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A SZERK.

LAPÚJÍTÁS, KERÜLET, 
VÁROS, ORSZÁG

Önkormányzati lapot megújítani kutya 
nehéz. Ingyenesen, postaládába, sok 
pél dány nem éli meg, hogy felvigyék 
a lakásba. Először a tördeléshez nyúlni, 
meghaladni az iskolaújság-hangulatot. 
Trükkhöz folyamodtunk, tudván Marx-
tól, a történelem kacagva ismétli önma-
gát: felhívtam Pálfi Gyuri barátomat, a 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem már 
nyugállományú grafikaprofesszorát, em -
lékeztetve,  egykor egy teraszon ültünk, 
én beszéltem, ő színes filcekkel skiccelt 

– ebből lett a Magyar Narancs korai, ki-
lencvenes évekbeli dizájnja. Mondtam, 
mi már koros versenyzők vagyunk, nem 
is egy punk fanzine most a cél; kerületi 
lap, kerületnyi potenciális olvasóval, ne 
csak arra használják, hogy ebbe hámoz-
zák a krumplit. Meghívásos pályázatra 
kérjen fel öt tanítványt, harminc alattia-
kat a MOME és a Képzőművészeti Egye-
tem kötelékéből, hogy arccal a jövendő 
felé forduljunk – ahogy azt napjainkban 
egy másik művészeti egyetem, az SZFE 
diákjai teszik. Az itt megtapasztalható 
lapterv végül két pályamunka ötvözete: 
a belívek Vajda Bori, a címlap-pattern 
Vári János Hunor munkája. Mindezt 
megtölteni persze izgalmas tartalmak is 
kellenek, és témában nincs hiány. A mi 
feladatunk, hogy a 9 lapszinten is legyen 
a kerület hagyományához méltó: ez An-
gyal István, József Attila kerülete, és per-
sze Albert Flóriáné és Nyilasi Tiboré.

 Ám a fradiszív megpöccen olykor: a 
Ferencvárosi Torna Club érzékelhetően 
letiltotta lapunkat az egyesülettel kap-
csolatos zsurnalisztikai tevékenységről, 
sem fotót nem engedélyez, sem inter-
jút, sem háttérbeszélgetést aktív spor-
tolóival. A nagy ígéret, Szemes Gergő 
(17) tőrvívó járt most így,  pályafutását, 
elképzeléseit csak másodlagos források 
alapján tudtuk megírni, saját fotót nem 
készíthettünk róla. Félreértenénk azon-
ban a kerületi közszolgálatiság fogalmát, 
tárgyát, helyét a tudományok rendsze-
rében, ha azt gondolnók, hogy a magát 
egyébként „nemzeti ügyként” definiáló 
Fradi kimaradhat fókusztémáink kö-
zül. Bár többre tartjuk a tömegsportot 
az élsportnál (a külföldről komoly pén-

zért beszerzett látványsportnál), abban 
azonban jócskán téved az FTC elnöksé-
ge és az állampárt listázásba ájult párt-
igazgatósága, ha azt gondolja, leakadunk 
a klubbal való foglalkozásról, az olyan 
témákról, mikor a sportvezetés eltilt egy 
játékost a kerület sportdíjának átvételé-
től.

Itt ívelünk át következő témánkhoz, 
a Stadioff csoport és a kerületi vezetés 
közötti közmeghallgatásos ütközethez. 
2019. október 13-a este Ferencvárosban 
megszűnt a NER, a fidesznyák akar-
nokság szűk egyharmadot sem kapott 
a kerületben. Ám a környező magyar 
világban fennmaradt a 2/3, vezetőjé-
nek „az óvodában nyilvánvalóan stadi-
on volt a jele” (©Baranyi Krisztina), és 
ő már ismételten mert nagyot, olimpiai 
fickándozása előjátékaként egy atlétikai 
stadiont álmodni a Lágymányosi hídtól 

délre eső területre. Állami területen ál-
lami zséből, mert talán ciki lett volna a 
parádésan felújított Népstadionba egy 
futókört is építeni. Kénytelenség volt 
novemberben az épphogy hivatalba lé-
pett város-, és kerületi vezetésnek egy 
jónak gondolt kompromisszumot elfo-
gadnia. De! Tudnak-e a Fidex vezetői 
hazudni? Bennük van-e, joghézag-baj-
nokokban, hogy egy megállapodást 
nem gentlemanlike ferúgni, hogy az 
adott szó és a szerződések köteleznek?  
A kérdés kérdés, megpróbáltuk körbe-
járni és folyamatosan követni fogjuk.

 Hazánk legfontosabb eseménye lap-
zártánk idején az SZFE gleichschaltolá-
sára (magánosításnak álcázott ideológiai 
akolba terelésére) tett kísérlet, amely 

Hazánk legfontosabb 
eseménye lapzártánk 
idején az SZFE gleich-
schaltolására (magá-
nosításnak álcázott 
ideológiai akolba tere-
lésére) tett kísérlet

időrendben az index.hu bedarálását, 
szerkesztőségének példamutató kiállá-
sát követi a kultúrvilág és a világkultú-
ra izgatott figyelme mellett. A Nemzeti 
igazgatója – ő megbízható informáci-
ónk szerint a „belső párt” tagjaival nicht 
vor dem Kind-jelleggel oroszul beszélget 
a nemzet színházában - állást halmoz, a 
teátrumi cár feketeszázas hangütésben 
gyaláz megbecsült tanárokat, elfelejtve,-
hogy nem 1882 van Kisinyovban, hanem 
2020 Budapesten, az Európai Unióban, 
ha tetszik: a Nyugat szívének közepé-
ben. Ásítóan ásatag ódonságú ideák bo-
londjaként vagdalkozik parancsra, noha 
színházművészként tudnia kéne: ebben 
a darabban is az ifjúság, az elszántság, 
a kreativitás, a szerelem lesz a menő, a 
kúl, nem a bocskaiba izzadt zsarnok stu-
pidéria.

T. Ferencvárosi Olvasó! Fogadd a 
megújult lapot, mely szeretettel és ke-
mény figyelemmel a gyűlölet, álszent-
ség, képmutatás, bezárkózás, kisajátítás 
kultúrája ellenében készült; olvasd is, ne 
csak a képeken merengj, ha vitád van 
vele, mi szívesen megvitatjuk saját vagy 
más nyilvánosság előtt, érveink és té-
nyeink vannak, a krumplihámozóra és a 
szelektív papírgyűjtőre ráérsz az olvasás 
után.
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KÖZMEGHALLGATÁS AZ ATLÉTIKAI STADIONRÓL

DUNA-PARTI FÜGGŐ 
JÁTSZMA 

Baranyi Krisztina polgármester szerint nincs már döntési 
lehetőség a Duna-partra a 2023-as atlétikai világbajnokság 

alkalmából tervezett nagyberuházással kapcsolatban, az ellenzők 
viszont azt állítják, a koronavírus-járvány új helyzetet teremtett. 

Az biztosnak tűnik, hogy pillanatokon belül győztese lehet a 
stadionépítésre kiírt tendernek – egy Mészáros-cég képében. Ha 
nekifognak az építkezésnek, a számla azonnal nettó 150 milliárd 

forint felett jár, és egyértelmű, hogy a következő években még 
több tízmilliárddal fog nőni.

„Már nincs döntési pont ebben a történetben, utoljára tavaly novemberben lett vol-
na. Akkor a testület és a Fővárosi Közgyűlés is igent mondott a feltételeinkre, vagyis 
a Ferencvárosi Zöld Parkra. Olyannyira, hogy ennél erősebb politikai felhatalma-
zása budapesti építési beruházásnak az elmúlt harminc évben nem volt” – mondta 
Baranyi Krisztina júliusban azon a közmeghallgatáson, amelyet a Kvassay-zsiliphez 
tervezett Budapesti Atlétikai Stadionról tartottak. 

Mindenki máshogyan látja

„Nincs ennek a történetnek még vége. Teljesen véletlenül lett a koronavírus-járvány-
nyal egy újabb döntési helyzet – hiszen a 2020-as olimpiát egy évvel elhalasztották, 
ezért egy évet csúszik a 2021-es atlétikai világbajnokság időpontja is. Nem tudjuk, 
mi lesz 2023-mal, miközben olyan GDP- és költségvetésihiány-adatok láttak napvi-
lágot, amelyek azt mutatják, hogy a 2008-asnál is sokkal nagyobb visszaesés zajlik 
körülöttünk” – mondta a 9 magazinnak Árva Péter, a Párbeszéd politikusa, a testü-
let Új Pólus-frakciójának vezetője.   

„A ferencvárosiak szeretnének rekreációs parkot, kutyafuttatót, extrém parkot, 
strandot és játszóteret, de ezek a funkciók ezen a területen eltörpülnek a stadion 

árnyékában. Szeretnénk parkot a Duna 
partjára: de a stadion helyett és nem 
mellé” – fogalmazta meg egy civil cso-
port véleményét ugyancsak a közmeg-
hallgatáson Borbás Gabriella. A Stadioff 
csoport, a Kilencben az élet honlap és 
Facebook-csoport, valamint a Rádió 9 
aktivistája volt az egyik kezdeményező-
je a július végi fórumnak.

„Természetesen legitimnek tartom 
azt a vitát, hogy szükség van-e atlétikai 
stadionra Budapesten vagy sem, vagy, 
hogy milyen tartalommal épüljön meg. 
De azt is látni kell, hogy az Orbán-kor-
mány nagyon komoly elkötelezettsége 
a nagy értékű sportberuházások terén 
egy adottság. Ha a kormány ezekből a 
kiadásokból faragna vissza a gazdasági 
visszaesés miatt, az annak a kimondá-

sa lenne, hogy nagyon-nagyon komoly 
baj van Magyarországon. Valljuk be, ezt 
egyikünk sem szeretné” – figyelmezte-
tett Dénes Ferenc sportközgazdász, aki 
az első Orbán-kormány idején a sport-
minisztérium helyettes államtitkára 
volt. 

Felcsúti dollármilliárdos, 
Szijjártó révésze és egy 

Tiborcz-üzlettárs

A fenti négy, egymással bizonyos pon-
tokon köszönőviszonyban sem lévő 
vélemény jól érzékelteti, mennyire 
megváltozott a tavaly novemberi fe-
rencvárosi, illetve fővárosi közgyűlési 
döntés óta a Duna-partra tervezett gi-
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gaberuházás megítélése. Egyelőre mégis úgy tűnik, a százmilliárdos sportberuhá-
zások száguldó vonatán nincs fék, és a járványhelyzet miatt megváltozott gazdasági 
helyzetben is hamarosan győztest hirdetnek a kivitelezésre kiírt közbeszerzésen. A 
tenderre beérkezett ajánlatok bontásakor sajtóhírek szerint a papírforma jött be: az 
atlétikai világbajnokságra szánt létesítményt nettó 150 milliárd forintért építheti 
fel a ZÁÉV Építőipari Zrt. a Magyar Építő Zrt.-vel közösen. Vagyis a megbízást Mé-
száros Lőrinc érdekeltsége nyerte a Tiborcz István üzlettársaként megismert Paár 
Attila egyik cégével együtt. A megnevezett alvállalkozók közé a felcsúti dollármilli-
árdos Mészáros és Mészáros Kft.-je, valamint V-Híd Zrt.-je, illetve a Szijjártó Péter 
adriai jachtozása miatt a hírekbe került Szíjj László Hódmezővásárhelyi Útépítő 
Kft.-je futott be.  

A nettó 150 milliárd forint hatalmas összeg. Ugyanennyiért építette fel szintén a 
ZÁÉV–Magyar Építő-páros a Puskás Arénát, és ennek az összegnek a feléért készül 
ugyancsak Ferencvárosban, a Népligetnél Európa legnagyobb kézilabdacsarnoka. 
Ráadásul ez egyáltalán nem jelenti a teljes költséget, mivel a stadion területének 
megvásárlására, a terveztetésre, illetve a VITUKI-telek bontási munkáira már kö-
rülbelül 25 milliárd forintot fordított az állam. És még további 10 milliárdokkal 
biztosan nőni fog a számla. Ugyanis a mostani kiírásban nem szerepelt a 40 ezresre 
tervezett stadion 2023 utáni visszabontása (15 ezer férőhelyre) – és ami a legfonto-

sabb, azok a Baranyi Krisztina és a testület feltételeiként a beruházásba került ele-
mek sem, amelyek az atlétikai stadionból Ferencvárosi Zöld Parkot varázsolnának.

Akadályozás helyett milliárdos alku Ferencvárosért

Mint ismert, a korábban – Karácsony Gergelyhez hasonlóan – stadionstoppal 
kampányoló Baranyi Krisztina a választások után, komoly feltételekkel ugyan, de 
támogatta az építkezést. A polgármester javaslatára kültéri fitneszparkot, extrém-
sport-parkot, mászófalakat, és a stadion épületében ezer négyzetméteres óvodát 
alakítanának ki; felépülne egy játszótér, fesztiválszínpad, homokos plázs, valamint 
visszaépülne a VITUKI-strand is; a stadion területén létrejönne egy városi gyűrű 
kávézókkal, fitneszgépekkel, futó- és görkorcsolya-pályával. Az önkormányzatnál a 
9 magazin kérdésére megerősítették: mivel a közbeszerzés előkészítését már a fe-
rencvárosi feltételek részletes kidolgozása előtt elkezdték, utóbbiak még nem sze-
repelnek benne. 

A polgármester álláspontja szerint a decemberi kormányhatározat garanciákat 
ad Ferencváros feltételeire. Mielőtt valaki a stadionra kiírt közbeszerzés miatt átve-
rést orrontana, a kormány valóban megkezdte a kialkudott pluszberuházások finan-

szírozását. Az állam ugyanis azt vállalta, 
hogy évi 10 milliárd, összesen 50 mil-
liárd forintot ad a fővárosi járóbeteg-el-
látás fejlesztésére. Ennek a kerületre eső 
2020-as részére, 800 millió forintra 
már meg is kötötték a támogatási szer-
ződést, és a Mester utcai szakrendelő 
fejlesztésére fordítják majd. Baranyi 
Krisztina és a képviselő-testület azt is 
kérte a kormánytól, hogy adjon forrást 
a Kis-Duna mederkotrására, valamint a 
Földváry–Koppány utcai szegregátum 
felszámolására. 

A tavaly a választások után gyorsan, 
a ferencvárosiak szondáztatása nélkül 
megszületett kompromisszum az ellen-
zők szerint más megvilágításba került a 
gazdasági válsággal. A polgármester sze-
rint továbbra is ez szolgálja a leginkább 

a 9. kerület érdekeit, és az építkezés 
támogatásának megvonásával Ferenc-
város csak annyit érhetne el, hogy a 
cserébe kialkudott több tízmilliárdos 
fejlesztések „eltűnnének a semmiben”. 
A kerületnek az elkövetkező öt, de talán 
a következő húsz évben sem lenne for-
rása ezekre a célokra.

