
romantikát keresni —  nem tett hiábavaló utat. 
Talált történelmi romantikát, talált idillikus 
búvóhelyei érzelmes szerelmesek számára és ott 
volt n régi világ kedses. szinte heurigerszcrü 
köcsmaromaritika is, az utolsó talán.

Döng a csákány .. .
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haldokló rom antika 
n

Krúdy ur lovagjai azonban fájó szívvel jár
nak mostanában Óbuda , ódon házai • között. 
Egyetlen felmetszett has az egész városrész: az 
óbudai hid kérdése előtérbe lépett, egymás után 
sajátítják ki a házakat, döng a csákány, egy
más ufón válnak romhalmazokká régi ismert 
hórak.

Ki ne emlékeznék a régi. hangulatos „Ger- 
nedl“ -re? A Lajos-utca híres óbudai kocsmá
jára, melyet egykori tulajdonosai mar régen el
adtak. de a régi néven élt tovább is színhelye 
lévén sok vidám estének, szövődő szerelemnek. 
A dúsgazdag óbudai patrícius família eladta a 
vendéglőt és a kisajátítókkal, a rombolókkal 
már az utódnak kellett harcát megvívnia. A 
harc izgalmas volt és az uj idők győztek, me
lyek azt mondták, a kocsma másutt is állhat, 
ez a hely kell a tudnak.

Óbudái polgárok mesélik, hogy a rtcrnedl tus 
lajdonosa ennek a harcnak leli tavaly húst ha
lottjává. Belehalt az izgalmakba.

Aztán eltűnt a régi Óbudának talán legérde
kesebb, legmulatságosabh helye, a „Krúdy ká
véház" is. Néhány éve meghalt Krúdy Náci, a 
kövér, mindig tréfára kész tulajdonos. Özvegye 
és fiai vezették tovább ezt a kedves óbudai spe
cialitást, amig nem jött a kisajátítás és a csá
kányok el nem tüntették a löld színéről.

De a Bródyok szívó* emberek. Tovább men
tek- és folytatják az üzemet a Koronában.

Szomorú újságol tudok mondani a szerelme
seknek is. A hid áldozata lett a régi, kedves, 
biedermever hangulatú ..Tomasek" is. a cuk
rászda. Hiába, a zsidó templomtól a Szenthá
romság-térig kell a hely. a cukrászdának is ott 
kellett hagyni régi lielvét.

Végig a Dunaparton felbontott utcst jelzi, 
hogy Óbudán haldoklik a romantika, hogy he
lyet adjon a tárgyilagosságnak, a hídnak.

S ennek a hullámait még Újlakon is érzik, 
ahol kisajátították a híres Pfeifert is hatal
mas. hangulatos kertjével. Hiába is tagad
nánk: rossz idők járnak a romantikára, meg
halt a Tabán, haldoklik a regénycsség Óbudán 
is és fájdalom, a legtovább tartó haldoklásnak 
is hálál a vége. . j

vándor Kálmán
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; Hát a régi Buda romantikája kihalóban van. 
• A Tabánt már évekkel ezelőtt elsöpörte az uj 
I idők szele, melynek ezúttal „városrendezés" 

volt a neve. Eltűntek a nomantikus sikátorok, 
melyek mélyén minden este vidáman, érzelme
sen szólt a „sramlizene." Eltűntek az „.ivarok". 

' nyoma sincs a régi „Szederfának", talán csak 
! a /.légtér maradt meg fenn a domboldalon Kal- 
’ már Tibor magyar nótáival és Kakuk őrzi lent 
t a mélyben a régi Buda hangulatát. Igaz, hogy 

azóta szörnyű előkelő lett a Kakuk. kél asz- 
i tálánál is hirdeti emléktábla, hogy olt királyi 
i herceg szúrakozoll magyar muzsika mellell. Az 
■ egyiknél egyik északi ország trónörököse, a má

siknál walesi berreg korában a későbbi VIII. 
‘ Edward király, ma Windsor hercege.

