I. (Orseolo) Péter alapította
volna a káptalant, de minthogy nem tartozott a népszerű királyok közé, króní
kásaink inkább hallgatnak róla. Maga a káptalan sem büszkélkedik vele úgy,
mint alapítójával. A prépostsági templom titulusa - Szent Péter - viszont mel
lette tanúskodik. Történészeink Iegújabb feltételezése kétségbe vonja az óbudai
prépostság királyi alapítását, s ezért egyelőre a régészet eredményeire szorítko
zunk. Az 1935. évi csatornázásnál és az 1957-es' ásatásnál előkerült faragványok
az első prépostsági . templom építése idejét a XI. század első felére, átépitését pe
dig a XII. század második felére helyezik. Ez a román stílusban épült szentegyház
a tatárjárás idején (1241-bem, vagy a második betörés alatt (1235) súlyosan meg
rongálódott, többé fel sem építették. 1330-1348 között épült időrendben a második
prépostságí templom a román kori romok közelében. Ez hazánk legkorábbi gótikus
csarnoktemplorna, az Anjou-kori királyi építőműhely kiváló alkotása lett. Építése
I. Károly (Róbert) özvegyének. a kassai dóm energikus építtetőjének, a lengyel
származású Piaszt Erzsébetnek a nevéhez fűződik. A török korban elpusztult
templom maradványait a mai Korvin Ottó (régen Szentháromság) tér 8-9. sz. ház.
pincéjében tárták fel régészeink.

Az óbudai prépostság jelentőségét elsősorban a királyi udvarral való' szoros
kapcsolatában, másodsorban a középkori művelődésre vonatkozó intenzív hatás-i
ban kell nagyra értékelnünk. A prépostok közül számosan lettek a királyi kan
cellária főtisztviselői, a királyi ház udvari gyóntatói, közülük többen kerültek az
esztergomi érseki székbe, mások különböző egyházmegyék élére. Hogy néhány
jelentős nevet említsünk: Barnabás (1169-1172) II. Géza scriptora. 1158-ban kan
cellár; Adorján (1185-1186) 1186-ban prépost és egyben kancellár, később erdélyi
püspök; Jób (1258 körül) és Benedek (1276 körül) mindkettő esztergomi érsek;
Ákos mester a Gesta Hungarorum folytatója V. István alatt, és valószínűleg
Anonymus, III. Béla "névtelen'" jegyzője stb. A prépostságnak káptalani iskolája,
hazánk egyik legrégibb orgonajával ellátott templomának pedig országos hírű

seolaja (fiú énekkara) volt. A korabeli okmányokból az is kitűnik, hogy a szer
zett előjogok az óbudai prépostság számára a gazdasági élet minden területén nagy
befolyást biztosítottak. A XIII. században az ország egész területére kiterjedő

hiteleshelyi műkődést folytatott.
Óbuda középkori topográfiájának második súlypontja - a prépostság mellett

- az ún. "királyi vár". Mivel a város környékével együtt kezdettől fogva ki_o
rályí birtok volt, Öbudán már a XI. században hosszú évtizedekig funkcionáló
"domus regalís", azaz királyi szálláshely létesült. Ennek építését 1212-1301 közé kell
helyeznünk. Tény. hogy amíg egy 1213-ban keltezett oklevél még csak egy ré
gebbi királyi házról emlékezik meg, addig az 1301-ben keltezett már egy na
gyobb arányú építkezésről számol be. Kétségtelen, hogy a III. Béla alatt átépí
tésre kerülő esztergomi királyi palotát uralkodóink már nem nagyon kedvelhet
ték. Erről tanúskodik II. Endre 1212 után keltezett oklevele is, amely szerint "az
alapító szent királyok és a dicső királyi elődök" gyakran tartózkodtak Öbudán.
Itt született II. Endre és Gertrúd leánya, a későbbi türingiai grófné, Szent Er
zsébet. III. Béla alatt Budavára soha nem látott fejlődésnek indult. A király itt
látta vendégül az 1189-ben kereszteshadjáratba vonuló Barbarossa Frigyest. Ezért
nagyon is valószínűnek látszik, hogy a XII-XIII. században Budán keltezett ok
iratok és Budára lokalizálható királyi ténykedések nagy része az óbudai királyi
várhoz kötődnek, amely átmeneti időre - IV. Béláig - az ország székhelyének
is számított. IV. Béla, a második tatár betöréstől rettegve, elhagyta a rommá
vált Budát, és a mai Várhegyen - régi nevén Pest-Újhegyen -, az ország kü
lönböző pontjain emelt várakhoz hasonlóan, erődítményrendszert építtetett "Új
buda" néven.