Alkalmatlan és szükségtelen

Árva Péter szerint azonban most is az a 
helyzet, ahogyan a polgármester még 
a kampányban jellemezte a beruházást, 
vagyis egy „teljesen alkalmatlan helyen 
építenek fel egy teljesen szükségtelen 
stadiont”. A civilként építész frakcióve-
zető szerint nincs az a feltétel, nincs az a 
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DUNA ARÉNA:  TARTJA-E A KORMÁNY AZ ÍGÉRETEIT?

Milyen előnyeik származnak a lakóknak abból, hogy épített nekik – pontosabban 
ide – az állam egy úszócsarnokot? – kérdeztük a 13. kerületi önkormányzatot. La-
dányi Zsolt sajtó- és kommunikációs referens szerint „a Duna Aréna kérdéskörét 
a Dagály stranddal együtt érdemes kezelni, utóbbi telkére épült ugyanis az aréna”.

Az önkormányzat korábban együttműködött a Dagály Stranddal, ma viszont az 
intézménnyel való kapcsolatuk nem harmonikus. Az önkormányzat rendszeresen 
nem kap választ a megkereséseire, így nagyon nehézkes a kerületiek uszodabérleté-
nek ötvenszázalékos önkormányzati támogatása, a kerületi partnerkártyával rendel-
kezők tízszázalékos kedvezménye pedig egyenesen szünetel. És vannak egyéb gon-
dok is, például a jelentősen megemelt jegy- és bérletárak, a nem üzemelő medencék, 
vagy hogy megszűntek a korábban OEP-finanszírozott kezelések, holott ezek bizto-
sítására volt ígéret.

Arról, hogy milyen kihasználtsággal működik, vagy hogy mennyire nyereséges 
a Duna Aréna, lapzártánkig nem kaptunk választ az üzemeltetőtől. Lakossági hasz-
nálata mindenesetre korlátozott: hétközben csak 10 és 14:45 között, hétvégén kicsit 
hosszabban, 10 és 18 óra között használható.

Vannak egyenlőbbek, akik számára szabad volt az út, még fizetnük sem kellett a 
létesítményért. A 24.hu portál hároméves küzdelmét zárta le a rendőrség augusztus-
ban azzal, hogy nem történt bűncselekmény, amikor Hosszú Katinka és tanítványai 
ingyen használhatták a Duna Arénát. Két és fél év után ugyanis „szerencsésen előke-
rült” Hosszú Katinkáék vonatkozó szerződése.

kompromisszum, aminek fejében meg-
éri ezt a beruházást támogatni. Árva Pé-
ter szerint a mostani tudásunkkal már 
nem lenne meg a többségük a testület-
ben a tavaly elfogadott feltételeknek. 
Igaz, most pedig nem lenne meg a több-
sége a beruházás megakadályozásának 
sem – vagyis patthelyzet alakult ki. 

Borbás Gabriella szerint már azt is 
üdvözölni lehetett volna, ha Ferencvá-
rosban, de más helyszínen jött volna lét-
re a stadion, és nem áldozzák fel a Du-
na-partot. A kialkudott projektelemeket 
nagyon kevesli – ezeket a terveket a 
közmeghallgatáson bemutató főterve-
ző, Ferencz Marcell maga is ajándék te-
rületeknek nevezte –, mert úgy számol, 
hogy azok a teljes terület mindössze 8 
százalékát jelentik, alig több mint 13 
ezer négyzetmétert.

A sport politikai gazdaságtanát is ok-
tató Dénes Ferenc megértőbb a megkö-
tött kompromisszummal kapcsolatban. 

„Nagyon sokan nem ismerik el, hogy 
egy-egy ilyen gigaberuházásnak van 
politikai legitimációja is. Van a gazda-
sági racionalitás, vannak számítások és 
vannak politikai érdekek, és ezek vala-
milyen eredőjeként születnek a dönté-
sek. Sokan azt gondolják, hogy ez egy 
kétdimenziós történet, tehát vagy egyik, 
vagy másik logika mentén történik 
meg; a kormánykritikus sajtó általában 
kizárólag a gazdasági racionalitást kéri 
számon. Én azonban legitimnek tar-
tom, hogy politikai szereplők politikai 
szempontokat is figyelembe vegyenek 
a döntések meghozásakor” – mondta a 
sportközgazdász.

Tényleg visszabontják?

A jelek szerint hamarosan aláírják a 
„Mészáros Lőrinc” vezette konzorcium-
mal a szerződést a kivitelezésre, és leg-
később 2023-ra elkészül a 40 ezres sta-
dion. Ezt persze a világbajnokság után 
vissza kell bontani, hogy a beletervezett 
pluszfunkciók jelentős része megvaló-
sulhasson. Többen rámutattak, hogy a 
2017-es vizes világbajnokságra elkészült 
Duna Aréna esetében tartotta az ígére-
teit a kormány, tényleg visszabontották 
a részben mobil lelátókkal emelt épüle-
tet. De arra is érdemes emlékezni, hogy 
a 2024-es olimpiai pályázat – amelyben 
először szerepelt az atlétikai stadion 
terve – a 2012-es londoni játékok fő-
helyszínét állította példának. Márpedig 
hiába ígérték, azt a stadiont soha nem 

„faragták vissza” kisebbre.
Csepregi Botond

Látványtervek
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Frissen kinevezett főszerkesztő úrral (bár 
azt hiszem, most már Főszerkesztő Urat 
szokás írni, na nem az MTA helyesírási 
szabályrendszere miatt, hanem a szer-
vilizmus és az analfabetizmus egymást 
erősítő párhuzamos térnyerése okán) 
abban maradtunk, hogy lokálpatrióta 
cikkekkel színesítem az új ferencváro-
si magazint, a 9-et. Igaz, sokkal inkább 
szerettem volna hőn szeretett kerületünk 
Krúdy által is megénekelt egyedi gaszt-
ronómiáját feltérképezni az olvasóknak 
– sok tejföllel és szalonnapörccel –, de 
ahhoz még ezerszer le kell írnom csupa 
nagybetűvel, hogy FŐSZERKESZTŐ 
ÚR; addig marad a lokális patriotizmus. 

Hogy ne hibázzak, gyorsan meg is 
gug liztam, és az első helyen kidobott 
wikiszotar.hu-n egyebek közt azt tud-
tam meg: a „lokálpatrióta tisztán tartja 
lakókörnyezetét, és odafigyel a szomszé-
daira”. Match – hát ez tényleg én vagyok. 
Nem is tudnék nem figyelni a szomszé-
daimra, főleg Zsuzsára és Gáborra a 45-
ből (ők a tömb-DJ-k), akik csütörtöktől 
vasárnapig magyar könnyűzenei egy-
veleget osztanak meg a környező házak 
lakóival. Meg persze a szeánsz végén ki-
vonuló URH-kocsi legénységével, akiket 
a kevésbé lokálpatrióta szomszédok hív-
nak ki, 

mert nem bírják  
a trágár vitát arról, 
hogy Máté Péter vagy 
Karda Beáta legyen-e 
a következő előadó 
a lejátszási listán. 

És ugyanott megtudtam azt is, hogy a 
lokálpatrióta „kiveszi a részét a helyi ön-
kormányzat segítésében”. Na, ez eddig 
még nagy jóindulattal sem illett rám, ami 
részben az önkormányzat hibája (vala-
hogy nem voltak szimpatikusak a veze-
tői), de részben persze az enyém is, hi-
szen akárkinek nem leszek lokálpatrióta. 
De most már tudom, mi a küldetésem. 

A közlekedési rend újratervezése ál-
talában és az egyirányú utcák haladási 
irányának módosítása speciel a minden-
kori önkormányzat egyik legkedvesebb 

HELYI ÉRTÉK

TE MAGAD LÉGY A VÁLTOZÁS

tevékenységének tűnik. A forgalmi rend megváltoztatása idén új minőségi szintre 
lépett. A karanténból ébredező Budapest forradalommal találta szembe magát, a kö-
zösségi közlekedés átalakítása, a biciklisávok elburjánzása fogadta a maszkos fővárosi-
akat. Ferencváros sem adta alább, a Bakáts tér forgalmi rendjét alapvetően változtatták 
meg július elején, és valóban intenzív kommunikációval arra sarkallták az érintetteket, 
hogy a nyári „próbaüzem” alatt írják meg véleményüket az úgynevezett ferencvárosi 
főtér zöldebbé tételéről. Közel ezer válasz érkezett be, többségében a tervet támogató 
– adta ki közleményben az önkormányzat, éppen ezért gyorsan meg is hosszabbítot-
ták a próbaüzemet, mondván, az iskolaidőszak idején is tesztelnék a koncepciót. 

A ferencvárosi konzultációra beküldött ezer választ nem volt szerencsém látni, 
de az önkormányzat Facebook-oldalát elöntő shitstormot nem lehetett nem észre-
venni. A kritikusok egy része persze ellenzéki (értsd: fideszes) troll, más része va-
lóban megrögzött autópárti, de sokan egyszerűen elkeseredettek, mert nem értik 
a változás lényegét. Őszintén szólva, én sem. Az világos, hogy el kell költeni a tér 
felújítására kilobbizott pénzt – még az előző önkormányzat húzta be, és sokáig nem 
lehet számítani ilyen kegyre a központi költségvetéstől. Ha azonban a forgalomcsil-
lapítás volt a cél, akkor a templom előtti és mögötti, rövidebb oldal lezárása nevet-
séges, a Hőgyes Endre utcába kacskaringózik be a kocsisor. A tér kikövezését pedig 
joggal nevezik az egyik posztban „az orbanita látványpolitika folytatásának”.

Tudtok ti zöldebbet. És bátrabbat. Ha az önkormányzat tényleg csillapítani akar-
ja a forgalmat, akkor az egész teret el kellene zárni a forgalom elől. A Ráday utcát 
(hasonlóan a Bakáts utcához) mindkét irányból zsákosítani, a Tompát a Bakáts tér és 
a körút között sétálóvá tenni, a Knézich utcából pedig a Hőgyes Endre utcára lehetne 
csak kifordulni. Oszt jónapot. 

Ennek a tervnek a legnagyobb nyertese maga az önkormányzat lenne: mivel így 
megszűnnek a számára fenntartott parkolóhelyek, könnyen érvelhet, hogy a vál-
tozásban élen jár. Az ellenzőket ezzel persze nem győzi meg, de legalább látják: a 
városvezetés őszintén és komolyan gondolja azt, amit tesz. 

Kertész György
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Útlezárás a Bakáts téren
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Szavazzunk a platánra!

Az Ökotárs Alapítvány az idén is meghirdette az Év Fája vetél-
kedőt. Olyan fákat keresnek, amelyek a jelölőknek valamiért 
fontosak, pl. kapcsolódik hozzájuk egy helyi történet.

Ferencváros önkormányzata a Haller utcában, az FMK 
mögötti zöldterületen található 30 méter magas, több mint 
150 éves platánt jelölte, amely átvészelte környezetének válto-
zásait, és teljes pompájában virul.

A 38 benevezett fa közül a zsűri tízet választott ki, köztük 
a ferencvárosi platánt is. A közönségszavazatok döntik el, me-
lyik lesz az Év Fája. Október 1-jéig szavazhatunk a http://evfaja.
okotars.hu/dontosfak linken.

Pályázat óriásplakátok kreatív  
hasznosítására

Nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat a kerület köz-
terein található óriásplakátokon, city lightokon történő meg-
jelenésre. A pályázat nyerteseinek munkáit a szakmai zsűri 
javaslatára tett szakbizottsági döntés alapján az önkormányzat 
legyártatja és Ferencváros területén található óriásplakátokon 
és city lightokon közzéteszi. Pályázni 2020. szeptember 30. 
napján 12.00. óráig lehet. Bővebb információ: ferencvaros.hu

Átalakul a Bakáts tér, tesztüzemben 
az új forgalmi rend

2016-ban a Ferencvárosi Önkormányzat 250 millió forintot 
nyert a Bakáts tér felújítására. A beruházást 2021 végéig kell 
megvalósítani. Ennek részeként az önkormányzat forgalom-
csökkentő változtatásokat vezetett be, lezárta a tér egy részét: 
a Bakáts téri templom előtt és mögött, a tér rövidebb oldalain 
nem lehet gépjárművel áthajtani, a keresztforgalom meg-
szűnik, így a csak átmenő célú forgalom jelentősen csökken.

A városrész vezetése azt szeretné, ha a kerület főtere nem 
csak parkolóként funkcionálna. A templom előtti és mögötti 
megnövelt zöldterületeket a sétálók vehetik birtokba. Új pa-
dokat, sakkasztalokat, ivókutat és növényeket helyeznek ki. 
Megújítják a burkolatokat és a járdafelületeket. A templom 
oldalában, a templomkerten kívül, egy keskeny zöldsáv után – 
az utca mindkét oldalán – a parkolók következnek. A templom 
előtti rész valódi térré válik, sem parkoló, sem keresztülhaladó 
autók nem foglalják el a helyet.

A Bakáts tér átalakulásával kapcsolatban közel ezren 
mondták el a véleményüket, és többségük támogatta, hogy 
zöldebb legyen a tér, tisztább a levegő, nagyobb a nyugalom.

Belső-Ferencváros forgalomcsillapításával és az ideig-
lenes forgalmi rend kialakításával kapcsolatban jelenleg is 
zajlik egy felmérés: szeptember 30-áig mondhatja el véle-
ményét a lakosság a kozossegitervezes.budapest.hu portálon.  
„Legyen partnerünk, töltse ki online kérdőívünket. Szóljon 
hozzá a tervezéshez, hogy a Bakáts tér környéke a legjobb 
irányba fejlődhessen!” – invitálja a kerület lakóit az önkor-
mányzat. Most próbálhatják ki ugyanis, milyen lenne a 2021-
ben esedékes térfelújítás utáni közlekedés a környéken.

Így közlekedhetünk autóval a 
Bakáts tér környékén

A Kálvin tér felől a Ráday utcából érkező autósok csak balra 
kanyarodhatnak, majd a templom mellett elhaladva a Knézich 
utcán keresztül a Hőgyes Endre utcán befordulva juthatnak az 
Üllői útra. A Knézich utca egyirányú forgalma a Bakáts tér fe-
lől a Hőgyes Endre utcáig tehát megfordult.

A Ráday utca Boráros tér és Bakáts tér közötti szakasza a 
Bakáts tér felé egyirányú lett. A térre beérve csak jobbra lehet 
kanyarodni, majd a templom mellett végighajtva ismét jobbra 
kanyarodva a Tompa utcán lehet a Ferenc körutat elérni.

A Lónyay utca egyirányú forgalma a Bakáts utca és a Bo-
ráros tér között megfordult, a Boráros térhez érve kötelező 
jobbra kanyarodás van érvényben.

A Bakáts utca zsákutca, és innen nem lehet behajtani a tér-
re. A Bakáts tér két rövidebb oldalán és a templom előtt így 
megszűnt a parkolás is. Az érintett terület további részein az 
eddigi parkolási rend marad érvényben.

http://evfaja.okotars.hu/dontosfak
http://evfaja.okotars.hu/dontosfak
http://evfaja.okotars.hu/dontosfak
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Társadalmi egyeztetés  
az új Duna-hídról

A Galvani híd megépítését negyven éve tervezik. 1991-ben, 
amikor Budapest jelentkezett a világkiállítás megrendezésére, 
a Demszky Gábor vezette Fővárosi Önkormányzat a Galvani 
hidat szerette volna megépíteni, de kormányzati nyomásra 
végül a Lágymányosi híd készült el helyette. 

