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Ó, igen, az óbudai régi kisvendéglők 
és kocsmák. Róluk beszélni, róluk ki
állítást rendezni olyan, mint amikor a 
kedvenc tételét húzza az ember a vizs
gán. Mert Óbudát lehet szeretni sok 
mindenért, de legjobban mégis, máig 
azokért a majdnem eltűnt, családias, 
leanderes kisvendéglőkért lehet, hol 
a „kerthelyiségben sramli szól”. És az

ember már énekel, és máris hangu
latba ringatózott.

Isten veletek, ti boldog Vendelinek 
címmel az óbudai vendéglátás arany
koráról rendezett kiállítást az Óbu
dai Múzeum. Az 1880 és 1948 kö
zötti korszakról, amely időszak alatt 
körülbelül 850 kocsma és vendég
lő működött az „ódonságok városá
ban”. És még jó néhány híres kávé
ház és cukrászda. A látogató persze 
dalolhat magában, de a kiállításren
dezőnek mégiscsak el kell magyaráz
nia okosan, hogy mi volt a szép eb
ben az egészben, s honnan lett ez a 
mesevilág.

Ez a romantika pedig nem más
ból, mint a szőlőművelésből és az 
ódonságból lett. Óbuda egészen a 
második világháború utánig meg
maradt egy sajátos zsáktelepülésnek 
Budapesten belül. A fejlődés áramai 
sokáig nem söpörték ki innen a me
zővárosi levegőt, egészen az Árpád 
híd megépültéig. A szőlőművelés
ből ma már semmi nincs (a filoxé- 
ra, ugye, elvitte a szőlőket 1887 tá

ján), ódonságból pedig maradt egy 
kicsi skanzen a Fő tér és a Templom 
tér körül. A többi az 1960-as évek
ben eltűnt.

Az óbudai kiskocsmákat eredeti
leg a szőlőművelés teremtette, ma
gyarázza a kiállítás. Pest és Buda 
fejlődésével, a városrész iparosodá
sával pedig lett fizetőképes kereslet 
is, így maradhatott itt életben any- 
nyi kisvendéglő. Tűzfalakra, ház
homlokra írt cégfeliratok, macskö- 
ves, leanderes udvarokon felállított 
kecskelábú asztalok, és az asztalok 
közt karjukon asztalkendővel ren
delésre váró- Vendelinek. Ilyennek 
látjuk régi fényképeken ezt a vilá
got. A Mókus utcai Kéhlit, a Fő té
ri Sipost, a Szentendrei úti Flessert, 
a Vörösvári és a Bécsi út sarkán állt 
Fahn vendéglőt vagy a római-par
ti Bürgermeistert, a Majláth utcai 
Gittingert.

És ez a kispolgári, vendéglői világ 
kultúrát is termett. Nemcsak aszta
li kultúrát, bár azt is. Fontos szere
pe volt például abban, hogy a XIX.

Jó fogású villák, Hüttl-porcelán
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században elterjedt az asztalterí
tés mai formája, annak hét fő esz
közével. A kiállításon ennek rend
je és módja szerint ebédhez van te
rítve. Nem kockás abrosszal, mint 
várnánk, hanem fehér damaszttal, s 
régies, jó fogású késekkel, villákkal, 
mélyöblű kanalakkal. Otthoniasan, 
egyszerűen. Az ilyen asztalokat ül
ték körbe az asztaltársaságok, ilye
nek mellett szólt a cigányzene és a 
sramli, amely az osztrák Schram- 
mel nevű zeneszerző nyomán ter

jedt el, s amelyet Óbudán két nyakú 
gitáron is játszottak. Látunk ilyet is 
a falon. Meg egy hatalmas, félem- 
bernyi fabicskát, amilyennel egykor 
az egyik óbudai asztalkor hajtotta 
végre halálos ítéleteit, amelyekbe 
természetesen senki nem halt bele. 
És persze, hogy irodalom is szüle
tett az asztalok mellett. Krúdy nél
kül nem is lehetne megrendezni egy 
ilyen kiállítást. Az írónak szemé
lyes tárgyai is feltűnnek, itt látható 
például a virágmintás levesestálja. 
Nem Zsolnay, nem Herendi, hanem 
eredeti óbudai Hüttl-porcelán.

A kétszobányi óbudai kiállí
tás éppen annyit mond és mutat, 
amennyi a kellemes múltidézés
hez kell. Az ínyenceknek további 
programokat is kínálnak. Előadá
sokat hallhatnak a témában, besze
rezhetik Horváth Péter ez alkalom
ra megjelent óbudai receptkönyvét 
vagy Gálosfai Jenöné 2007-ben ki
adott Kockás abrosz, jó kadarka cí
mű kötetét, hogy csak a legfonto
sabbakat említsük.