Egyébként pázsit fedi azt a földet, ahol olyan 
kedves tabáni hangulat uralkodott még néhány 
esztendővel ezelőtt.
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Tabánból Óbudára
Ami romantika maradt, azt Óbudán lehetett 

megtalálni. A tabáni esték lovagjai áttértek a 
hetes villamos útvonalára cs Krúdy Gyula ur 
kocsmáit keresték fel egy kis kvaterkázásra. A 
szerelmesek pedig Tabán zegzugos utcácskái he
lyett az óbudai régi temetőben andnlogtnk. el- 
érzékenyülten állva meg Mágnás Elza síremléke 
előtt vagy a kiscelli kastélynál, melynek ahiaká- 
b il Schmidl Miksa szokott búcsúzni csténkinl 

'■ szerelmese sírjától.
Óbuda vette át a Tabán szerepét, sok apró 

kocsmájával, muzsikás estéjével és az iróvilág 
bohémabb rétegével. Krúdy Gyula meleg szemei 
sok írót, művészt csábítottak ki Óbudára a 
Kéhlinéhez. másik kocsmának meg Kabay Jó
zsef, az ismert író a nevezetessége, aki mielöll 
befutott volna a Nemzeti Színházba és a Petőfi 
Társaságba, inségesebh, hohémebb korszakában 
itt zongorázott az idogálóknak somogyi nótá
kat. meg pesti slágereket.

Történelmi romantika
A kocsma-romantikához azután néhány esz

tendeje eljött Óbudára a történelmi romantika 
is. Megindult a kósza hir, végigcsörgedezett a 
Flórián-térről a Polgár-térre, a Lajos-utcán már 
sebessodru patakocska volt. a Zsigmond-téren 
mcgduzzadi és a Margil-hid tájékán már höm
pölygőit a kósza hir:

—  Titokzatos dolgokat találtak Óbudán. A 
Flórián-téren beomlott a járda és alatta óriási 

I öreget találtak. Egy kiképzett nagy földalatti Ur

van ott, melyből két koromsötét alagút vezet 
tovébb. Egyik a Calvin-utea felé, ahol most a 
református templom áll, a másik pedig a Bécsi
ül alatt megy fel a kiscelli kastélyba.

Aztán jöttek a többi „titkok."
—  Tudod, úgy jöttek r á —  hangzott a susinu- 

tolás — , hogy régen a CaJvin-utcában kolostor 
volt. barátok laktak benne és ezt kötötte össze 
az alagút a másik kolostorral, ami a kiscelli 
kastély volt.

Hát persze, nem éppen így iga: a dolog, ilyen 
romantikusan, de azért a valóság is eléggé re
gényes. A Flórián-tér úttestén csakugyan van 
egy vasajtó s alatta csakugyan van egy üreg: 
egy hatalmas méretű gőzfürdő, amit még a ró
maiak építettek. .. . .

Persze a felfedezés nem olyan uj, mint aho
gyan a kósza hir állította. Csak a pestiek nem 
tudtak, akik ekkor fedezték fel Tabán hijján 
Óbudát. Még Mária Terézia uralkodott, amikor 
mrylalált ik ezt a római gőzfürdőt. A műemlék 
fölé megőrzés céljából húztok is boltozatot.

De azért a kósza hir —  már ami a kolostor- 
mesét iteti —  nem is volt olyan alaptalan. Mert 
á Calvin-utcában, az óbudai házak alatt csak
ugyan van egy kis történelmi romantika Sőt! 
Kiilturdokumenlum!

Egy Szent Istrá-- '-araheti bazilika marad
ványa.

„Azon Ó»Budán, melyet falu* 
szeiüen laknak . .

Hogy egészen előkelő forrásra lúvatkozzak. 
már Mátyás király korának egyik püspöke meg
írta, hogy „azon O Budán, melyet fafuszerüen 
laknak, van egy felépítésénél, szerkezeténél és 
művészeténél fogva nagyszerű bazilika, mely 
valóban méltó arra, hogy bármely híres város
ban emelték volna."

Ez a püspök Konzanus volt, az említett ba
zilika pedig a mostani református templom és 
parókia tájékán állott. Kereste már Salamon 
Ferenc is, de csak nkor találták meg romjait, 
amikor a mai lelkészlak épült. S ez a lelet igen 
értékes, mert a tudományos körök felfogása és 
kutatásai szerint az épületet vagy maga Szent 
István alapította s akkor a legelső magyar ke
resztény templomok közül való, vagy ffagy La
jos király édesanyjának, Erzsébet királynénak 
volt a palotája. Köröskörül még ma is Aroksze- 
rüen lemélvitelt kertek vannak, amelyek a pré- 
postságot körülvevő sáncárkok lehettek.

Ma: aki a Tabán elmúltával Óbudára ment