Éveken át visszatérő vita folyt arról, hogy a Duna dél-buda-
pesti szakaszára tervezett hidat a Galvani utcánál vagy délebb-
re, a budafoki, csepeli és pesterzsébeti városközpontok magas-
ságában építsék meg. Erről utoljára tavaly tárgyalt a kormány 
és a főváros új vezetése. Számos egyeztetés után megszületett 
a döntés, hogy biztosan a Galvani híd fog megépülni.

Az összes szakértő egyetért abban, hogy az új híd jelen-
tősen csökkentheti Budapest tágabb belvárosának forgalmát, 
és sokan bíznak abban is, hogy elősegíti a környező rozsda-
övezet fejlesztését.

A belső városrészek csökkenő forgalma nem sokat érne 
azonban, ha ugyanennyivel növekedne a város déli lakóöveze-
teiben. Levezető út nélkül vagy rosszul kijelölt úttal az új Du-
na-híd végletesen túlterhelné a város egész déli részét. Első-
sorban a József Attila lakótelepet és az Aszódi telepet, de a So-
roksári utat, a Wekerle telepet és környékét, valamint Kispestet 
is. Ez a forgalom egészen a belvárosig gyűrűzne tovább.

A levezető út nyomvonaláról még nem született döntés. 
A Budapesti Fejlesztési Központ által elkészített hatás-

vizsgálatok közül négy a Határ utat érinti, kettő a Ferenc-
városi rendező pályaudvart. Utóbbiak egyáltalán nem érin-
tenék ugyan a Kiserdőt, de a József Attila-lakótelep néhány 
lakóépületét és az Aszódi telep teljes egészét igen, ami je-
lentősen ronthatja az itt lakók életkörülményeit. Ezt a két 
nyomvonalat ezért a 9. kerületi önkormányzat vezetése nem 
támogatja. 

Kiállítás és gyűjtés a Lurdy Házban 
Szilágyi István emlékére 

A sokak által főleg Lópici Gáspárként ismert Szilágyi István 
mintegy 120 filmben szerepelt, és a nyáron hunyt el. Emléké-
re, illetve szegénységben élő szobrászművész özvegye megse-
gítésére kiállítást szerveztek a család barátai, a Baptista Szere-
tetszolgálat segítségével. A kiállításon a művész emléktárgyai, 
fényképei valamint özvegye, Jolika néni szobrai láthatók. 
Megtekinthető a Lurdy Házban 2020. október 7-éig.

Testületi döntések: kevesebb zaj, művészeti 
inkubátorház, beton helyett fák 

Több mint tizenkét órán át tartott a kerületi képviselő-testület 
első őszi ülése szeptember 10-én. 

A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó NKft. 
(FESZOFE) új ügyvezetője Márton József (szállodák volt mű-
szaki igazgatója) lett. 

A testület elfogadta a kerület 2024-ig tartó gazdasági prog-
ramját.

A szociális bérlakásra pályázóknak és együtt költöző csa-
ládtagjuknak többé nem kell erkölcsi bizonyítványt csatolni-
uk lakáskérelmükhöz. Baranyi Krisztina polgármester négy 
éve, még képviselőként indított harcot ezért; az előírást a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is jog-
ellenesnek találta, ezért a képviselő-testület a NAIH felhívásá-
ra törölte a rendelkezést. 

Elfogadták a zajvédelemről szóló rendelet módosítását, 
összhangba hozva a magasabb szintű jogszabályokkal, egyút-
tal kevesebb lehetőséget adva a nagy zajjal járó hétvégi mun-
kavégzésre. 

Az üzletek hétköznap este 11-ig, pénteken és szombaton 
pedig éjfélig tarthatnak nyitva az önkormányzati rendelet 
módosítása szerint. Ez alól van több kivétel is, illetve hosszab-
bítási engedélyt is lehet kérni. 

„Ferencváros lakói újabb 77 millió forinttól lettek meg-
fosztva” – jegyezte meg Baranyi Krisztina a helyi építmény- 
és telekadóról szóló önkormányzati rendelet elfogadott mó-
dosításáról. „Itt pénzelvonásról van szó, ami az adóbevételein-
ket rövidíti meg, de ez egy törvényi kötelezettség átvezetése” 
– mondta erről Reiner Roland alpolgármester.

Az új építésű ingatlanok esetén az előírt parkolóhelyek 
megépítésétől csak 8 millió forint ellenében lehet ezentúl el-
tekinteni a kerületben, azaz megváltani a parkolóhelyeket – 
döntött egyhangúan a képviselő-testület.

A júliusban megszavazott védett lakások program elindí-
tásához szükséges munkatársak bérének finanszírozására is 
forrást biztosított a kerület, a költségvetési rendelet módosí-
tásával. 

Több intézmény alapító okiratát is módosították a képvi-
selők, köztük a Ferencvárosi Művelődési Házét is, amelynek 
égisze alatt kezdheti majd meg a működését a Döme Zsuzsan-
na alpolgármester által kezdeményezett művészeti inkubá-
torház a Vágóhíd utcában.

A képviselő-testület a Demokraták Frakciójának előterjesz-
tésére támogatta, hogy az önkormányzat elindítsa a „Törd a 
betont, hogy park legyen” programot (lásd ennek részleteit a 
14. oldalon).
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A Pöttyös utcától a Deák Ferenc térig akár 1 óra 
10 perc is lehet a bejutás a reggeli csúcsforgalomban 
a pótlás kezdete óta, de az 50-55 perces menetidő  
rendszeres – pedig korábban ugyanez a táv 15 perc 
volt – mondja lapunknak egy József Attila lakótele-
pi lakos. Elbeszélése szerint reggel a dugó sokszor a 
Könyves Kálmán körúttól az Ecseri útig tart, mivel 
a körútra kanyarodók számára csak egy sáv járható, 
így a buszok is hosszú időre beragadnak.

De a Könyves Kálmán körúti felüljárón is rend-
szeresek a torlódások, így az erre haladó expressz 
metrópótló járatok itt is gyakran megrekednek a 
dugóban, előfordul, hogy még a nem expressz met-
rópótlók – amelyek a felüljáró helyett a Népligeten 
át kanyarogva érik el a Nagyvárad teret – is megelő-
zik őket.

Október végéig kell már csak kibírni a pótlóbu-
szozást a 3-as metró déli, Nagyvárad tér – Kő-
bánya-Kispest közötti szakaszán, akkor adják át 
ugyanis az utazóközönségnek a metró felújítás 
alatt álló szakaszát, tudta meg a 9 magazin az ügy-
ben illetékes BKV Zrt.-től. Október végétől ismét 
Újpest-Központtól Kőbánya-Kispestig utazhatunk 

– egy darabig. Talán már el is felejtettük, milyen 
érzés az. De az öröm nem tart majd sokáig, a BKV 
azt ígéri, még novemberben megindul a középső, a 
Lehel tér és a Nagyvárad tér közötti szakasz felújí-
tása. Bizonyára ez lesz a legnehezebb időszak min-
den ferencvárosi számára.

Tizenegy állomáson folyik  
a munka

A 3-as metrónak jelenleg kilenc állomása van lezár-
va, és csak tizenegy működik; ha még egyet lezár-
nának, már ugyanannyi lenne körbekordonozva, 
mint ahány helyen a föld alá mehetünk. 

A déli szakasz öt állomásán tavaly áprilisban 
kezdődött a munka, azóta pedig a BKV lezárt még 
négy megállót: márciusban az Arany János utcát és 
a Ferenciek terét, júliusban a Corvin-negyedet és a 
Semmelweis Klinikákat.

Július 20-án a Nyugati pályaudvarnál is elkez-
dődött a korszerűsítés, a metrótól a bevásárlóköz-
pont felé vezető kijárat lezárásával, a mozgólépcsők 
elbontásával. 

Sőt, talán kevesen tudják, de az Erzsébet tér-
re tervezett Nemzeti Színház alapozásakor, már 
1996-ban megépítettek egy felvonót a 3-as met-
róba, írta lapunknak a BKV. Ennek feltárása tavasz 
óta tart, bányászati módszerekkel dolgoznak az 
akna mélyítésén.

Akár háromnegyed órával 
is lassabb a beérés

A BKV felkészült ugyan a pótlásra – korszerű 
Mercedes buszokkal és buszsávokkal –, de a pót-
lóbuszozás így is sok tízezer embernek okoz napi 
kellemetlenséget, ráadásul az ötmegállós szakasz 
felújítása már másfél éve tart, ami egyáltalán nem 
mondható gyors munkavégzésnek.

3-AS METRÓ: MÁR CSAK OKTÓBER VÉGÉIG KELL KIBÍRNI, DE...

NOVEMBERTŐL 
MÉG ROSSZABB LESZ

Reggelente akár háromnegyed órával is tovább tart beérni a Pöttyös utcától a belvárosba, 
amióta megkezdődött a 3-as metró déli szakaszának felújítása – panaszkodnak az ott 

lakók. Kiadós pótlóbuszozást követően utánajártunk, mikor ülhetünk újra metróra 
Kőbánya-Kispest felé, és mikor zárják le teljesen a metró következő szakaszát.
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Az viszont már kabarészámba megy, hogy 
a pótlóbuszról át is kell szállni még két megálló 
kedvéért egy másik pótlóbuszra, ha a Semmelweis 
Klinikákig vagy a Corvin-negyedig szeretnénk el-
jutni, mondta lapunknak a felháborodott helyi 
lakos. Ráadásul az átszállást még kellemetlenebbé 
teszi, hogy a kétfajta pótlóbusz nem is ugyanab-
ban a megállóban áll meg. Nehezen érthető tehát, 
miért nem a Kőbánya-Kispest felől jövő M3-as 
metrópótló buszokat hosszabbította meg a Kálvin 
térig a közlekedésszervezésért felelős BKK, miért 
egy másik, M30-as jelzésű pótlóbuszt indított he-
lyette. Meg is kérdeztük erről a közlekedési válla-
latot, de lapzártánkig nem érkezett meg a válasz.

Autóval sem könnyebb

Az autósok sem járnak jobban, mint a pótlóbuszo-
zók: az Üllői út jelenleg a Határ úttól a Corvin-ne-
gyedig csak 2x2 sávos, utána 2x1 forgalmi sáv jár-
ható csupán. A déli szakasz átadásával a Nagyvárad 
tértől kifelé visszakapják majd a 2x3 sávot az autó-
zók, de a Nagyvárad tértől befelé a pótlás végeztéig 
maradnak a kijelölt buszsávok.

A karanténidőszak alatt felfestett biciklisávok 
már buszsávvá alakultak a Nagyvárad tér és a Kál-
vin tér között, de egyelőre még a kerékpárosok is 
használhatják őket. Ha jön a középső szakasz teljes 
lezárása, a sűrűbb buszközlekedés miatt erre már 
nem lesz lehetőségük.

Gyalog, biciklivel, Bubival

A pótlóbuszozás elkerülésére a legkézenfekvőbb, 
leg egészségesebb és legkörnyezetbarátabb megol-
dás még mindig a sétálás, a bringázás vagy a Mol-Bu-
bi közbringa használata – annak, aki megteheti.

Az Üllői úttal párhuzamos Tompa utcán pél-
dául kényelmesen lehet tekerni, és a Magyar Ke-
rékpárosklub közbenjárásának eredményeképpen 
július 17-e óta már mindkét irányba lehet keresz-
tezni biciklivel a körutat, át lehet tekerni egészen 
a Bakáts térig, amelynek környékén a ferencvárosi 
önkormányzat vezetett be forgalomcsillapító vál-
toztatásokat.

A BKK pedig a járvány terjedése óta jelképes 
összegre, száz forintra csökkentette a Mol-Bubi ha-
vidíját.

És miért is ne lehetne elsétálni egy lezárt met-
róállomásig? Kipróbáltam: átlagos tempóban 9 perc 
és 7 másodperc séta volt a Nagyvárad tértől a Sem-
melweis Klinikák.

Addig is: örüljünk  
az expressz metrónak

A felújításnak vannak nem várt előnyei is: a Nagy-
várad tértől a Nyugati pályaudvarig például mind-
össze háromszor áll meg a metró, és csupán 8 perc 
alatt küzdi le a távolságot, ami csúcsidőben semmi-
lyen más közlekedési eszközzel nem lenne lehetsé-
ges. És elég izgalmas is az ablakból nézni, ahogy a 
metró áthalad a lezárt állomásokon. Persze idővel 
ezt is megszokjuk.

Zelki Benjámin
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A ZÖLD VÁROS FELÉ

Ferencváros jó adottságú és szerencsés terület, amely sokféle 
lehetőséget kínál a környezettudatos urbanisztikának. 

Az önkormányzat ezt igyekszik is kihasználni: egyik 
legfrissebb döntésével, a „Törd a betont, hogy park legyen” 
programmal a hollandiai Arnhem nyomdokaiba lép, ahol 

elkezdték felbontani az aszfalttal borított útfelületek 
tíz százalékát, és növényeket ültetnek a helyükre. 

Ma, amikor a naponta sok tízezer fővel folyamatosan növekvő emberiség több mint 
fele – közel négymilliárd ember – nagyvárosokban él, az éghajlatváltozás okozta 
következmények szempontjából alapjaiban kell újragondolni az építészet szerepét 
és a várostervezés lehetőségeit. 

Az erőforrások beszűkülése természetesen az építőipart is érinti: fogy a cement, 
a beton alapanyaga, sőt, az üveggyártás számára megfelelő homok is a Föld felszí-
néről. Nem is beszélve a hagyományos vasbeton alapú építkezés közvetlen és járu-
lékos környezetszennyező hatásairól. Ezek a tevékenységek extrém módon járulnak 
hozzá az üvegházhatású széndioxid légkörbe juttatásához. A három legszennyezőbb 
ágazat egyikéről beszélünk. Egy-egy nagyobb épület, irodaház létrejötte a mai tech-
nológiák mellett valódi környezeti katasztrófának számít. Jobban járnánk, ha Buda-
pest ma még üresen álló telkeit be sem építenénk, és a tervezett házak helyén inkább 
parkokat, közösségi kerteket, lélegző szigeteket hoznánk létre.

Ritkán esik szó minderről. Az anyagi érdekektől átitatott emberi gondolkodás 
rendkívül lassan, vonakodva fogadja be a tényeket, és még annál is lassabban szánja 
rá magát a változtatásra. A környezetünket alkotó „normális” környezet majd’ min-
den elemére rákérdezhetnénk: vajon valóban jól szolgálják ezek a városi létezést, 
tényleg olyan hasznosak az emberiség számára, mint amilyen mértékben elterjed-
tek és megszoktuk őket?

Jellemzően nem számolunk azzal a ténnyel, hogy például az utcáink aszfaltjá-
ban rejlő temérdek vegyi anyag milyen nagyságrendben szabadul fel a direkt nap-
sugárzás okozta felforrósodás során, s mérgezi a légkörünket a rajtuk futó autókénál 
is jelentősebb mértékben. Ha a helyén kezelnénk ezt, azonnal nagyarányú fásítási 
programokkal igyekeznénk mérsékelni a fokozódó károsanyag-kibocsátást.

