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utolsó két évében született m�vekben az Óbudához kapcsolódó képek és kép-

zetek, milyen szerepet kapnak az Óbudához kapcsolódó kulturális minták, és 

hogy az említett m�vekben ezek milyen apró módosulásokon mentek keresz-

tül. A m�vekben a beszél� én és a hallgató város viszonya nagyon harmoni-

kus, barátságos és elfogadó, olyannyira, hogy az írói önmeghatározás részévé, 

mondhatni, kivételezett részévé vált Óbuda neve és a hozzá kapcsolódó foga-

lom, az óbudaiság. Krúdy elegáns irodalmi térbe emelte ezt a fogalmat, új je-

lentésekkel töltötte fel, de a város sem maradt hálátlan: befogadta, ösztönözte 

és segítette az író munkáját, emlékét pedig elevenen �rzi.

Felhasznált irodalom

Krúdy Gyula: Ódonságok városában. K. Gy. írásai Óbudáról. 

Budapest, Óbudai Múzeum, 2003. (szerk.: Fráter Zoltán)

Krúdy Gyula: Pest-budai séták. Budapest, Magyar Helikon, 

1958. (szerk.: Kozocsa Sándor)

Krúdy Gyula: Váci utcai hölgytisztelet. Válogatott elbeszélé-

sek 1931–1933. (szerk.: Barta András)

Krúdy Zsuzsa: Apám, Szindbád. Budapest, Magvet�, 1975.

Ágai Ágnes (1932) – író, költ�, m�fordító, 

Buda pest

Agárdi Péter (1946) – kritikus, irodalom-

történész, Buda pest

Albert Flórián (1941) – aranylabdás labda-

rúgó, Buda pest

Árkossy István (1943) – fest�m�vész, 

grafi kus, Buda pest

Bágyoni Szabó István (1941) – költ�, író, 

m�fordító, újságíró, Buda pest

Balázs Tibor (1958) – költ�, m�fordító, 

esszéíró, könyvkiadó, Buda pest

Barlai László (1935) – fest�m�vész, Buda-

pest

Basa Viktor (1974) – tanár, katekéta, 

Buda pest

Bedecs László (1974) – kritikus, Buda pest/

Szófi a

Bognár Antal (1951) – író, újságíró, Buda-

pest

Bús Balázs (1966) – polgármester, Buda-

pest

Czakó Gábor (1942) – író, kritikus, Buda-

pest

Csengery Béla (1945) – fest�m�vész, 

Buda pest

Dobai Péter (1944) – író, költ�, drama-

turg, Buda pest

Domahidy László (1920) – operaénekes, 

Buda pest

Elek Szilvia – zongora- és csembaló-

m�vész, zeneszerz�, író, szerkeszt�, 

Nagykovácsi

Fráter Zoltán (1956) – irodalomtörténész, 

szerkeszt�, Buda pest

Gábor István (1944) – fest�m�vész, Buda-

pest

Godány Judit (1960) – újságíró, Szentmár-

tonkáta

Gyimesi László (1948) – költ�, író, Buda-

pest

E számunk szerz�i



 

Heltai Gáspár (1490? v. 1510?–1574)

Horváth Péter „Kisindián” (1977) – edz�, 

sportvezet�, Buda pest

Iszlai Zoltán (1933) – költ�, kritikus, Buda-

pest

Kenéz Ferenc (1944) – költ�, író, Buda pest

Kerényi Grácia (1925–1985)