Az elhagyott óbudai királyi szállás régebbi, román kori épületének helye egye
lőre bizonytalan. Régészetileg csak annyi igazolható, hogy az 1933-35 és 1949-51
közőttí ásatások az óbudai református templom előtti Calvin közben egy későbbi,

XIV. században újraépített gótikus palota romjait tárták fel, amely az ún. "ki
rálynői várral" azonosítható. L (Nagy) Lajos ugyanis 1343-ban anyjának - a már
említett Erzsébetnek - ajándékozta. az "ő óbudai királyi várát" ("Castrum nostrum
de Veteri Buda"). Feltételezhető, hogy az· új tulajdonos, aki a második prépost
sági templom i építtetője is, a várat felújíttatta. Ugyancsak Erzsébet királyné ne
véhez fűződik az óbudai klarissza kolostor alapítása, amely a hozzá tartozó épü
letekkel együtt a középkorí Öbuda harmadik városcentruma lett.



Egyébként Nagy Lajos rendezi Óbuda ez idáig megoldatlan bírtokviszonyatt.
(1356), a várost kettéosztja: a királynői és káptalani városra A király kastélyát.
a káptalan területén építteti fel évi egy márlea arany bérletdíj fejében. Mivel
übuda esetében az a fonák és áldatlan helyzet állt elő, hogy a királyi birtok ak
kor még a veszprémi püspökség joghatósága alá tartozott, az. óbudai prépostság
viszont nem, az egyházjogi ütközesek elkerülése végett, valamint a hívek lelki
gondozása érdekében szükségesnek látszott, hogy a budai főesperesség területén
lévő plébániák közül néhányat - így többek közott Fehéregyházát, az akkor már
önálló "Szent Péter egyházát" és magát a prépostságot - az esztergomi érsekség
alá helyezzék. A prépostságra vonatkozó korábbi joggyakorlatot IX. Bonifác pá
pa 1400. május l-én kiadott bullájával szentesítette.

A királynői város fejlődése megtorpant. Ettől kezdve többnyire az újabb egy
házi intézmények -'- a ferences, majd pálos kolostor - biztosították a volt királyi
város tekintélyét. Ezt némileg elősegítette Zsigmond rendelkezése, aki 1389-ben
Öbudán egyetemet alapított, mely 1405-ben mint "studium generale" teljes jogú
egyetemi rangot nyert.

A XIV-XV. században a prépostságori és a szerzetesi közösségeken kívül két
királyi plébánia - a fehéregyházi és a későbbi városi plébániatemplommá fej
lődött Szerit Margit kápolna - látja el a város híveinek lelki gondozását.

A török hódoltság vet véget Óbuda első - mondhatnánk - történelmileg leg
rangosabb korszakának. Buda elfoglalását követően (1541) a középkorban oly
gazdag város elnéptelenedik. Vagyonosabb polgárai és az egyházi tisztséget viselők

nagy része elmenekül. A budai basától, mínt a szultán helytartójától kivetett
adó terhe olyan súlyosan nehezedik a jobbágysorsra jutott óbudai lakosságra, hogy
az omladozó falak közül lassan mindenki elszéled. Óbuda és Békásmegyer mintegy
2000 lelket számláló lakossága a magyar végvári csapatok védelme alatt jut el
az 1595-ben egy évtizedre felszabaduló Esztergomba, majd Ersekújvár környékén
telepszik le. Az Obudát ábrázoló, 1600 körül készült Dilich-féle metszeten a vá
ros rommező. Az elvándorlók egy része vísszaszivárog ugyan néhány év múlva,.
de az 1610. évi összeírás csupán tíz portát tart nyilván. Az utódok szegénysé
gére jellemző, hogy a tanács 1656. évi panaszirata hatvan teljesen adóképtelen
családról tesz említést.