Nem számolunk azzal a ténnyel sem, hogy egy épület elbontása, majd a helyére 
összetevőnként a város közepébe behordott, ott összerakott új épület környezetter-
helése milyen elképesztő mértékű. Mivel „ingatlanfejlesztésnek” becézzük, nemigen 
tekintünk rá úgy, mint ami ártó hatással lenne az emberekre.

Az üzleti elfogultságoktól, régi beidegződésektől, szándékosan felstilizáló szó-
használattól megszabaduló gondolkodás sokat tehet városaink élhetőbbé tétele, 
a lakosság egészsége érdekében, s erre már jó néhány figyelemre méltó példa is a 
rendelkezésünkre áll. Minél több ember költözik a kőrengetegekbe, annál nehezebb 
lesz számukra a nélkülözhetetlen közszolgáltatások biztosítása, az egészséges élet-
környezet kialakítása. 

Egyes európai városok kísérletekbe fogtak. Jellemzően nem tízmillió fölötti 
megapoliszokról van szó, amilyenek a harmadik világ nagy gyűjtőtégelyei, de az 
ezekben megvalósuló kísérletek tapasztalatai idővel a nagyobb ázsiai, afrikai vagy 
latin-amerikai központokban is alkalmazhatók lesznek.

Budapest, ezen belül a Ferencváros, jó adottságú és szerencsés konglomerátum-
nak számít, sokféle lehetőségét kínálva a környezettudatos urbanisztikának. Mást 
tud a belvárosi zártsorú, hajdani bérpalotákkal szegélyezett utcáiban, és egészen 
mást átalakulóban lévő egykori ipartelepein, vagy éppen a József Attila-lakótelepen. 
Milánóban például pár éve adták át a Stefano Boeri építész tervezte Bosco verticale 
(függőleges erdő) nevet viselő lakótornyokat. A 100 és 73 méter magas épületek közel 
9000 négyzetméternyi teraszára 730 fát telepítettek. Mostanra az épületeknek saját 
élőviláguk, mézelőik, rovarjaik és madaraik vannak. 
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Függőleges erdő Milánóban (Bosco verticale, tervező: Stefano Boeri) 
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Hasonlóval kísérleteztek Újpesten is. Nemrégiben adták át egy korábbi gyártelep 
helyén a Hajnal építésziroda tervezésében létrejött, 17 emeletes Metrodom háza-
kat, ám ezekben a zöld program messze nem olyan intenzív, mint milánói előké-
peikben. Az olasz építész, Boeri ötlete a magyar beruházók mellett sokak fantáziáját 
megmozgatta: ma már egész erdővárosokat terveznek például Kína-szerte.

Mindez látványos, bombasztikus és lenyűgöző, de nem nélkülözi a klasszikus 
nagyberuházások valamennyi durva következményét. Pedig sok apró, úgynevezett 
puha ötlettel a városokat máris élhetőbbé lehetne tenni. Ilyenek a remélhetőleg ha-
marosan Magyarországon is elterjedő zöld buszmegállók, amelyek a reklámfelületre 
koncentráló üvegtetejű, sem a nap, sem a beverő eső elől nem védő buszmegállókkal 
szemben temészetes árnyékolást és az emberi szervezetre nyugtatóan ható eredeti 
zöld környezetet biztosítanak. 

Szintén erősödik hazánkban az esőkertek körüli gondolkodás. Ezek elsődleges 
célja az esővíz, az olykor pusztító villámárvizek csapadékának növénytáplálás, sőt, 
akár köztisztasági locsolás céljára szolgáló hasznosítása. 

Komoly sajtóviszhangot kapott, hogy Koppenhága egyes kertvárosi részein gyü-
mölcsfákat telepítettek, részben a Föld legfontosabb élőlényének nyilvánított mé-
hek és más beporzó rovarok élőhelyeinek biztosítása, részben népélelmezési célból. 
Hasonló indíttatásból szaporodnak a Ferencvárosban is már fellelhető közösségi 
kertek, ahol saját zöldség termelhető meg helyben, szállítási környezetterhelés nél-
kül. A hatás fokozása érdekében érdemes megvizsgálni a lakótelepi lapostetők adta 
lehetőségeket is.

A Ferencvárosban már át is adták az első, a 10 millió Fa helyi közössége által 
kezdeményezett úgynevezett vadvirágos rétet, amelyet szándékosan olyan látvá-

nyos virágú növényfajok keveréke alkot, 
amelyek serkentik a beporzó rovarok 
szaporodását. 

Azt, hogy mekkora lehetőség van 
még ezekben a kísérletekben, jól mutat-
ja a világ legélhetőbb városa címet hosz-
szú évek óta rendre elnyerő Bécs pél-
dája, ahol 456-féle, összesen 200 millió 
méh számára biztosítanak élőhelyet 
mintegy ötezer kaptárban. Életük fel-
tételeit a civilek és az önkormányzatok 
számára egyebek mellett a permetezés 
beszűkítését is megfogalmazó hétpon-
tos kódex szabályozza. 

Bécsben eleve jelentős a zöld szem-
léletű urbanisztika: egy júniusi rendelet 
szerint az osztrák főváros valamennyi 
7 és fél méternél magasabb, új építésű 
lakóházának vagy ipari épületének leg-
alább egyötödét növényekkel kell be-
ültetni. Régi épületek esetében pedig a 
homlokzat átalakítására akár 5200 euró 
támogatás is igényelhető. 

A legtöbb eredményt ígérő, legin-
kább határozott lépést az élhetőség felé 
azonban egy kisebb hollandiai város, a 
nagyjából Pécs városával megegyező 
méretű Arnhem teszi meg jelenleg: az 
aszfalttal borított útfelületek 10 száza-
lékát elkezdték felbontani. Az emiatt 
keletkező törmeléket sem szállítják el, 
hanem helyben hasznosítják. A törekvés 
elsősorban a váratlanul érkező villámár-
vizek enyhítését és általában a csapa-
dékvíz 90 százalékának helyben tartá-
sát, hasznosítását célozza. Ez a program 
az önkormányzatok számára nemcsak a 
hagyományos, civilekkel vagy az oktatá-
si intézményekkel történő, de a ma Ma-
gyarországon szinte érinthetetlennek 
tekintett ingatlanberuházókkal való in-
tenzívebb és kreatívabb kapcsolattartást 
is megköveteli.

Hasonló kezdeményezés elindításá-
ról döntött a ferencvárosi önkormány-
zat is szeptemberi ülésén. A „Törd a be-
tont, hogy park legyen” program első 
állomása a Haller utcai, tízemeletes pa-
nelek előtti szervizút zsákutcanyúlvá-
nya lesz, ahol felszámolják a felesleges 
betonfelületet, fákat ültetnek, és egy 
kisebb kutyafuttatót is kialakítanak. Ez-
zel, ha nem is a kerület 10 százalékának 
felbontását vette rögtön tervbe, mégis a 
világ egyik legprogresszívebb zöldítési 
programjába kapcsolódik be Ferencvá-
ros.

Bojár Iván András 
művészettörténész, építészetkritikus, 

író, a 10 millió Fa nevű környezetvédelmi 

szervezet alapítója

MI A KÖZÖSSÉGI KERT, ÉS HOGYAN LEHET CSATLAKOZNI? 

Röviden és egyszerűen nem más, mint bármely földterület, amelyet egy közösség 
közösen gondoz. A városi kertészkedés különböző korú és hátterű embereket szer-
vez közösségbe, akik a közös kertészkedés során elsajátított szemléletet az élet más 
területein is gyakorolják: környezettudatos, egymás munkáját megbecsülő lakói a 
városnak. 

Szeretne új közösségi kertet létrehozni a Ferencvárosban, vagy meglévőkhöz csatla-
kozni? A kozossegikertek.hu oldalon mindent megtalál a témáról.
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Metrodom ház Újpesten, tervező: Hajnal építésziroda
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A GERINC MOZGÁSTERE

Kaptam egy visszautasíthatatlannak tűnő ajánlatot 
egy országos laptól, s rögtön az első mondatban el 
szeretném árulni, hogy az esetleges visszautasít-
hatatlanság mibenléte finoman szólva nem a fel-
kínált munka intellektuális kihívására vonatkozott, 
hanem anyagi természetű volt – márpedig ha az 
ember a Mester utcában egy olyan szoba-konyhás 
albérletben tengődik, amelyet egy valahai mosó-
konyhából alakítottak ki, és ahová szégyell vendé-
geket hívni, akkor az anyagi jellegű megkeresések, 
hogy is mondjam finoman, fölértékelődnek. Egy 
ilyen albérletből ugyanis – ahová a Nap is csak fel-
árért volna hajlandó besütni, feltéve, ha szóba állna 
egy albérlővel – a világ egészének olyannyira szűk 
szegmense érzékelhető, hogy ebben a kilátástalan 
sötétségben az emberi élet halmazállapota meg-
változik: kihűl az életkedv, és megdermed az öröm. 

A szerkesztővel, aki a szóban forgó ajánlattal 
felhívott, egy Ferenc téri egységben ültünk le be-
szélgetni, nem messze a József Attila-szobortól. Is-
mertem ezt a szerkesztőt régről, még a népszabis 
időkből, s láttam a szemén, hogy őszintén hazudik. 
„A lapnál, amint azt a hírekből tudod, most tör-
téntek bizonyos változások, és a tulajdonosoknak 
a jövőben jobban oda kell figyelniük a kormányzat 
elvárásaira, de hidd el, hogy szakmailag van azért 
mozgástér” – mondta a szerkesztő, és tudom, hogy 
nem hazudni akart nekem. A reménykedés fázisá-
ban volt, elhitte, amit el akart hinni. Én azért nem 
hittem, mert attól a szerkesztőségtől, ahová hívott, 
viszolyogtam az oda kinevezett új vezetők miatt. 
Nem fogom elárulni a lap nevét, mert nem volna 
becsületes dolog – még akkor sem volna az, ha a 
becsületszó ebben az országban nyílt nevetség tár-
gya. Itt még a felhizlalt disznót is jobban értékelik, 
mint a becsületet magát, mert az utóbbi, ha kinyír-
ják, nem ad szalonnát. 

A beszélgetés végén a szer-
kesztő mondott egy össze-
get, egy havi fixet, amitől 
eltátottam a számat.

Az volt az első gondolatom, hogy ennyi pénzből 
olyan albérletbe költözöm, amilyenbe akarok, a 
második gondolatom az volt, hogy ennyiből még 
félre is lehet tenni utazásra; a harmadik gondola-
tom azonban már a becsületes rémület józan esz-
mélése volt: az elhangzott összeg hallatán máris 
tervezgetek? Elhangzik egy összeg, a kedv és öröm 
meg máris repkednek? Ez ilyen gyorsan megy? 
Kissé elbizonytalanodtam, tán azért, mert többre 
tartottam magamat. A szerkesztővel elbúcsúztunk 
egymástól, nem mondtam neki sem igent, sem ne-

met, s habár hajlottam a nemre, mégis abban ma-
radtunk, hogy másnap felhívom.

Aztán elindultam haza, és a József Attila-szo-
bornál egy pillanatra megálltam, mert ha arra já-
rok, mindig megállok előtte, s köszönök neki, szó-
val megálltam, köszönni akartam József Attilának, 
de nem jött ki hang a számon. Összeszorult a mell-
kasom, nem kaptam levegőt. Ekkor történt. Ekkor 
csípődött be a gerincem. Lépni akartam tovább, 
elfordultam, elindultam, és durr. A derekamban 
beakadt egy ideg, és úgy lüktetett teljes hosszában, 
mintha meggyújtották volna. Egy gyújtózsinór 
parázslott a gerincemben, a lélegzetem is elakadt, 
annyira fájt. Alig tudtam hazabotorkálni. Fájt min-
den lépés. A Mester utcai sötét lyukban a fájdalmak 
fokozódtak, mert kiderült, hogy nem csak állni, de 
ülni és feküdni sem tudok. Nem találtam olyan po-
zíciót, amiben a gerinc ne jelezte volna a létét. 

Nem aludtam aznap éjjel.
Másnap reggel felhívtam a szerkesztőt. Gyors 

beszélgetés volt. Olyan gyors, mint egy fájdalom-
csillapító injekció. Csak ajánlani tudom. 

Nem. Ennyit kell csak mondani. És nem fog 
fájni.

Kácsor Zsolt
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KÜZDELEM A SZÍNMŰVÉSZETIÉRT

GÓLIÁT SZEMSZÖGÉBŐL

A történelemírás számos vérlázító igaz-
ságtalansága közül az egyik legvérlází-
tóbb a Dávid–Góliát–csata sajtója: vagy 
akad valaki széles e világon, aki Góliát 
szempontjából ismeri a történetet? Na, 
ugye, hogy nincs. Soha, sehol, egy szó 
nem sok, annyi sem esett arról, ahogy 
Góliát, derék, családszerető, kormány-
hű közalkalmazott magára ölti a vértet, 
felcsatolja a szablyát, öles léptekkel el-
indul a csatába – aztán jön az a kis nya-
valyás, az izzadó markában a lehetetlen 
küllemű vicik-vacakkal, pörög-forog, 
akár a frissensült ara menyasszonytánc-

kor... és puff, vége az egésznek, Góliát 
kiterítve fekszik a talajon, melyet öz-
vegy Góliátné, Góliát Junior, valamint 
az összes filiszteusok könnyei áztattak 
tocsogósra. Nem, nem, soha: mindig 
csak az a Dávid, hogy milyen kis ügyes 
meg találékony, meg...

Ebben a történetben, ami a Színház- 
és Filmművészeti Egyetem, illetve Vid-
nyánszky Attila (és az általa elnökölt ku-

ratórium) között zajlik, a diákok játsszák 
Dávid szerepét, Vidnyánszkynak Góliát 
jutott. A diákok parittyája: a kreativitás, 
a lelkesedésbe torkolló kétségbeesés, 
és az, hogy a világ mellettük áll. Vid-
nyánszky vértjét és kardját a kormány 
adta, és vele a használati utasítást, hogy 
előbbit csatold fel jó szorosan, utóbbi-
val meg csapj egy akkorát, amekkorát 
bírsz. Vagy legalább tégy úgy, mint aki 
roppant nagyot csap. Vagy állítsd azt, 
hogy hű, de nagyot csaptál – hátha az 
állításod menetszele is elég lesz a nya-
valyásoknak.

Itt tartunk lapzártakor. A diákok és 
tanáraik sztrájkra készülnek, Góliát pe-
dig egyik öngólt lövi a másik után. Pe-
dig lehetne igaza is: ha másban nem, 
hát a sértődöttségében. Nem mintha 
igaz lenne, amit állít: hogy a szakma 
nem fogadta be őt; a szakma igenis be-
fogadta, amikor színházastul áttelepült. 
Tessék megnézni a 2000-es évek elején 
kelt színikritikákat, archiválva vannak 

a neten, mind üdvözli az új színfol-
tot, amit képvisel, egyedül sikert nem 
ajándékozott neki a szakma – de nem 
is ajándékozhat, sikert csak a közönség 
adhat. Viszont a sikertelenség stigmáját 
már a szakma is látja – és tény, hogy 
aszerint bánik a hordozójával, de úgy, 
hogy ahhoz képest a böllér-vágóser-
tés-viszony konszenzuálisnak tűnik. 
Oka tehát volna sértődöttnek lenni – 
csak nem azokra, akikre megsértődött, 
hanem a közönségre, illetve önmagára, 
hogy miért nem volt képes használni a 
lehetőségeit.

