
ÓB  U D A
Óbuda.. .  önkéntelenül egy kelle

mes bor zamata és a túróscsusza fze 
keveredik az ember szájában, boltbaj- 
lásos öreg kapualj és egy kiskocsma 
macskaköves kerthelyisége tűnik fel 
képzeletében. Ha pedig kiutazik ebbe 
a különös kisvárosba, ügy érzi az em
ber, hogy romantikát talált, bekerült 
Óbuda varázskörébe. Ez a mai roman
tika azonban már nem Óbuda igazi 
arca. Az igazi, régi Óbudát tatán csak 
egy két vén zeg zugos utcában leltet 
megtalálni, egy két régi, a duledezö 
házakat tartó terméskövekből lehet 
érezni kisugározni. Ezekben az utcák
ban megdöbben az ember és rájön 
arra, hogy a nagy romantika keresés- 
lton nem Óbudát, hanem olcsó gicceet 
tokái. És rájön arra, hogy 'a z  igazi 
Óbudát nem látni, hanem érezni kell...

Talán Krúdy Gyula érezhette igazán, 
a Templom-utcában, a terebélyes béke, 
a polgári nyugalom, a különleges f i
gurák és jellegzetes életformáik köz
pontjában. Itt talált nyugalmat, amint 
a nyírségi kisváros chószagú szobáiból, 
családi fényképalbumaitól, gáláns ka
landjaitól, botrányos szerelmeitől, az 
«ári» világ konvencióiból a kissé bo
hém, de nyugodt, egyéniét Óbudához 
menekült. Ő érezhette Óbudát, amikor 
a kis földszintes háiz ablakából elnéz
te a bori ejtő óbudai polgárokat, a ki
öregedő zsokékat, a kártyáira és borra 
szomjas iparosokat, a lúdtalpáé pincé
reiket és az öreg pipacsokat, amint al
konyaikor a kocsmákba csoszognak, 
ahová .6 követte őket, asztallá kö
nyökölni és megálmodni Srindbád út
jait... Aztán eljött érte Is a legutolsó 
postakocsi és elvitte ezzel az. Óbudá
val együtt.

Ez az Óbuda talán mindörökre el
tűnt. Ezeréves kövei maradtak csak 
itt és az ezekből kisugárzó történetein. 
Ezek a kővek látták a névtelen római 
katonát, látták talán Árpád fejedel
met is és Szent Istvánt, üdvözölték az 
Arpádházi királyokat, szenvedték a 
törököt, köszöntötték Erzsébet király
nőt, az apácákat és a papokat, fogad
ták a bevándorló zsidó polgárokat, 
nézték a fíloxera pusztított szőlőjük . 
felett siránkozó svábokat, ezek a kö
vek botránkoztak meg Mágnás Elzán 
és tűrték a német ágyúk lövegtjeinek 
robbanását. Ezek a kövek már halá
losan, fáradtak, megrokkantak, nyuga
lomba akarnak menni, hogy benntart
hassák Óbuda Igazi artát, jVégzetes
sé tegyék levegőjét és átadhassák he
lyüket a betonnak, meg a téglának, a 
haladásnak.

Óbudán lakná, —  mondta egy óbudai 
barátom — bitvaBást jelent. Én úgy 
érzem, hogy az óbudai kövek az igazi 
-hitvallók. Az új idők új levegőjét netn 
tudják feltartóztatni, nem is akarják. 
Ók hirdetik a történelmi, a hagyomá
nyaiban élő Óbudát, de mohón szív
ják az élet új lüktetését, az ütemet, 
mert csak Így tud Óbuda megmaradni 
annak, ami a hivatása. A gyárak füs
tölnek, a munkás letörli verejtékét és 
munka után már nemcsak kártyázni 
megy a kocsmába, hanem szeminá
riumra jár, pártgyűlésre megy, vagy a 
munfcáskönvvtárból kivett könyvet ol
vassa. Otthon, az asszony nagyobb 
darab kenyeret vág, a gyerek pedig 
nem az amphitealrum kövei között lő
dörög, hanem a gyár napközijébe 
megy játszani és tanulni.

Ma már a híres óbudai polgár is 
más. Nem megy knyéházba (énfercgrú, 
mint nagyapja, aki mindennap megje
lent a Kaszinó kávéházban, ahol a fő 
pincér három tarifa szerint állította 
ki a ccchet. A « felső tizezemek>, tíz- 
húsz, módosabb polgárnak a kávé jó 
nagy darab fehérkenyérrel, tizkraj- 
cárba került, A szegényebbje keveseb
bet fizetett, deirogy az egyenlőség lát
szata meglegyen, ezek minden páros 
nap leszurkolták a tíz krajcárt, párat
lan napokon pedig a főpincér elnézett 
amikor a polgár kisomfordált, fizetés 
nélkül az ajtón. A harmadik csoport
nak pedig páros és páratlan napon is 
félrenézett a föúr.,.

A mai polgár nem követi apja mó
kásait sem, aki bizony mikor az asz- 
szony litániára ment a templomba, d- 
elruceant n Breitner-kavéházba, ahol 
a «Bródy Theater* szép színésznőivel 
mulató óbudai jeunesse dorée közé 
vegyült egy kicsit fiatalodni, vagy be-
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nézett,a Koronába, a «Herr von...» ti
tulusai hajógyári tisztviselőkkel meg
beszélni a világ folyását. Az óbudai 
polgár egyre jobban érzi, hogy hol a, 
helye és már másként végzi a munká
ját az íróasztal mellett, vagy • pult 
mögött, mint ahogy a múltban tette. 
Eljár a pártjába gyűlésekre, de be
benéz azért az óbudai kocsmákba is.

A mai Óbuda utcáin már nemcsak a 
villamos, hanem autóbusz is robog, a 
félbemaradt Árpádhíd pillérjei várják 
az új, karcsú iveket, házsorokon nem
sokára megdobban a csákány, hogy a 
hangulatos óbudai házak mellé mo
dern kislakások épül jenek. Óbuda nem 
fogja elveszíteni jellegzetességét, mert 
vigyáznak rá, csak saját érdekében 
utat enged a fejlődésnek.

Vigyáznak rá ...  Vigyáznak a poli
tikusok és a városrendezők, de vi
gyáznak rá Óbuda szerelmesei is. Po
litikusok, Írók, újságírók, festők, szob
rászok, zenészek és színészek, Óbuda 
hagyoniánytiszlelő polgárai, kereske
dők és iparosok, akik kedd esténként 
az egyik vendéglőben, az óbudaiak 
loibjournalja, az Óbudai Szemle köré 
csoportosulnak és nyitják ki pénztár
cáikat, ha a nyomdaszámla nagyon 
fenyeget. Ezeken a kedd estéken késő 
éjszakáig Óbuda a téma, de előkerül 
máa téma is. Kedves öregeik és lelkes 
fiatalok beszélgetnek itt és ugratják az 
öreg Jenő bácsit, aki büszkén veri a 
mellét, hogv ö óbudai polgár, de ha
ladó, a javából. Ha Jenő bácsi polgár 
— hcccelik tovább, akkor ki a Zsolt 
Béla, meg Supka Géza? Az öreg pil
lanatig megzavarodik, de azután ki
vágja: a föpolgdrok. Aztán dohog
va issza ki a zamatos muskotályt és 
magában szidva az öregeket nem tisz
telő ifjúságot, hazaballag.

Ez a mai Óbuda, Budapest « rene
szánsz lovagja*, amint hagyományai
ban és a jövő reményeiben éi.