Óbuda 1659-ben került a Zichy család birtokába hat környéki községgel együtt,
részben I. Lipót királyadományaként, részben vétel útján. A birtokszerző Zichy
István fia, Péter nevéhez fűződik Obudának a Zichy család székhelyévé történő
kialakítása! egyben ő vetette meg Óbuda XVIII. századi - barokk kori - fejlő

rlésének alapjait. Buda visszafoglalása (1686) után, a Habsburg-ház - nem kis
mértékben tendenciózus - telépítési polítíkájának következtében a Zichy birto
kokat jelentős számú ausztriai és morvaországí német ajkú lakossal népesítet
ték be, akik a századok folyamán hűségesnek bizonyultak új hazájukhoz. Az óbu
dai svábok - anyanyelvük megőrzése ellenére - sohasem csatlakoztak a szélső

séges, germanizáló, nacionalista mozgalrnakhoz, Bár az istentiszteletek nyelve 1896.
január l-ig német volt (a millenniumí év első napjától viszont a vasárnapi főis

tentisztelet nyelve magyar), az óbudai "braunhauchslerek" mindig egyértelműen

magyarnak vallották magukat.
, Az ellenreformáció viszont kiélezte a felekezeti ellentéteket, és ez különösen

megmutatkozott az 1698-ban újraalapított katolikus plébánia első évtizedeiben.
Gróf Zichy Péter földesúr a reformátusoktól elvette az általuk használt, szerény
méretű kőtemplomot és az újonnan megalakult katolikus plébániának .adta azzal

.az utasítással, hogy a harangokat közösen használhatják. Ez a régi 'református,
templom a ma is fennálló római katolikus plébániatemplom helyén állott mínd
addig, amíg lebontására a XVIII. század közepéri sor nem került. A templomuk
tól megfosztott református hívek istentisztelete számára a földesúr a mai Calvin
köz mentén fekvő ún. Madarassy-telket és a rajta álló épületet jelölte ki. A
sors iróniája, hogy ezt az épületet abban az időben régi római templomnak,
esetleg török kápolnának vélték, de később kiderült róla, hogy a középkori ki
rálynői vártemplom egyik része volt. A helytartótanács 1785-ben végül is hozzá
járult, hogy az óbudai reformátusok ezen a telken, a középkori kövek felhaszná
lásával új templomot építsenek.

A katolikusok - lebontva a régit - Zichy Péter özvegyének, gróf Bercsényi
Zsuzsannának bőkezű támogatásával. 1744 tavaszán fogtak hozzá a jelenleg is ál
ló plébániatemplom alapozásához. Az építést a Pesten megtelepedett Paur György
János vezette saját tervei alapján és 1749-ben fejezte be. A templomot az utolsó
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-évszázadban némileg átalakították, de. az 1957-58-ban állami költségvetéssal vég
rehajtott renoválás (Klimscha Artúr és Borsos László építészek vezetésével) az
eredeti barokk architektúrát visszaállította. Fokozatosan alakult ki Óbuda ba
rokk kisvárosi" képe. A jelenlegi Főtér lett az újjászülető település központja:' Itt
találkozott a város három főútvonala, s a teret ennek megfelelően a város leg
jelentősebb épületei vették körül: a városháza, a földbirtokos leegyúr Zichy csa
lád melléképületekkel övezett díszes kastélya és az uradalom tiszttartósági épü
lete, Közelében, a mai Korvin Ottó téren állt az 1739. évi pestisjárványra emlé
keztető mozgalmas barokk fogadalmi Szenthárornság szoborcsoport, melyet az Ár
pád-híd építésének megkezdésekor (1939) lebontottak. A kisváros másik centru
ma - szinte a középkor szellemi hagyományait követve - a plébániatemplom és
az 1756-ban emelt parochia épülete volt.

A plébánia, alapítási évétől - 169B-tól - kezdve vezeti anyakönyveit és
gondosan rendezett irattára segítségével évtizedről évtizedre követhető sokolda
lú pasztorációs tevékenysége. Óbuda barokk profiljához szorosan hozzátartozik a
Bécsi út melletti Remetehegyen épült trinitárius kolostor is. Özvegy Zichy Péter
né már 1738-ban alapítványt tett a komáromi trinitarius rend számára, de a ko
lostor építésének befejezésére és a hozzá tartozó templom felszentelésére csak 1760
ban került sor. Ennek ellenére - a mohamedán-török rabságból - "fogolykivál-

I tó" szerzetesek már 1748-ban beköltöztek klastromukba.
1767-ben az óbudai uradalom gazdát cserélt és a Zichy család helyébe a ki

rályi kamara lépett. Óbuda a XVIII. század második felében csendes, békés életű

mezőváros, határában jól művelt szőlőkkel, kertgazdaságokkal, vetésterületekkel.
Fordulópontot jelentett a XIX. században megindult és egyre élénkebb Pest-Bu
da-i kereskedelem, és a későbbi főváros fejlődő nagyipara. Óbuda már II. József
korában az állami selyemipar .Jcísérleti telepe". A selyemfonalat készítő Filató
riumot Fachini Péter tervei szerint 1780-82 közott építik fel. Erre az időszakra

nyúlik vissza a Goldberger-féle manufaktúra létesítése is. Óbuda legnagyobb gyá
rát, a Hajógyárat. 1835-ben gróf Széchenyi István kezdeményezésére, az Oszt
rák Gőzhajó Társaság alapította. Itt épült az első magyar gőzhajó - az Árpád
- 1836-ban.