Ő azonban a világ, ismeretlen erők, 
suttyomban ármánykodó liberális hát-
térhatalmak és társaik aknamunkájának 
tudja be a balsorsát, és ezeken a fogal-
makon is akarja leverni, bármit jelent-
senek is ezek a fogalmak. És így lövi az 
öngólokat zsákszámra, egyre bődülete-
sebbeket. Ha komolyan gondolná, amit 
gondol, ha tényleg új színművészetit 

Góliát, derék, családszerető, kormányhű 
közalkalmazott magára ölti a vértet

És így lövi az öngólokat 
zsákszámra, egyre 
bődületesebbeket 
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akarna, akkor arról kellene beszélnie, 
hogy mit akar, miféle színművészetit, 
milyen felvételi rendszert, tanrendet; 
és arról, hogy mihez kezdhetnének ma-
gukkal a nála frissdiplomázók, és nem 
arról, hogy az Amnesty International 
nyári táborában képezték ki a diákokat 
ellene, mert nyáron még el se kezdő-
dött a történet. És ez csak a legutolsó a 
számtalan, csípőből cáfolható hazugság 
közül, amit a sértődöttség kifacsart be-
lőle.

A sértődöttség védelmébe csomagol-
va vagdalkozni magunk körül a kor-
mány – jé, háttérhatalom! – böhöm-
nagy kardjával egyike a legemberibb 
dolgoknak (bár még ettől sem válik 
rokonszenvessé), ám legalább annyira 
kontraproduktív, mint dinamittal fo-
gat mosni, és Vidnyánszky (lapzártáig) 
egyedül ennyit rakott le az asztalra.  
A története, ez a Dávid–Góliát tanme-
se, amúgy másként fog végződni, mint 
a Bibliában, itt Góliát mögött hirtelen 
több szakasz Góliát bukkan majd fel, 
és eldönti a huzavonát – de dicsőség, 
az már egy szemernyi sem lesz benne. 
Igaz – lehet, hogy ez majd megvigasz-
talja a sértődöttet –, egyikünknek sem, 
legfeljebb a színinövendékeknek, akik-
nek ez a dicsőség biztos megéri, hogy 
rámegy a pályájuk, mielőtt még elkez-
dődhetett volna.

Kovács Kristóf

A FIDESZES SZÍNHÁZGURU ELFOGLALTA AZ EGYETEMET IS 

Vidnyánszky Attila a Fidesz 2010-es kormányra kerülése után a párt hátszelével fo-
kozatosan átvette a magyar színházi szakma feletti irányítást. Ennek legutolsó lépése, 
hogy őt nevezték ki a Színház- és Filmművészeti Egyetemet tulajdonló alapítvány 
kuratóriumának vezetőjévé. Pozíciói - Schilling Árpád rendező gyűjtése nyomán –:
a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház főrendezője, az Emberi Erőforrások 
Minisztérium döntés-előkészítő testületének, a Színházművészeti Bizottságnak, és 
a színházművészet szakmai érdekeinek védelmét ellátó Magyar Teátrumi Társaság-
nak az elnöke, a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karának művészeti rek-
torhelyettese, a Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó művészeti vezetője, a 
Nemzeti Színház vezérigazgatója, a Színház- és Filmművészeti Egyetemet fenntartó 
alapítvány kuratóriumi elnöke.

Az Átlátszó oknyomozó portál közérdekű adatigénylésekben kérte ki a felsorolt 
intézményektől Vidnyánszky juttatásait. Ám a bürokráciának a közérdekű adatok 
nyilvánosságát firtató érdeklődésre még a szokásosnál is döcögősebben mozduló ke-
rekei hosszú hetek alatt sem dobták ki a pontos összegeket. Mindössze annyi derült 
ki eddig, hogy Vidnyánszky Attila a Nemzeti Színház vezérigazgatójaként havi brut-
tó 1,5 millió forintot keres, az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Színházmű-
vészeti Bizottságban betöltött pozíciójáért egyszeri bruttó 500 ezer forintot kapott, a 
Kaposvári Egyetemen pedig díjazás nélkül látja el megbízatását. Egyelőre tehát nem 
kerültek elő óriási összegek, de az Átlátszó több adatigénylése még válaszra vár. Ki 
tudja, mennyi juttatást kap majd Vidnyánszky az SZFE irányításáért, de a színikép-
zés feletti hatalom megszerzése amúgy is inkább szimbolikus jelentőségű. Ahogy 
az ellene tüntetéssel, élőlánccal, piros-fehér szalagokkal és minden elképzelhető 
módon folyamatosan tiltakozó hallgatók és szakmabeliek is állítják: a kultúra egyik 
ágának egyetemét nyíltan fideszes kézbe adni a szabad gondolkodás és független 
művészet erőszakos lábbal tiprása.
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Ezt a cikket az                          készítette
Az atlatszo.hu nonprofit szervezet: ha fontosnak tartod a független, tényfeltáró újságírás fennmara-
dását, támogasd a szerkesztőség munkáját egyszeri adománnyal vagy havi előfizetéssel. 
Részletek: atlatszo.hu/tamogatom
Bankszámlaszám: 12011265-01424900-00100007
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A TRAFÓ

A KULTÚRA ELEKTROMÁGNESEI

Amikor a hazai vagy külföldi látogató betér a Trafóba, a kilencedik kerület egyik patinás 
és egyben modern művészeti terével veszi fel a kapcsolatot, az egyéb helyszínekre 

kihelyezett előadásoknak köszönhetően pedig a kerület más részeit is megismerheti.

Jó húsz éve annak, hogy a fővárosi ön-
kormányzat elhatározta, hogy Kortárs 
Művészeti Központtá alakíttatja az egy-
kori transzformátorházat a Liliom utcá-
ban. Szerencséje volt ez a döntés az ipa-
ri szecesszió stílusában 1909-ben épült 
– akkor is építészeti különlegességnek 
számító, Gerstenberger Ágost és Arvé 
Károly tervezte – objektumnak, mert 
azóta is fokozatosan szépül, és több élet 
meg energia van benne, mint valaha. 
Szerencséje volt ez persze a kultúra-
szerető közönségnek, a kerületnek meg 
Budapestnek is. És az egész országnak, 
hiszen a Trafó a mindenkori „hálózat-
építőinek” és igazgatóinak köszönhető-
en felkerült a világ tánc- és színházmű-
vészeti térképére.

A Liliom utcai egykori CBA-épület, a 
parkolóház különböző szintjei és a Tűz-
oltó utcai üres bolt a Frankenstein-terv 
című előadás külső helyszínei a mai na-
pig. A Tűzoltó utcai közért, illetve a Gye-
rekkórház a Városi Feri című projekthez 
kapcsolódott, a Ferenc téren volt kiscir-
kusz-előadás. A Hollandiában élő Ardai 
Petra Space Sétálóprojektje a Páva utcától 
a Tompa utcáig szórakoztatta és gondol-
kodtatta a közönséget, Kelemen Kristóf 
Magyar akác című előadása a Kilián lak-
tanyában jött létre – és sorolhatnám.

Folyamatosan törekszik rá a ház ve-
zetése, hogy együttműködjön a kerület 
más intézményeivel, s nem csupán a 
külföldről érkező társulatok, alkotók 
elszállásolása okán, akik időnként a re-
habilitált szomszédság barátságos kis 
hoteljeiben fogadják az újságírókat in-
terjúkra. A híres londoni DV8 Company 
táncos punkjai ugyanúgy hozzátartoz-
nak emlékeinkben az utcaképhez, mint 
manapság Vajdai Vilmos és az ő premi-
erre készülő TÁP Színházának tréningre 
igyekvő tagjai. A független színházi le-
gendák itt élnek velünk a flaszteren, s itt 
működik, fortyog a Trafó falai között az 
utóbbi pár évben a fiatal színházcsinálók 
kísérleti laboratóriuma, jórészt kiválóan 
sikerült kísérletekkel.

Előadásra igyekezve az ember ma 
megfigyelheti a Trafó mellett kialakított 
téren üldögélő fiatalok életét, adomá-
nyozhat a hely állandó hajléktalanjainak, 
és elbeszélgethet velük a tél közeledté-
ről. A színházteremből pedig hallhatja a 
kinti kutyaugatást, ami szervesen beépül 

a ma már európai hírű, Mundruczó Kor-
nél vezette Proton Színház 2014 óta ját-
szott Szégyen című előadásába. A messzi 
Dél-Afrikában, a poszt-apartheid idő-
szakában játszódó darabban sok szó van 
kutyákról ugyanis. Máskor persze zava-
róak lehetnek a kintről érkező zajok, de 

rejtélyes francia házfoglaló csapat vette birtokba
művészeti célokra, hogy a budapesti kulturális élet 
izgalmas helyszínévé varázsolja
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A Menedék (a TÁP Színház előadása a Trafóban)
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az biztos, hogy itt a művészet, az épüle-
tek, az előadók, a nézők, a helyi lakosság, 
a flóra és a fauna minduntalan hatnak 
egymásra.

A közösségi szellem mindig is átjárta 
a Trafót. Nem véletlenül, hiszen 1991-
ben, amikor még igen lepusztult volt 
az épület, rejtélyes francia házfoglaló 
csapat vette birtokba művészeti célokra, 
hogy az egyre színesebbé váló budapesti 
kulturális élet izgalmas helyszínévé va-
rázsolja. A Resonance nevű művészeti 

közösség koncerteket, akciókat, perfor-
manszokat szervezett az áthatolhatat-
lannak tűnő épületbe, a homlokzatra 
pedig vásznakat húztak, graffitikkel, az 
alkotói szabadság hirdetésére.

Mikor a minap, a Jelinek Árnyék című 
darabja nyomán készült előadás után 
be vonultak az oktatásuk szabadságáért 
demonstráló színművészetis hallgatók is 
a színpadra, ezeknek az időknek a szelle-
misége járta át a falakat. Visszaforgott az 
idő kereke, és a nézők, akik őriznek már 
emlékeket a rendszerváltás utáni időszak 

eufóriájáról, libabőrözve gondolkodhat-
tak el azon, miért hagytuk, hogy egy 
hatalom ismét úgy bebetonozza magát 
ebben az országban, hogy a kultúrának 
is ő akarja megmondani, hová tart.

Akkor, ’91-ben itt a szomszédos gyer-
mekonkológiára való tekintettel szakadt 
vége a mulatságnak, és alternatív társula-
tok díszletraktárává, próbatermévé, for-
gatási helyszíneivé vált az egyre romló 
állagú épület. Mígnem a főváros, Szabó 
György ötletgazda és első igazgató kez-

deményezésére 1994-től el nem kezdett 
dolgozni a modern, kortárs művészeti 
központ létrehozásán. Ahogy azt akkor 
a világ számos nagyvárosában tették a 
kultúra urbánus szentjei, akik az ipari 
műemlékeket átalakították szórakozta-
tóipari, illetve közművelődési intézmé-
nyekké. Nálunk kevés olyan ipari épü-
let van mára, ami a romkocsmás vagy 
színházi műhelyes évek után ne esett 
volna áldozatul a vadkapitalizmus vagy 
a politika érdekeinek. A Trafó szerencsés 
csillagzat alatt született, jó gazdái voltak, 
vannak, de a körülötte alakuló közösség 
is speciális.

Schnell Judit és Gaskó Mátyás építé-
szek tervei alapján újították fel, a belső 
terek dizájnja pedig Réthey Prikkel Be-
nedeknek köszönhető. A kivitelezése-
kor annak idején figyeltek arra is, hogy 
bővíthető legyen, és idénre elkészült 
végre a rég vágyott új közösségi tér a 
kávézóval, ami nyitott az utcafrontra, 
a kerületre, és egy még színesebb civil 
polgári életnek adhat majd helyet. A vi-
lágvárosias, barátságos, világos kávézó 
belesimul a szomszédság gasztropub 
környezetébe, illetve arra vezeti tovább 
az esti közönséget. Nappal pedig a városi 
turisták előszobája lehet a kerületre, va-
lamint a környék középiskolásai tölthe-
tik itt fel a lelküket a jövőre.

Az intézmény legfontosabb része 
persze ma is a világszínvonalú nagyszín-

pad, amely a Petôfi Csarnokban megho-
nosított modern tánc vendégjáték-ha-
gyományát vitte tovább az 1998–99-es 
évadtól. A városligeti bemutató után 
már itt játszották tovább az azóta világ-
hírűvé vált Frenák Pál Társulat Vadócok 
című táncelőadását. A Bozsik Yvette Tár-
sulat, a TranzDanz és több jelentős hazai 
csapat kötődik ide a kezdetektől, hiszen 
mindig kaptak lehetőséget a megmutat-
kozásra. Az immár harmadik generációs 
Frenák-táncosok bemutatói most is el-

bűvölik a közönséget. Szervesen fejlődik 
itt a kultúra, megvan a kontinuitás, így a 
hagyományok őrzésében sincs hiba.

Érdemes tudni, hogy a fővárosi ön-
kormányzat annak idején a meg nem 
rendezett világkiállításból fennmaradt 
pénzből vásárolta meg az épületet, hogy 
a legendás Andrássy úti Fiatal Művészek 
Klubja jogutódjaként leheljen bele lel-
ket. A kornak megfelelő, színvonalasan 
felszerelt művészeti központ mélyén ott 
buzog tehát a hetvenes évek avantgarde 
művészetének ereje is. Ennek megfele-
lően koncertszínpadként, sőt, különle-
ges koncertszínházként is funkcionál-
nak a Trafó terei. 

Tavaly a 20. születésnapját ünnepel-
hette a befogadó intézmény, színházi 
műhely és közösségi tér. Ebből az alka-
lomból a közönséget hivatalos program 
formájában is bevonták a gondolkodás-
ba a most is működő Gondolat Generá-
tor program keretében. Az egykori ritu-
ális elfoglalás és életre lehelés után zajlik 
tehát a magunk képére formálás.

A negatív utópisztikus kultuszfilmek 
életérzése mellé odatelepedett a közös 
megélés inspiráló erejének hangulata. Itt 
senki nem alszik, mindenkit ébren tart 
a művészet szelleme, az öreg trafóház 
sosem vénülő kísértetei, valamint Barda 
Bea, a jelenlegi igazgató mindent tudó 
tekintete és felkiáltójelszerű mosolya.