Kertész Ákos (1932) – író, Buda pest

Kiss Károly (1930–1998) – költ�, m�fordí-

tó, publicista

Kobzos Kiss Tamás (1950) – zenész, 

énekmondó, iskolaigazgató, Buda pest

G. Komoróczy Em�ke (1939) – irodalom-

történész, esszéista, Buda pest

Konczek József (1942) – költ�, író, Buda-

pest

K�faragó József (1952) – fest�m�vész, 

Buda pest

Kun Árpád (1965) – író, költ�, Buda pest

Lengyelné Kurucz Katalin (1959) – nép-

m�vel�  muzeológus, Budapest

Lukáts János (1943) – irodalomtörténész, 

novellista, Buda pest

Mandics György (1943) – író, költ�, Buda-

pest

Mátyus Aliz (1948) – író, szociológus, 

szerkeszt�, Buda pest

Mirtse Zsuzsa – író, újságíró, szerkeszt�, 

Buda pest

Müller Rita – textilm�vész, Buda pest

Noth Zsuzsánna (1950) – író, költ�, Buda-

pest

Nyakas Szilárd (1944) – kommunikációs 

tanácsadó, rádiós szerkeszt�, Buda-

pest

Nyilas Attila (1965) – költ�, író, Buda pest

Papp János (1948) – színész, Buda pest

Pázmándi Antal (1940) – keramikus, szob-

rászm�vész, Buda pest

Pet�cz András (1959) – író, költ�, szer-

keszt�, Buda pest

Pintér Endre (1927) – nyugalmazott f�-

orvos, az Óbudai Baráti Kör alapítója, 

Buda pest

Rák Béla – karikaturista, grafi kus, Buda-

pest

Szarka István (1941) – költ�, orvos, Buda-

pest

Szávai Géza (1950) – író, kritikus, könyvki-

adó, Buda pest

Szentgyörgyi József (1940) – fest�m�-

vész, Buda pest

Szentmártoni Szabó Géza (1950) – iroda-

lomtörténész, Buda pest

Szepesi Attila (1942) – költ�, szerkeszt�, 

Buda pest

Szerdahelyi István (1934) – esztéta, iroda-

lomtörténész, Buda pest

Szörényi László (1945) – irodalomtörté-

nész, Buda pest

Takács Klára (1947) – fest�m�vész, Buda-

pest

Tarlós István (1948) – politikus, Buda pest

Tenk László (1943) – fest�m�vész, Buda-

pest

Toldalagi Pál (1914–1976)

Tóth József (1934) – történelemtanár, 

Buda pest

Tóth Péter (1965) – zeneszerz�, 

az Óbudai Társaskör m�vészeti 

vezet�je, Buda pest

Végh Alpár Sándor (1943) – író, újságíró, 

Nagymaros

Zalán Tibor (1954) – költ�, író, drámaíró, 

Buda pest

Zenker Katalin (1944) – író, informatikus, 

Buda pest

Zsidi Paula (1952) – régész, az Aquincumi 

Múzeum igazgatója, Buda pest



Óbuda

„1933-ban Krúdy, aki mellesleg egyik európai léptékkel mérhet� írónk 

is, már véglegessé váló óbudai magányában él, és kétségbeesett kísér-

leteket tesz írásai elhelyezésére, de egyre nyilvánvalóbb, hogy a lapok 

valójában alig tartanak igényt m�veire, a szerkeszt�k kelletlenül, kés-

leltetve, mintegy kegyeletb�l közlik tárcáit, novelláit.” (Fráter Zoltán)

„Az én Óbudám tehát úgy elillant, mintha soha nem is létezett volna. Ne 

tessék félreérteni, nem nosztalgiázni akarok. Ami az én Óbudám helyén 

áll, ott bizonyára ugyanolyan szerelmesek a húszévesek, mint amilyen 

én voltam akkoriban, csak másképp.” (Szerdahelyi István)

„Ófalu jó választásnak bizonyult. Karnyújtásnyira van a Róka-hegy, ha 

többre vágyom, ott a Nagy-Kevély, mindennapi sétához pedig az utca vé-

gén jó helynek t�nt a Békás- (hivatalosan: G�tés-) tó, amelynek él�világa 

ma már úgy tartozik hozzám, mint a második b�röm.” (Mirtse Zsuzsa)

„Óbuda nevének más-más jelentése van az egymást követ� nemzedé-

kek tudatában. Van, aki csak a konfl isos-kocsmaházas Óbudára gondol, 

ahol minden estén sramli szólt. Egysíkú kép ez, rossz, idilli olajnyomat 

a századforduló idejéb�l. Az én emlékezetemben a másik Óbuda él ele-

venen, s benne a cegaj meg a Hatház valósága.” (Kiss Károly)

„Hallottam a rádióban kerületünk polgármesterének panaszát, hogy 

Óbuda-Békásmegyer sajnos kikerült az összes pályázatból, amelyen le-

hetett volna valami pénzt nyerni emlékek felújítására vagy állítására. 

Eszembe jutott, hogy nem messze található t�lünk egy páratlan m�-

emlék: a Körte utcai cella trichora, azaz háromkaréjos ókeresztény sír-

kápolna. Elmeséltem Krasznahorkai László barátomnak, hogy milyen jó 

lenne ezt valahogy felújítani.” (Szörényi László)
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