Óbuda lakossága - Nagy Lajos értékelése szer-int - ezekben az évtizedekben
elérte a hét és fél ezret; ennek csaknem a fele azokból a zsidó családokból adó
dott, amelyek a főváros területén egyelőre még nem telepedhettek le, de üzleti
tevékenységükkel már bekapesolódtak kibontakozó gazdasági életébe. Magától ér
tetődően növelte Óbuda lakosságát a messze vidékekről ideköltöző és a gyárak
ban elhelyezkedő munkások tömege.

1849-ben, a szabadságharc leverése után Obudát, mint külvárost Budához csa
tolták. Ez a kapcsolat azonban csak az első, intézményesített közlekedési eszköz
- a lóvasút - szélesebb körzetben történő "üzembehelyezésekor" vált szorosab
bá. A Budai Közúti Társaság a Lánchídfő--Obuda vonalat a kiegyezés évében,
1867-ben építette ki. Obuda lakossága az 1860-as években még mindig a maga
különálló, zárt világát élte, és csak 1871-ben vált rendezett tanácsú várossá, élén
polgármesterrel.

Döntő fordulat volt Óbuda életében az egyesítés. Buda és Pest szabad királyi
városok, valamint Óbuda mezőváros és a Margitsziget "Buda-Pest főváros név
alatt egy törvényhatósággá" egyesítését az 1872. december 22-én szentesített
XXXVI. törvénycikk rendelte el. Budapest lakosságának a száma az egyesítés
évében 280.349 volt. Öbudáé - egy 1870-es kimutatás szerint - 21.846 fő. Az 1873.
év Öbuda számára nem volt szerenesés. A plébániai anyakönyvekből kitűnik, hogy
az új Főváros III. kerületében súlyos járvány pusztított. A "tifus, diare, atrofia"
névvel jelzett betegségben 1032-en haltak meg, közülük 440 öt éven aluli gyer
mek. EZZJel szemben a kereszteltek száma (gyakorlatilag a népszaporulat) csupán
640 - beleértve az elhunyt csecsemőket is.

Ha Óbuda lakóinak életszínvonalát tekintjük a századfordulón, nem csodál
kozhatunk azon, hogy az 1870-80-as években pusztító filoxéra miatt elszegénye
dett mezővárosi őslakosság és a gyökértelen gyári munkások nagy hányada pro
letársorban él. Amíg Buda és Pest az egyesítést követően gyors fejlődésnek indul,
Obuda helyzete alig változik. A közlekedés korszerűsítése, a gáz és villany be

·vezetése, a vízvezetékhálózat kiépítése és a csatornázás még sokáig várat magá
ra. A Bécsi út szélén sorakoznak a téglagyári munkások nyomorúságos viskóí, a
Vörösvári út környékén lévő XVIII. századi és a XIX. század eleji földszintes,
vizes, egészségtelen házakban laknak a gazdák és iparosok, a Ftlatorigát mellett
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-épült "Hatház" nyújt szállást a hajógyári munkásoknak. Ilyen körülmények kö
zött érthető, hogy a plébánia Historia domusában újra és újra utalnak arra az
erőfeszítésre, amellyel az egyházi közösség - saját, korlátolt lehetőségének hatá
rain belül - igyekezett enyhíteni hívei szociális elesettségén. A budapesti köz
ponti Caritas szociális szervezete csak 1931-ben kezdi meg múködését egy olyan
feudális társadalmi rendben, amely tudni sem akar ezen igazságtalanságok gyö
keres orvoslásáról. Éppen ezért érdemel figyelmet az az elszigetelt próbálkozás,
amellyel az óbudai egyházközségen belül találkozunk a legkritikusabb évtizedek
ben.