Artner Sisso

KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÚJRAGONDOLVA

A Gondolat Generátor minden, ami segít a Trafó programjait továbbgondolni, értel-
mezni, megvitatni, hozzájuk kapcsolódva újat alkotni. Alapja a részvételiség, hiszen 
a Trafó fogalmától ugyanúgy elválaszthatatlan közönsége, mint a benne bemutatko-
zó alkotók. (trafo.hu/gondolatgenerator)

A Trafó szerencsés csillagzat alatt született, 
jó gazdái voltak, vannak, de a körülötte 
alakuló közösség is speciális
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INTERJÚ MUNDRUCZÓ KORNÉLLAL

„A ZSARNOKSÁG MINDIG 
AZ EGYÉNRŐL IS SZÓL”

Mundruczó Kornél első angol nyelvű, külföldi gyártású filmje, a Pieces of a Woman két 
díjat is nyert a 77. velencei filmfesztiválon. Videohívásban azon melegében gratuláltunk 

neki és megkérdeztük a díjakról, az alkotás szabadságáról, az egyetemi autonómiáról 
és hazai színházi munkáinak egyetlen, kilencedik kerületi otthonáról, a Trafóról.

9: A brit Vanessa Kirby kapta a legjobb női szerep-
lő díját, a diákzsűri pedig a legjobb film díját sza-
vazta meg a filmnek. Melyik a nagyobb elismerés?
Mundruczó Kornél: A film továbbélése szempont-
jából a legjobb színésznő-díj óriási dolog, ráadásul 
ezzel függ össze, hogy a Netflix egyből megvette a 
filmet, és az elkövetkező félévben már látható lesz 
ott. A diákzsűri 22 és 32 év közötti egyetemistákból 
áll, akiket harminc egyetemről delegáltak a világ-
ból. Az általuk odaítélt díj számomra személyesen 
is nagyon sokat jelent, mert azt mutatja, hogy a fia-
talok érzékenyen rezonáltak a filmre.

9: Mindig megdobogtatja a nemzeti színű szíve-
met, ha magyar rendező nemzetközi díjat nyer. 
Neked van ilyen szíved?
MK: Persze. Minden filmem és színházi előadásom 
magyar, még ha külföldön készül is. Ha máshol, más 
nyelven dolgozom, amerikai filmet, német színhá-
zat vagy belga operát rendezek, akkor veszem észre 
igazán, hogy létezik magyar gondolkodás. Innova-
tív, néha sötét, szélsőséges, romantikus. Rengeteg 
helyzetben érdekessé tesz ez. Érzelmileg mindig 

nagyon gazdag ez a magyarság, de kevésbé logikus. 
Amikor elkezdek gondolkodni egy anyagon, akkor 
az érzések kezdenek el először munkálkodni ben-
nem, amik a magyar gyökereimből jönnek.

9: Átjárhatók a kultúrák a munkatapasztalataid 
alapján?  
MK: Szerintem ez majdnem illúzió. Színházban 
még különösebb a helyzet, mert az nemzeti ügy. 
Egy lokális közösség, az adott ország nyelvén zajló 
fórum, ahova az a szűk közösség jár folyamatosan, 
akit ez érdekel. Ilyen értelemben a színház átjárha-
tósága nehézkesebb, de pont ezért sokszínű a szín-
ház – hogy reflektáljak is egyből a Színművészeti 
Egyetemet ért vádakra.  A film más kérdés, az olyan 
nyelv, ami az egész világon egy kicsit ugyanolyan. 

A színházi rendezések tapasztalatai sokat segí-
tettek abban, hogy ebben az amerikai filmkészítés-
ben nem törtem össze. Amerikában filmet csinálni 
sokkal keményebb, mint Magyarországon. Óriási a 
tétje, a producerek oldaláról a pénz miatt, a színé-
szek részéről a siker miatt, ami további munkákat 
jelent, így iszonyatos nyomás van a rendezőn. 
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9: Elég messzire jutottál a színészettől a filmren-
dezésig, ráadásul színházi és filmes gyártó céged 
is van. Ezt honnan tanultad meg?
MK: Amikor színész szakra jártam, többet tanul-
tam, mint a filmes szakon, de azt is megtapasz-
taltam, hogy nem akarok színházi ember lenni. 
Revelatív élmény volt átkerülni a filmesekhez, és 
elkezdeni filmeket csinálni a hozzá nem értés eufó-
riájával. Szerencsére találkoztam Petrányi Viktória 
producerrel, és onnantól eldőlt, hogy csak saját fil-
meket fogunk csinálni, úgy, ahogy mi akarjuk. Azt 
tudni kell hozzá, hogy akkor már nem volt meg a 
régi filmes kánon, a nagy filmes bástyák, a filmgyár, 
a stúdiók. Egyértelmű volt, hogy vagy felépíted 
magadnak, vagy nem létezel.   

Később a Krétakörben rendeztem, de ott is azt 
lehetett érezni, ha nem akarunk megszűnni a társu-
lattal együtt, akkor muszáj saját gyártást létrehozni. 
Így lett a Proton Színház, ami az életem leginnova-
tívabb színházi alkotása Büki Dórának köszönhető-
en, aki a körülményeket megteremtette hozzá. In-
kább egzisztenciális, mint művészi kérdések voltak 
ezek. 

Egyébként mindkét cég megalapításához egy-
egy negatív élmény vezetett, mert ha másoknak 
dolgoztam, más filmes cégnek vagy kőszínháznak, 
akkor mindig úgy éreztem, hogy az nem én va-
gyok, ezért vagy abbahagyom, vagy kitalálom, ho-
gyan volna ez jó nekem. 

9: Szóval mégis színházi ember lettél, illetve visz-
szacsatoltál a színházhoz is.
MK: Igen, de magamra egyébként nem színhá-
zi emberként gondolok még mindig. Inkább úgy, 
hogy idegen vagyok a színházban, csak egy filmes 
vagyok. A színházi kritikáimat például nem is olva-
som el, csak a filmeseket.

9: Sok mindent köszönhetsz a nőknek ezek sze-
rint. A Pieces of a Woman című filmet is?
MK: Leginkább Wéber Katának, aki írta a forgató-
könyvet, és nagyon sokat tud arról, milyen érzés 
egy meg nem született gyerekkel szembesülni, és 
milyen egy többgenerációs holokauszttúlélő csa-
ládban élni. Kata dialógrészleteitől inspirálva ren-
deztem egy színdarabot Lengyelországban, ami 
sikeres volt, és ennek kapcsán megéreztem, hogy 
több van ebben a szövegben. Ez legalább annyi-
ra a Kata filmje, mint az enyém, és nemcsak azért, 
mert jót írt, hanem, mert ez az ő története. Az-
tán, hogy miért pont ebből lett amerikai film, az 
megfoghatatlan számomra, annyira ellentmond a 
bizniszlogikának. De talán pont azért, mert kicsi 
és személyes.

9: A fesztivál színpadán álltatok ki az SZFE mel-
lett a stábbal, és magyaráztátok el a közönségnek, 
hogy miről szól ez a történet. Miért volt fontos 
ez neked?
MK: Jófajta hullám van az Index bedarálása óta 
Magyarországon olyan szempontból, hogy morá-
lis alapon hoznak döntéseket az emberek. 

A zsarnokság mindig az egyénről is szól, arról, 
hogy az egyén félti az egzisztenciáját, ezért nem 
áll ki ügyek mellett. És itt dőlnek el a nagy dolgok. 
Az SZFE-nél is azt lehet érezni, hogy nem lehet 
mindent megtenni velük, nem lehet megerősza-
kolni 155 évet, és nem lehet elvenni emberektől 
értékeket úgy, hogy ismeretlenül betörünk közé-
jük. Ha nem is tudjuk, mi lesz ezután az egyetem-
mel vagy velünk, akkor is ki kell állni magunkért. 
Ezek a pillanatok hiányoztak eddig. Ez a gesztus 
nem ott dőlt el, hogy a politika többségi és ellen-
zéki része mit mond. Az SZFE olyan alapértéke-
kért áll ki, mint a művészet, az oktatás szabadsá-
ga, amiket nem lehet megkerülni. Ehhez nincsen 
köze a politikának.

Jártam oda és tanítottam is ott óraadóként, 
tehát tudom, hogy az intézmény ráncfelvarrásra 
szorul. 

9: Hogyan értékeled a diákok „munkáját” ebben a 
demonstrációban?
MK: Egy szakmai intézményben szakmai kérdést 
csinálnak abból, hogy szabadon gyakorolhassák 
a szakmájukat. Felemelő, amit most csinálnak, és 
pont az az erősségük, hogy fityiszt mutatnak a po-
litikának. Hogy meddig megy el és mi lesz a vége, 
nem lehet tudni. Az ember aggódik.

9: Kellett kompromisszumokat kötnöd valaha a 
munkádban politikai döntés miatt?
MK: Soha. Egy adott társulattal vagy helyzetben 
kellett csak így vagy úgy döntenem. Azok a sikerül-
tebb munkák, amikor mindenki ugyanazt a szeke-
ret húzta, a kevésbé sikerültek meg azok, amikor 
kompromisszumokat kellett kötni és még be is ra-
gadt az a szekér a sárba. De, hogy a gondolataimban 
korlátoztak volna, olyan élményem nincs. Német-
országban, Lengyelországban, ahol dolgozom, fel 
sem merülne ilyen.

9: Magyarországon pedig csak a Trafóban dolgo-
zol. Mit jelent ez a kilencedik kerületi befogadó-
hely a számodra?
MK: Nekünk az otthonunk: a Proton Színház min-
den magyar bemutatója ott történt, illetve a külföl-
di produkciókat is mindig itt mutattuk be. A Trafó 
mint produkciós háttér teremti meg nekünk a kö-
rülményeket Magyarországon ahhoz, hogy függet-
lenek tudjunk maradni. Ami pedig a legfontosabb a 
számomra, hogy a Trafóban van a magyar közön-
ségünk, ide jönnek az emberek megnézni minket, 
telt házzal mennek az előadásaink, ez a találkozási 
pont.

9: Külső helyszíneken is vannak előadásaitok a ke-
rületben, például most a Frankenstein-terv, ami-
nek nemrég volt a 150. előadása.
MK: Attól, hogy ez a több mint tíz éve itt készült 
előadás még mindig érdekli a közönséget, az a jó 
érzésem van, mintha együtt maradtam volna a régi 
önmagammal.   

Artner Sisso
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1973-ban, közvetlenül főiskola előtt in dul-
tunk a barátommal először Len gyelor-
szágba, persze csajozni is, de min  de-
nekelőtt autóstoppal világot lát ni. Mé gis 
vonatoztunk Katowicéig, igaz, „csak 
oda”, aztán még az érkezésünk napján 
irány Auschwitz, ahol a nagyanyámat 
megölték, és ahol az ő anyja és nagy-
anyja a csodával határos módon meg-
menekültek. Láttuk ugyan az oświęcimi 
parasztok látványos érdektelenségét, de 
rögtön azt is, velünk milyen kedvesek az 
egyszerű lengyelek, akiknek az út szé-
léről intettünk. Nem tudom, látszott-e 
rajtunk messziről is, hogy magyarok va-
gyunk, de ha már felvettek, sokszor alig 
tudtuk elhárítani a mindenféle meghí-
vásokat, ajándékokat. Aztán Krakkóból 
elstoppoltunk Gdańskig, ahol három 
évvel korábban a tüntető hajógyári 
munkásokat sortűzzel akarták jobb be-
látásra bírni – az 1972-es március 15-i 
budapesti tüntetés után itt kaptuk a 
második nem középiskolás fokú leckét 
a jelenkorú szovjetellenes ellenállás ro-
mantikájából – mert persze ’56-ról, ’68-
ról már korábban is volt fogalmunk.

Én azon a nyáron annyira belejöt-
tem a lengyel–magyar szolidaritásba, 
hogy fel is szedtem néhány lengyel 
szót, kifejezést, sőt Wacha Balázs, kitűnő 
orosztanárunk még azt is megengedte, 
hogy a következő évi orosz szigorlaton 
lengyelesen facsarjam ki a szóvégeket – 
akkoriban arra állt jobban rá a szám.

És Lengyelországot, a lengyeleket 
egy életre megőriztem barátnak, szere-
lemnek.

1981-ben már nagyon utáltam a Né-
meth Károly-féle magyar szocializmust. 
Annál inkább szimpatizáltam az akkor 
Lengyelországban éppen legális Soli-
darnośćcsal, amelynek a hírek szerint 
tízmillió lelkes antikommunista tagja 
volt. És amikor májusban Bikácsy Gergő 
barátom felvetette, hogy kísérjem el egy 
krakkói rövidfilmfesztiválra, csak egy-
szer kellett mondania. Nem tudom leír-
ni azt az eufóriát, ami ott várt minket. A 

fesztivál Szolidaritás-irodájában rögtön 
össze is jöttem Wandával, a varsói rádió 
lelkes munkatársával, aki hazafelé nem 
engedett el minket húszkilónyi nyom-
tatvány és jelvény nélkül, amit végül az 
engem útközben felvevő lengyel autós 
turisták segítségével csempésztem be, 
és osztottam szét Budapesten.

Akkoriban gyakornokoskodtam a 
168 óránál, de készültem Párizsba is, nyá-
ri vakációra. Mester Ákos szíve szerint 
talán marasztalt volna, de bölcsen azt 
javasolta, hogy döntsünk erről inkább 
közösen szeptemberben, a visszatértem 
után, addig szereljek csak le, adjam le a 
magnómat meg a belépőmet. Így is lett. 
De pechemre (dehogyis, inkább szeren-
csémre!), amikor mindezekért a párizsi 
kirándulás előtti utolsó napon bemen-
tem a stúdióba, épp Domány András 
varsói tudósító bejelentkezését rögzí-
tették, amit akaratlanul is végighallgat-
hattam. Az akkor központi bizottságilag 
elvárt módon végig ócsárolta a sztráj-
koló bányászokat, épp, mintha magát 
Brezsnyevet hallottam volna, s valami 
éktelen hazugságot is leadott a krónikus 
benzinhiányról – aminek az ellenkező-
jét két nappal korábban még Krakkóban 
megtapasztaltam.

Ami engem illet, ez volt 

az utolsó lökés, hogy 
azon a nyáron vég-
leg Párizsba tegyem 
át a székhelyemet, 

 
ahol persze mindenekelőtt lengyel lá-
nyok vettek a szárnyaik alá. Közülük 
kettejüktől is nagy lelkesedéssel vettem 
francialeckéket – s aztán velük együtt 
gyűjtöttem bőven áradó adományokat 
decembertől a hadiállapot bevezetése 
után bebörtönzött lengyel ellenállók 
megsegítésére.

Párizsban ismertem meg a szamiz-
datosokat is, ráadásul először nem is a 
magyarokat, hanem az ottani lengyel 
könyvesboltok környékén gyökeret vert 
disszidens lengyeleket – akik közül so-
kakat az 1968-as varsói egyetemi anti-
szemita hullám lökött ki Párizsba, ahol 
addigra már mély gyökereket eresz-
tettek. Ők terjesztették többek között 
Méray Tibor párizsi Irodalmi Újságját is, 
amelynek sebtiben fő mindenese, kor-
rektora és kifutófiúja lettem.

Utólag visszanézve már látom, hogy 
1956 után – amikor 3 éves voltam, és 
ezért kevésbé aktív – 

engem a gdański, var-
sói, krakkói és párizsi 
lengyelek lelkesedése, 
példája vitt el kézen 
fogva addig, hogy el-
higgyem: cselekedni is 
lehet a sajtó- és a jelző 
nélküli szabadságért. 

