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„Elmegyek messze, és sohasem találhatsz meg, bármikor ke-
resnél. Pedig egykor keresni fogsz. Majd súgok neked valamit, 
miért?... Olyan lesz a hajad, mint a sirály szárnya, a kedved, 
mint a kéményben a szél, a szomorúságod, mint a sír. Mikor 
keresni kezdel, engem, az ifjúságodat...”

(Krúdy Gyula)

Egy emberi sorstörténet, de egy város múltja és jele-
ne is megannyi emlékből, eseményből, emlékezetes pil-
lanatból tevődik össze. Ám, ha mélyebben meg akarjuk 
ismerni, bizony össze kell gyűjtenünk, és egymás mel-
lé kell helyeznünk e töredékeket, hogy saját személyes 
megérzéseinken, élményeinken túl szélesebb körű képet 
alakíthassunk ki a bennünket érdeklő városról, művé-
szetről, emberekről. Az Óbudai Anziksz e kultúrtörté-
neti szilánkok összegyűjtésében segíti az olvasót, Krúdy 
idézett szavaival: súg nekünk valamit, amikor keresni 
kezdünk.

A merítés, Óbuda kétezer éves történetének tükrében 
bátran nevezhető korlátlannak. Alsó-Pannónia provincia 
egykori épületeinek romjai, az előásott leletekből leszűr-
hető kutatói következtetések éppúgy izgalmas alkotóré-
szei településünk történetének, mint a XIII. század má-
sodik felének királyi székhelye, és az akkori Árpád-házi 
uralkodók históriája.

A mezővárosi létből az 1873-as városegyesítés meg-
határozó településén át a századelő iparosításáig, a fej-
lődés fontos stációit nyomon követve válik láthatóvá 
mindaz, ami Óbudát valóban megkerülhetetlen ténye-
zővé tette. E lap szerkesztősége persze nem mondhat le 
félmúltunk rekonstruálása során az akkori idők nagy 
tanúinak visszaemlékezéseiről sem, így téve újra átél-
hetővé korábbi évtizedek (fiatalságunk) miliőjét, vitáit, 
sikereit és veszteségeit.

A korszakhatárok éles elhatárolása helyett a város 
folyamatos fejlődésének vonala mentén, az ehhez való 
hozzájárulás epizódjain keresztül érdemes Óbudára te-
kinteni. Közvetlen környezetünk alakítóinak megszó-

laltatása által nyerhetünk bepillantást a jelenbe, hisz a 
kerület meghatározó alakjainak reflektorfénybe állításá-
val egy-egy értékes, figyelemre érdemes helyi ügy is új 
megvilágításba kerül. 

E különlegesnek számító kiadvány komoly szinteti-
záló feladatra vállalkozott. Irodalom, képzőművészet, 
helytörténeti leírások, zene és a kultúra legkülönbözőbb 
ágai fonódnak egymásba, hogy e hasábokon kollázs sze-
rűen váljanak eggyé. 

Egy színes, megújulásra kész város lokálpatrióta 
olvasóközönsége megérdemel egy messzebbre tekintő 
periodikát. Az Óbudai Anziksz ilyen. Olvassák figye-
lemmel!

Bús Balázs polgármester
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„…úgy érzem, nagyon jó helyszín lesz 
a Társaskör udvara. Korábban láttam itt 
előadásokat, gondoltam rá, hogy jó len-
ne egyszer írni ide valamit. Próbáltam 
kihasználni az adottságokat, írás közben 

magam elé képzeltem a fákat, a kutat, a tornácos részt.” 
(Egressy Zoltán) 

Lelet az ötvenes évekből ...................................................................................19

„A néprajztudomány egyik alaptétele – 
az tűnik el a leginkább, amiből a maga 
idejében nagyon sok van – íme, ismét 
igazolódik.” 

(Zeke Gyula) 
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„Itt Belső-Óbudán az utcák mind girbe-
gur bák voltak. A Szőlő utca az Amfiteát-
rum mellett jött el, és attól a hegy fele ere-
detileg egy nagy mészégető gödör volt. De 
az Amfiteátrumot is csak a '30-as években 

fedezték föl. Anyám mesélte, emlékszik, amikor megtalál-
ták, akkor ott már régen köralakban voltak a házak.” 

(Erdélyi Béla)
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„…a muskátlis, zöldvendéglős, kishá-
zas, sváb magyar zsidó, macskaköves, 
sramlizenés, szőlőműves, hangulatos 
régi Óbuda emlékezete összecsúszik a 
rosszul fűtött hosszúházakban vagy vis-

kókban lakó gyári munkások, kis cselédek Óbudájával.” 
(Péntek Orsolya)
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„A fotográfia misztériuma mindig von-
zott, de amikor ránéztem a gyári fotópa-
píron látható fényképekre, azt éreztem, 
valami mást szeretnék produkálni. Va-
lami nekem hiányzott a képekből.” 

(Minyó Szert Károly)
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Idén tavasszal az egykori Flórián mo-
ziban talált új otthonra az Óbudai 
Danubia Zenekar. A rangos együttes 
vezetője, a tehetséges fiatal karmes-
ter, Hámori Máté a zenekar terveiről 

beszél interjúnkban. 
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„Óbuda (eredetileg Buda) az őskor óta 
lakott település, amely a római időkben 
is fontos kereskedelmi és kulturális 
központ volt, Budapest legrégebbi vá-
rosrésze. A XI. századtól már állhatott 

egy királyi szálláshely Óbudán, amely királyi, később 
királynéi központ volt, egészen 1526-ig.” 
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„Aki nem sakkozik, az nem ismeri meg 
a harc, a háború egyik legjobb modelljét. 
Aki nem bridzsezik, az kevésbé lesz fel-
készült az életben feltétlenül szükséges 
együttműködésre, és az előre nem látható 

helyzetekben való eligazodásra. Aki pedig nem sakkozik és 
nem is bridzsezik, az megbocsáthatatlanul nagyot hibázik!” 

(Hajlik Gábor)
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