Cselka Nándor, aki 1877-től 1890-ig áll az óbudai plébánia élén, egyik leg
aktívabb szervezője a különböző szociális tevékenységet folytató egyházközségi
intézményeknek. Az óbudaiak róla nevezik el a "betegsegélyező és temetkezési
ún. Cselka Egylet"-et, melynek célja: "A tagoknak megbetegedésük esetében na
ponkénti segélyt, elhalálozásuk esetében pedig végtiszteletük megadására, hátra
hagyottaiknak pénzösszeget nyujtani." A járulék havi 1 pengő, a kifizetett temet
kezési segély pedig 160.- P. Az elhunyt tagok után hátramaradt árvákat tizenöt
éves korukig évente egyszer - az árvaalap pénzállományának megfelelő - pénz
beli segélyben részesítették (1884).

1892-ben települtek Óbudára a Jó Pásztor apácák, akiknek egyetlen hazai rend
házát San Marcóné, született Nákó Miléva építette a Szőlő utcában. Így kezdőd

hetett meg Eudes Szent János leányainak szociális tevékenysége. A hercegnő tel
jesen berendezte és felszerelte az anyaházat, sőt időről időre bővítette azt. Ebben
a nevelőintézetben gondozták az olyan szerenesetlenül járt, züllésnek indult leá
nyukat, akik nem találták helyüket a világban, és életüket az intézetben folyta
tott munkára, valamint az elvonult engesztelésre kívánták szentelni. Figyelemre
mólt.ó az intézet szervezete. A lányok a "Magdolnák" vagy "Felajánlottak" cso
portjához tartoztak. Az előbbiek kulön házban éltek, imádkozó, elmélkedő és dol
gO~-:J életformát követve. A karmelita rend barna ruháját viselték és szerzetesi
fogadalmat tettek. Az utóbbiak fekete ruhát hordtak és a ház olyan növendékei
re relügveltek, akik csak átmenetileg maradtak az anyaházban. később visszatér
tek a világba. I902-ben a szerzetesnők száma meghaladta a 30-at, a Magdolnák
És Felajánlottak összesen 50-en, a növendékek pedig 120-an voltak.

I901-ben Nákó MiJ.éva újabb alapítványt tett. Létrehívta az óbudai "Irga
lomház"-at, ahol elaggott vagy orvosi ellátást fizetni nem tudó betegeket ápol
tak. Az első világháborút követő időszakban a betegek egy része már fizetni volt
kénytelen, mert az alapítványok elértéktelenedtek. Negyed évszázad alatt az Irga
lomhúznak 1075 gondozottja volt.

1905-ben Fischer Agoston, az Óbudai Jó Pásztor anyaház lelkésze megalapí
totta a Szent Alajos Társulat Segítő Egyesületét a szegénysorsú tanulók segélye
zésére. Az 1908-ban megalakított "Hölgybizottság" feladata lett az egyesület cél
jainak terjesztése és a hívek anyagi támogatásának biztosítása. 19lI-ben a Kis
celli utca 79 alatt házat vettek, ahol az első világháború utolsó esztendejében
már 24 tanuló nyert elhelyezést.

I932-ben kezdik meg Balatonzamárdin, a budapesti egyházközségek nyolc
holdnyi üdülőtelepéri az óbudai gyerekek rendszeres nyaraltatását. és évente
mintegy 1000 gyermek részesül az egyházközségi kirándulások örömeiben.

Az óbudai Caritas agilitására és a második világháború előtti súlyos társa
dalmi ellentmondásokra vet fényt az a tény, hogy 1937-ben 900 szegénysorsú csa
ládot segélyeznek. 1938-ban, az Eucharisztikus kongresszus idején pedig 750 sze
génynek osztanak ingyen ebédet; húsvétkor 400 családnak, mikulásra 200 gyer
meknek, karácsonvra pedig 285 rászorulónak juttatnak szeretetcsomagot,

A plébánia mindenkori lelkipásztorai - 1918-tól a szervezett egyházközség
keretében - igen nagy gondot fordítanak az ifjúság nevelésére. Még Cselka Nán
dor idején, 1878-ban jött létre a "Cselka Intézet", amelyet Páli Szent Vince leá
nyai, az irgalmas nővérek vezettek a mai Korvin Ottó téri anyaházban. Az intézet
1934-től bővült, a régi épület mellé leányiskola épült elemi és polgári iskolai ta
gozattal, óvónőképzővel. valamint koedukációs gyakorló, mintaóvodáva1. Új neve
ettől kezdve: Szent Lujza Intézet.