Végeredményben így keveredtem 
közelebbi barátságba a magyar ellenál-
lókkal is, a párizsi „lengyeles” Mátyássy 
Mikivel, aztán a kilátogató Rajkkal, Ha-
rasztival, Demszkyvel, Magyar Bálinttal 
és az édes Hodosán Rozival.

Ami pedig a mát illeti, a helyzet nem 
annyira rossz náluk, mint nálunk, sze-
rintem nincs még egészen veszve Len-
gyelország, csak szundikál, és fognak 
még nekünk példát mutatni szabadság-
vágyból és demokráciaszeretetből. Csak 
már látnám.

Addig is szeretettel, megértéssel ol-
vassuk Mitrovits Miklós frissen megje-
lent könyvét, amelyről mindez eszembe 
jutott:

 
Tiltott kapcsolat – A magyar–lengyel ellen-
zéki együttműködés 1976–1989. Modern 
Magyar Történelem, Jaffa Kiadó, Buda-
pest, 2020 

Tardos János

ÉL A REMÉNY

 Megjelent egy nagyszerű könyv a magyar és a 
lengyel szovjetellenes ellenállás történetéről. Annyi 

minden személyes emlék jut eszembe róla, hogy 
azt ide beszuszakolni kész művészet lesz. 
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SZOMSZÉDOLÁS: KOREAI FILMEK A CORVINBAN

TÁVOL-KELET KÖZELRŐL

Dél-Koreáé a kontinens legizgalmasabb és legvirulóbb nemzeti filmgyártása: a zsáner- és 
a művészfilmek terén is kiemelkedően magas színvonalat hoz, így teljes joggal figyelnek 
oda rá a nemzetközi szaksajtó ítészei mellett a hetedik művészet mindenkori barátai is.

Az elmúlt húsz esztendő dél-koreai fil-
mes reneszánsza teljesen egyedülálló 
Ázsiában: miközben szinte minden év-
ben több jegyet adnak el a helyi alko-
tásokra, mint az amerikai szuperpro-
dukciókra, egy sor dél-koreai rendező 
vált világhírűvé a legrangosabb nem-
zetközi filmfesztiválokon Kim Kidok-
tól (Kim Ki-duk; Tavasz, nyár, ősz, tél… 
és tavasz, 2003) Pak Cshan-ukon (Park 
Chan-wook; Oldboy, 2003) át egészen 
az Arany Pálma-díjas Pong Dzsunhó-
ig (Bong Joon-ho; Élősködők, 2019), aki 
nemcsak elnyerte hazája első Oscar-dí-
ját a nemzetközi nagyjátékfilmek kate-
góriájában, de rögvest a legjobb film dí-
ját is bezsákolta külföldiként először az 
Amerikai Filmakadémia történetében. 

Idehaza immár a 13. alkalommal 
rendezték meg a Koreai Filmfeszti-
vált, amelynek a vírushelyzet miatt a 
korábbiaktól eltérően csak egy hely-
szín, a Ferencvárosból nézve az Üllői 
út túlpartján elterülő Corvin mozi 
adott otthont szeptember 4-től 10-
ig. A Koreai Kulturális Központ által 
szervezett rendezvény idén 22 egész 
estés művet mutatott be: míg tavaly a 
műfaji filmek domináltak, idén a füg-
getlen és művészfilmes vonal volt in-
tenzívebben kidomborítva, ismét csak 
igazolva a kortárs dél-koreai mozi fi-
gyelemre méltó sokszínűségét. A mű-
faji filmek közül vígjátékból szerepelt 
a legtöbb, a nyitófilm például az ország 
filmtörténetének legnézettebb komé-
diája volt (Extrém meló, 2019), amelyre 
tavaly több mint 16 millió jegyet adtak 
el (Dél-Koreában 51 millióan élnek). E 
munkában egy kábítószer-bűnözés el-
leni munkára szakosodott, hibát hibára 
halmozó, kétbalkezes rendőrbrigádot 
láthatunk, amely feloszlatása előtt kap 
egy utolsó lehetőséget arra, hogy bör-
tönbe juttasson egy helyi drogbandát. 
Az ötfős csapat megveszi a drogkereske-
dők főhadiszállása melletti, sült csirké-
re specializálódott éttermet, és az üze-
meltetést álcaként használva folytatja a 

nyomozati munkát. Egy titkos recept 
nem várt népszerűséget és gazdagságot 
eredményez, ez azonban nem kedvez az 
eredeti küldetésnek. Szeretetre méltóan 
bumburnyák karaktereket mozgató, az 
akciót és a humort tehetséggel balan-
szírozó, pörgős és kedélyes koreai mar-
háskodás az Extrém meló, amely a kéz-
műves ethoszt porig romboló franchise 
bemutatásával jelentékeny gyomrost ad 
a hatalmas lobbierejű, családi alapítású 
koreai óriásvállalatoknak (lásd Samsung, 
Hyundai, Lotte).

A független és művészfilmes vonu-
latban idén kiemelkedtek a női rende-
zők filmjei. A Fókusz szekció négy ilyet 
szerepeltetett, de a többiben is megje-

lentek női rendezők (Kiserdő, Otthonunk). 
Ezek közül a legnagyobb hatású egy ko-
reai bestseller, Cso Namdzsu (Cho Nam-
joo) magyar nyelven is megjelent regé-
nyének azonos című filmadaptá ciója 
volt (Született 1982-ben, 2019). Ebben 
egy 30-as, középosztálybeli, házas, át-
lagos nevű átlagnő – az eredeti címben 
szereplő Kim Dzsijong (Kim Ji-young) 
magyar névmegfelelője Kovács Anna 
lenne – életét kísérhetjük figyelemmel 
az első gyermeke megszületését köve-
tően, múlt béli visszapillantásokkal ta-
golva. Európai szemmel nem egyszerű 
mozi, hiszen a férfiközpontú konfuciá-
nus kultúra ismeretét feltételezi, amely-
nek krédója szerint csak a fiúgyermek 
az igazi érték, a nők szerepe a családra 
és a háztartásra korlátozódik. A nyuga-
tinál sokkalta súlyosabb elnyomásból 
induló koreai nők cseppet sem kecseg-
tető helyzetét jól megválasztott családi 
és munkahelyi szituációkkal, valamint 
generációs ellentétekkel nyomatéko-
sító film a harcias aktivizmus helyett a 
lágyabb feminista vonalat szorgalmazza, 
forradalom helyett a tisztes helytállásról 
és a mentálhigiéné fontosságáról ad lát-
leletet.

Teszár Dávid

Kim Kidoktól (Kim Ki-
duk; Tavasz, nyár, ősz, 
tél… és tavasz, 2003) 
Pak Cshan-ukon (Park 
Chan-wook; Oldboy, 
2003) át egészen az 
Arany Pálma-díjas 
Pong Dzsunhóig 

Született 1982-ben (rendező: Kim Do-young)
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MŰVÉSZETI PÁLYÁZATOT ÍRT KI AZ ÖNKORMÁNYZAT

EGY KIS PUBLIC ART

Közművesítésre fel! Na, nem kell csatornázni... Vagy mégis: 
a művészet is csatorna, kiengedni a gőzt. Vezeték, ami 

összeköt. És persze: közvetít. Legyenek hát köz(téri)művek!

A public art (public: ‘köz-’, ‘közönség’, 
‘nyilvános’, art: ‘művészet’, legyen tehát 
kb. „közművészet”) sokkal tágabb foga-
lom, mint a köztéri szobrok világa: ga-
lériákon kívüli művészet, gondolkodás-
ra késztető közösségi élmény. Szellemi 
szellőztetés, lehetőség a közterek vissza-
hódítására a hamis pátoszú történelmi 
és történelemhamisító óriásgiccsek és a 
kisebb léptékű zsánerszobrok szirupos 
világától. 

Aki nem rest publikálni köz-társasá-
gi munkáját, most pályázhat: hosszú idő 
után újra van Magyarországon is public 
art pályázat – itt helyben, a Ferencváro-
si Önkormányzatnál. Műfaji vagy tech-
nikai megkötés nincs, szóba jöhet akció, 
performance, installáció, szobrászati 
tárgy, murális alkotás, integrált design, 
fényfelirat, kivetítés stb., ami kötődik a 
Ferencváros tereihez és problémáihoz, 
valamint az itt élőkhöz.

Magyarországon a képzőművészetre 
szánt közpénzforrásokat jelenleg csak a 
Nemzeti Kulturális Alap, illetve 2013 óta 
a Magyar Művészeti Akadémia osztja el, 
és a köztéri műveknél az esztétikai és a 
szakmai szempont befolyásolja legke-
vésbé, hogy mi kerül ki vagy helyeztetik 
máshová. Ezen kíván most változtatni 
Ferencváros.

Ahogy Döme Zsuzsanna alpolgár-
mester fogalmazott, 

„végre lehetőségünk van 
önkormányzati szinten 
ezt egy picit nem hagy-
ni. Ferencváros nem 
retteg tovább a sötét-
ben bujkáló független 
művészettől, sőt, ezt a 
pályázatot sem a poli-
tikusok bírálják majd 
el, hanem a szakma.”

Többek között Kertész László mű-
vészettörténész, kurátor, a Kortárs Mű-
gyűjtő Akadémia oktatási és kutatási 
igazgatója, aki betekintést ad a public 
art világába. „A nyilvánosság bevonására 
törekszik, elsősorban a közembert pró-
bálva megszólítani, a nem művészet-
orientált közönségréteget elgondolkod-
tatni a művek által teremtett szituációk 
révén” – mondja.

Emlékszünk még arra, amikor Szent-
jóby Tamás képzőművész 1992-ben, a 
szovjet hadsereg kivonulása évforduló-
jának ünnepén A szabadság lelkének szob-
ra címmel szellemköntösbe bújtatta a 
Gellért-hegyi Szabadság-szobrot? Kiváló 
példa ez annak szemléltetésére, hogy

mi a public art:

„Kötetlen műfajú, a legtöbb esetben 
hely  specifikus, de mindig az adott kö-
zösséget vagy a társadalom egészét érin-
tő kérdéseket feszeget a társadalmi nyil-
vánosság tereiben” – fogalmaz Kertész 
László.

Rendben, de ez nem a street art?
Van egy alapvető különbség a street 

art meg a public art között: „A street art 
fogalma – a fentiekkel szemben – el-
sősorban a megvalósulás helyét jelöli, 
tehát lehet közösségi indíttatású prob-
lémafelvetés, de egyéni önkifejezés is, 

Fo
tó

: L
u

g
os

i L
u

g
o 

Lá
sz

ló

Szentjóby Tamás: A szabadság lelkének szobra
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ami lehet illegális, és lehet állami vagy 
önkormányzati finanszírozású is.”

Public art itthon és külföldön

Míg Nyugat-Európa és az Egyesült Álla-
mok nagyvárosaiban a public art évtize-
dek óta létező gyakorlat, addig Magyar-
országon nincs túl nagy hagyománya. 
Szentjóby említett szellemköntöse talán 
az egyik első volt ebben a műfajban.

Kertész László felidézi Németh Ilo-
na 2003-as Moszkva téri munkáját is, 
amely a művész megfogalmazása sze-
rint olyan „minimális tér, amelyben az 
ember megpihenhet vagy meghúzód-
hat. Lehet szállás hajléktalanoknak, de 
ugyanúgy pihenőhely fiatal turistáknak, 
akik egy pár órát benne akarnak eltöl-
teni. Lehet utópisztikus ‘gyorsszálló’ – 
úgynevezett ‘etap-hotel’. A Kapszula 
kiképzése ergonomikus, kényelmes, 
mű ködése hasonló az állomásokon és 
más középületekben fellelhető csomag-
megőrző automatákéhoz. Külső megje-
lenésében is ezeket az automatákat idézi 
fel, de azoknál sokkal nagyobb.” Hab a 
tortán, hogy jó tíz évvel ezután váltak 
népszerűvé a hátizsákos utazók körében 
japán mintára az úgynevezett kapszula-
hotelek.

A korai előzményekkel kapcsolat-
ban még egy magyar alkotó kerül rög-
tön szóba: „Lakner Antal képzőművész 
1997-ben Isztambulban mutatta be az 
Istanbul Metro című munkáját. Az akkor 
még metró nélküli nagyváros aluljárói-
ban a világ első interkontinentális met-
róhálózatának mérnökileg megterve-
zett rajza volt látható, az Eurázsia, ami 
Európát és Ázsiát köti össze.”

A 2000-es években többször volt 
pályázati lehetőség itthon public art-
ra: „Az ARC és a Budapest Galéria 
közös lebonyolításában pont:itt:most 
címmel 2004-ben és 2005-ben public 
art pályázatot írtak ki Budapest több 
helyszínére. Vándor Csaba Szent Fe-
renc-szobra a pesti ferences templom 
előtt kapott helyet. A szobor magvak-
ból készült, a galambok a kiállítás ideje 
alatt teljesen elfogyasztották” – idézi 
fel Kertész, majd egy brit példát említ. 

„Az orgreave-i csata című projekt során a 
’80-as évek bányászsztrájkjainak legvé-
resebb bányász–rendőr-összecsapását 
játszatták újra az eredeti szereplőkkel, 
ennek hatásaként sikerült újraindítani a 
társadalmi párbeszédet a kibeszéletlen 
konfliktusról.”

HATÁRESET

Bildein, a 370 lelket számláló falu közvetlenül az osztrák–magyar határon fekszik. 
Lakói a szomszédos magyar településeken (Szentpéterfa, Pornóapáti) élőkhöz ha-
sonlóan évtizedeket töltöttek a vasfüggöny tőszomszédságában, ami itt családokat 
választott ketté.

Amint az az osztrák képzőművész helyszíni leírásában olvasható, „a Föld egyszer 
majd megváltozik, és ‘a munkások Paradicsomává’ válik – így prédikáltak a kom-
munizmus ‘oszlopszentjei’. A valóság azonban más volt. A diktátorról, Sztálinról és 
embereiről (a többi kommunista vezérről) kiderült, hogy az emberiség legnagyobb 
tömeggyilkosai közé tartoztak. Innen csupán néhány méterre húzódott a négy évti-
zeden át fennálló embertelen rendszer vasfüggönye, a szinte áthatolhatatlan határ-
zár, amelynek feladata nem a betolakodóktól való védelem volt, hanem hogy meg-
akadályozza az úgynevezett szocialista országok lakóinak nyugatra menekülését.”

Az installáció – mintegy véletlenül – épp 2015 nyarán került Bildein (a község 
mottóját követve: „a határok nélküli falu”) központjába, akkor, amikor a legsúlyo-
sabbra fordult a Magyarországon át Nyugat-Európába igyekvő menekültek hely-
zete, és a magyar kormány válaszul szögesdrót kerítést húzott fel a szerb-magyar 
határon.