1921-től a Kiskorona utcai, 1935-től a Kórház utcai Szent József otthon, mint
napközi otthon biztosít helyet a tanuló és tanonc fiatalság számára. Az épületet
1941-ig folyamatosan bővítik. 1937-ben már két kultúrház áll az egyházközség
rendezvényeinek szelgálatára. Az Öbudai Egyházközségi Tudósító 1925-001 1935-ig
.kéthavonta tájékoztatja olvasóit az óbudai egyházközség sokrétű életéről.
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Ób uda hazánk fe ls za badulása óta új abb metamorf ózís át él i. Ebben - a történelmi'
mú lt ban legga zdagabb fővárosi ker ül e tb en - egyik napró l a m ásikr a há zak, u tc ák,
te lep ül ések tűnnek el , és az ősi Ób uda előbukkanó, k iásot t és ko nzervált em lékeit
új , üvegfalu háza k öle li k m aguk ba . A Fő tér és a plébánia körül k ialakít ott re
zer vátum a tá ji és te le pü léstörténeti egységeket őrzi m aj d hűségesen az u tókor
számá ra. M índez a fejlődő éle t kontin u it ás át, a m últ és a j övő szerves össze fonó
dását reprezentál ja .

1948- 1958 kö zött a Szent Péte r és Pá l pl ébánia tem pl om , valam int a parochi a
épüle te m eg új ul t , korszer ű s öd ött . Hí veinek száma az 1970-ben k ia dott Eszt ergom
f'öegyh ázrnegye í schem ati zm us szerint : 10.000 lél ek . Óbuda lakossága a rekonstruk
ció s terv ki vi te le zésének m egkezdése óta foly a m atosa n cserélődik. A régi épüle
tek szaná lás ával az ő slakossá g j elentős része elköltözik . Tény, ho gy Óbud ának csak
egy töred éke m arad az óbudaiaké. Mir e befej eződik az ú j városrész építése, a ke
rület lakóinak száma m eghal adj a a 100.000-et. Az új óbudaia k nak ni ncsenek hely 
hez köt ött , környezettől átvett hagyom ányai k . Minden itt és m ost alakul. Szocioló 
gia ilag egy telj esen heterogén közegből fej lődik m a jd ki a jövőben egységesülő

társadalm i k özössé g. De ez a folyamat is hozzátar tozik a történelmi metamo rf ó-:
zishoz és csupá n az ismétlőd ik m eg, ami a z elm últ évs zázadok a latt már any
nyi szor megtö r té nt Öbu d án . Az egy ház a II. Va tiká ni Zsinat óta ugyancsak sa 
ját .met amorf ózís át, belső meg újul ás át. egészséges r eform-törekvéseinek ko rszakát
éli. A kereszté ny lel k iség, a hitt ud om ány, a z erkölc sta n, a lel kipásztor i és li tur
gik us él et m eg újul ása. és nem kevésbé t árs adal omszemléletünk átalak ulása a "Gau- ·
dium et sp es" kezd étü zsina ti kon stit úció szellemében . biztosít ék lehet a rra, hog y
az ób udai egyh á zi k özöss égek az újj ászülető Öbu d án is m egtalálj ák helyü ket mi nd
sa já t üdvö sségü k m unk ál ása ter ületén , m ind pedig fej lődő társadalmunk őszinte
szolg álat ában .

F elhasznált irodalom : N agy Tibo r-G y ö r ff y G y ö r g y-Ger e vi ch L á s zl ó : B u dapest tör ténet e
I. B u d a p es t , Fővárosi T aná cs , 1973. - Bud a pe s t Műemlékei II. Szerkesztő Pog ány F r tgy es ,
Akadémiai K iadó. Budap est , 1962. - Buda p es t enc ik lo pédia, Corvin a Ki adó . B uda p es t. 1970. 
Bártf a i S zabó L á s zl ó : Obuda egyházi intézm ény ei a k öz épko r b an K e r té s z J ózsef l, öny vny om- ·
d ája. K a rcag - B udapest, 1935. - Obuda 25 év e; k ia d j 'l a III. k e r . T aná c s V. B . 1970. 
Obu d a , k iadj a a III. k e r . T aná c s V . B . eln ö k e 1967. - Budape s t s zá z év e (kiá lIitá svezető , Hu - ·
dapesti T ö r téneti M ú zeum 1973) - v tr ánv í Ottó : az Obuda í főplébá nia törté n ete, B u d a -o.
p es t , 1955 (k ézt r at) , - Köve s R ózs a : Ób u d a a z ó b u d aia k é ? (Ma gyar N e m ze t , 1973. j anuá r 7.)'>
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