Andreas Lehner: A munkások Paradicsoma
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Praktikus részletek 
a pályázatról

A kiírás értelmében a kulturális bizott-
ság a pályázóktól a társadalmi nyilvá-
nosság tereihez és azok problémáihoz 
kötődő, kötetlen műfajú, interaktív, az 
adott közösséget vagy a társadalom egé-
szét érintő kérdéseket felvető műveket 
vár. Elvárás, hogy a művek törekedjenek 
a párbeszéd ösztönzésére, aminek se-
gítségével a helyi társadalom különbö-
ző szegmenseit véleményformálásra és 
együttgondolkodásra késztethetik.

Az elbírálásnál elsőbbséget élvez-
nek a kisközösségek társadalmi nyilvá-
nosságának tereiben megvalósuló, új 
típusú public art munkák, illetve azok, 
amelyek már a tervezés-előkészítés fo-
lyamán a helyi közösségek bevonására 
építenek, hiszen ez a public art lénye-
ge. Művenként legfeljebb 1 350 000 

forintra pályázhat bármely természe-
tes személy, közösség vagy egyéni vál-
lalkozó.

Egy pályázó több pályázatot is be-
nyújthat, illetve ugyanazt a pályázatot 
több helyszínnel is be lehet adni. A mun-
káknak legalább két hétig láthatóknak 
kell majd lenniük valamelyik kijelölt 
helyszínen – József Attila-lakótelep, Ma-
daras József tér, Ferenc tér, Kerekerdő 
park, Markusovszky tér – 2021 tavaszán.

A pályázatokat 2020. október 30-án 
12 óráig lehet benyújtani Budapest Fő-
város IX. Kerület Ferencváros Önkor-
mányzatának Kulturális, Oktatási, Egy-
házügyi és Nemzetiségi Bizottságához. 
A pályaművek válogatása két forduló-
ban történik, a szakmai zsűri november 
20-ig fog dönteni. A részletes pályázati 
kiírás megtalálható a ferencvaros.hu 
weboldalon.

Rózsa Melinda (Rose)
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A Paletta bisztró az egykori ferencváro-
si Fő utcán, a Tompa utcában, vagyis a 

„kis Rádayn” működik. A Tompa utcának 
valószínűleg nem sok köze van Tom-
pa Mihályhoz, annál inkább kötődik 
egy másik költőhöz, nevezetesen Vajda 
Jánoshoz, aki itt lakott a 13. szám alatt. 
Innen kutyagolt el Az üstökös szerzője a 
Kerepesi (ma Rákóczi) út és a Múzeum 
körút sarkára, a Szikszay vendéglőbe, 
ahol folyton fitymálta a kosztot, „bár 
Szikszay személyesen kedveskedett 
neki a tányér széléről is lelógó rostélyo-
sokkal”, állítja Krúdy. (Ezek szerint Vajda 
volt első étteremkritikusaink egyike.) 

A Paletta – melynek 
nem titkolt célja, hogy 
balatoni, sőt tenger-
parti hangulatot va-
rázsoljon a régi pes-
ti bérházak közé,

testvérvendéglője Bogláron – nem jó-
kora magyar rostélyosokban utazik, 
inkább a mediterrán konyhát tekinti 
irányadónak. Éhségtapaszai között van 
például hummus, bruschetta és pad-
lizsánkrém. Hiszen még nyári étlapról 
van szó. Az ezt megelőző verzió madri-
di pacalt is tartalmazott, és azt a titkos 
információt kaptuk, hogy hamarosan, 
az őszi étlapra újra felkerül kedvencünk. 

De előbb lássuk az indián nyár kí-
nálatát. Háromfogásos tapas boxszal 
indítunk: 1. teljesen korrekt olívás pad-
lizsánkrém – pikáns escabeche (sült, 
marinált padlizsán, nem kicsit ecetes, 
csak igazán merészeknek ajánlott!) – 
chilis hummus; 2. sárgadinnye pármai 
sonkával; 3. szezámmagos görögdinnye. 
A füstölt ízű és kissé csípős gazpacho 
nemcsak kiváló, de szép is. De ennyi ta-
lán már elég is a bevezetésből és étvágy-
gerjesztésből, farkaséhesek vagyunk. 
Már csak azért is, mert egyik olaszriz-
ling-kisfröccsöt isszuk a másik után. 

Nápolyi pizzák: Margherita, szalá-
mis, sonkás, sajtos-borsos (cacio e pepe), 

konfitált harcsás, szarvasgombás – ol-
vassuk az étlapon. Ez kell a magyarnak, 
nem Rákóczi csontváza! – kiáltunk fel 
boldogan, és rögvest rendelünk is két 
nápolyi pizzát: egy Margheritát és egy 
tartufót (szarvasgombás). Én aláírom, 
hogy ízlések és pofonok különböznek, 
az egyik embernek ez ízlik, a másiknak 
meg az („Kinek a pap, kinek a papné, ne-
kem speciel a Schultz Gizi” – példázta 
az esztétikai relativizmust a Voga–Tur-
novszky duó), de hát aki evett már Ná-
polyban pizzát, az tudja, hogy a tésztáját 
kézzel gyúrják és nyújtják, fatüzelésű 
kemencében sütik, állaga pedig olyan, 
hogy szinte lángos, de a puha és fosz-
lós fajta, a szélén vastag, belül hajszál-
vékony. A Paletta vadkovászból készült 
pizzája is vékony, de úgy ropog, hogy 
szinte már keksz. Nem rossz, de keksz. 

És hogy maradjunk a nápolyi szálon, 
és közben mégis elmozduljunk észak 
felé, rendelünk a főételek közül egy ná-
polyi milánóit (Napoletana Milanese). 
Mintha egy brassói somlóit kérnénk, 
de nem az: a cotoletta alla milanese, a 
borjúbécsi északolasz elődjét állítot-
ták párba a nápolyi marinara szósszal.  
A paradicsomos-oregánós szósz (ez áll az 
étlapon) helyett végül egy pármai son-
kával, mozzarellával megrakott rántott 

TOMPA UTCAI RIVIÉRA
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A tokaji fröccs  – amin nem szerepel 
Tokaj neve, csak Mádé, amely az újabb 
időkben megpróbált a borvidék új cent-
rumává fejlődni –, sz’al a fröccs pont 
akkora, hogy elég legyen bepuszilni 
egyet (kettőt) ahhoz, hogy földobja az 
embert (250 ml). Tudatosan erősebb, 
mint a sör (6,8%-os). Nincs is vele semmi 
baj, a félédes a minap aranyérmet nyert 
egy nagy nemzetközi fröccsversenyen. 
Kétféle van belőle, egy száraz és egy 
félszáraz, de nem gejl; utóbbi kicsit szí-
nesebb, amennyiben a sárga muskotály 
barackossága is ott lebeg fölötte, és némi 
maradékcukor épp hogy édesíti. Kife-
jezetten ivós cucc, amely nemcsak egy 
buli belövésére alkalmas – hiszen mind-
két doboznak célközönsége a bulizó ifjú-
ság –, hanem remek koktél-alapanyag is.

Fel lehetne fogni úgy is a dolgot, 
hogy lám, végre piacra dobnak To-
kaj-Hegyalján is egy olyan piacos ter-
méket, ami kedvet csinál az amúgy nem 
túl boros ifjúságnak a (tokaji) borhoz. De 
nem. Micsoda dolog ez?  – hörögtek fél-
művelt borászok, sommelier-k és blog-
gerek, pedig!

Őrült fejlődés zajlott le Tokaj-Hegyal-
ján, a külföldi tőke, majd a magyar mág-
nások modern pincészetek sorát hozták 
létre. Ezekben olyan új típusú, modern 
aszúk készülnek, amelyek tényleg a világ 
legszebb borízét nyújtják. Vagy három-
százan palackoznak, amiből úgy két tucat 
kisebb-nagyobb pincészet világszínvo-
nalú ízeket zár a palackba. A kilencve-

nes évek első felében kellett volna lépni, 
egy komoly pénzekkel megtámogatott, 
jól felépített és folyamatos nemzetközi 
mar ketingkommunikációt beindítani. 
De az akkori állambácsi nem szállt be a 
dologba, mire ez a hajó is elment – mint 
a hajók szoktak mostanában. 

Százmilliárdnyi magántőke és fej-
lesztési támogatás áramlott be a borvi-

dékre, de ma is ugyanannyi a bor ára, 
mint úgy harminc évvel ezelőtt. Máig 
nincs egységes furmint-középíz, ízkép 
és karakter, nincs új generáció, a fiatalok 
nem nagyon akarnak a szőlőben dolgoz-
ni, és nincs is jól fizető munkahely. Tény, 
hogy a szőlőtermesztés-borkészítés még 

a joggal sokat szidott kombinátos idők-
ben, az egy szüret-egy Zsiguli korszaká-
ban sokkal jövedelmezőbb volt, mint ma.

A modern borvárak (Disznókő, Ore-
mus, Hétszőlő, Royal Tokaji, Béres, 
Grand Tokaj) szigetként emelkednek ki a 
szépséges zempléni tájból és a szegényes 
kontextusból, és zömük masszívan vesz-
teséges. Éjjelente harmadik világbéli sö-
tétség és némaság borul a tájra – ha nem 
hiszed, sétálj egy jót Tokaj városkájában 
egy vad novemberi délutánon.

Ma már ott tartunk, hogy megesik, a 

borászok külföldön letagadják, hogy ők 
tokaji borászok, mert ciki. Menő hegy-
aljai boremberek szerint el lett cseszve 
ez a harminc év is, és bár a borminőség 
tucatnyi pincészetben tényleg az egekbe 
szárnyalt, ahogy az egészben, úgy a rész-
ben is a korrupció, a nepotizmus, az álla-
mi beavatkozás, a széthúzás, a kirekesztő, 
feneketlen gyűlölködés és a kooperáció-

ra való képtelenség határozza meg a ter-
méket. A tokaji tényleg a világ egyik leg-
finomabb bora, és a Tokaj szó lehetne az 
egyetlen globális magyar szuperbrand, 
mégis, eltelt egy szűk nemzedéknyi idő, 
és Tokaj nem sikerült. Még Tokaj sem.

Tompa Imre

hús érkezik elénk némi steak krumpli-
val. A jó Radetzky marsall – ki a rántott 
borjúszelet mániáját állítólag Milánóból 
Bécsbe szállította – is megnyalta volna 
mind a tíz ujját e sajtos-sonkás rántott 
hús után, mely úgy lógott le a tányérról, 
mint Szikszay úr rostélyosai. 

És közben csak folyik-folyik a ven-
déglős bora (Bezerics, Keszthely), a vá-
laszték széles, akár a balatoni horizont, 

van itt minden a shiraztól az olaszriz-
lingig, a pinot noirtól a furmintig, a 
cserszegi fűszerestől a cabernet sauvig-
nonig. Érdemes figyelni a Paletta prog-
ramjait, lesz (van) itt esti piac és irodal-
mi est, vasárnapi gyerekbarát brunch és 
koncert is.

„Kedves kis konyha”, hirdeti magát a 
Paletta, és tényleg az. Talán az őszi ét-
lapra felkúszik majd néhány nem any-

nyira trendi, de a magyar (közelebbről 
a Balaton-környéki) gasztronómiai ha-
gyományt is reprezentáló fogás, mint 
például a vargányás bakonyi vaddisznó 
némi somogyi gánicával vagy a petyek 
(fonyódi halászlé). Több Balaton, keve-
sebb Nápoly! – integetünk búcsúzóul 
Vajda kritikai modorában és a nagy Cur-
nonsky szellemében.

Cserna-Szabó András

A TOKAJI DOBOZOS FRÖCCS

ÍZEK A PALACKBAN

Mint cseppben a tenger, tartalmazza ez a kis dobozos 
fröccs a magyar bor betegségeit, sőt, jelképezi a teljes 

magyar valóságot mintegy: hogy vannak gyönyörű dolgok, 
de nem állnak össze egységes képpé, a magas minőség 

szigetei nem olvadnak egybe, és már nem is fognak. 

Micsoda dolog ez?  – hörögtek félművelt 
borászok, sommelier-k és bloggerek
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Az előző szezonban a Fradi ismét baj-
nok lett Szerhij Rebrovval, és csoport-
körös volt az Európa Ligában, az utolsó 
pillanatig továbbjutási esélyekkel a cso-
portból. A Kubatov Gábor Fidesz-párt-
igazgató elnökölte klub sikerszériában 
van, Orbán elégedetten csettinthet: van 
egy klub, ami, ha nem is világraszóló, de 
hazai szinten megsüvegelendő eredmé-
nyeket mutathat fel. Arról, hogy mindez 
mennyibe került és kerül az adófizetők-
nek, kevés szó esik, ahogy arról is, hogy 
a Nemzet Csapata egy külföldi edzővel 
és keretében szó szerint tucatnyi idegen-
légióssal – vagy idézve a kormányoldali 
szóhasználatot: „migránsokkal” – éri el 
a sikereit. Az, hogy rendszeresen csupán 
néhány magyar játékos játszik – Dibusz 
Dénes, Lovrencsics Gergő, Botka Endre 
és Sigér Dávid –, sok szurkolót mély-
ségesen elszomorít, ahogy az is, hogy 
magyar, sőt, esetleg Fradi-nevelésű fia-
tal évek óta jó, ha perceket tölt a pályán 
a nem túl acélos magyar bajnokságban. 

De inkább perceket sem. Hol van az 
utánpótlásunk, hol vannak a Fradi-kö-
tődésű játékosok az elmúlt tíz kubatovi 
évben? – kérdezik sokan. Erősen kérdé-
ses, hogy a közeljövőben ez jobb lesz-e, 
sokéves német vezetés után a minap tá-

vozott – eltávolították? – az utánpótlás 
éléről Prukner László is. Prukner előtt 
a Borussia Dortmundtól érkezett Theo 
Schneider 2015–18 között irányította a 
Fradi-utánpótlást. Nagyon úgy tűnik: cél 
és koncepció nélkül sodródik az egykor 
szebb napokat látott utánpótlás-nevelés 
a Fradinál.

Rebrov keze alatt mindenesetre sorra 
nyeri a mérkőzéseket a felnőtt csapat: a 
már említett előző bajnokságot a legtöbb 
rúgott és legkevesebb kapott góllal, 13 
pontos előnnyel nyerte a szintén párt-
csapat Videoton – legújabb nevén: Mol 
Fehérvár – előtt. Kétségtelen tény, hogy 
Rebrov nagyszerű választás volt a vezető-
edzői tisztségre a nemzetközi mérkőzé-
seken rendszeresen csúnyán leszereplő 
Thomas Doll után. A rebrovi célfoci, ha 
nem is kimondottan látványos, de min-
denképpen eredményes.

NEM VOLT OLCSÓ, DE 
SIKERÜLT: SZÁRNYAL 

A FRADI!

2020/21-ben minden korábbinál több fideszes nagyúr 
vezette csapat nevezett a magyar labdarúgó-bajnokság első 

osztályába, amelynek ismét toronymagas esélyese az FTC.

HARAGSZIK A FRADI A POLGÁRMESTERRE?

Ferencváros önkormányzata Ferencváros Sportjáért díjjal tervezte kitüntetni a Fradi 
dél-szudáni (kenyai) származású, norvég állampolgárságú játékosát, Tokmac Chol 
Nguent („Tökmag”), aki jelenleg az FTC legjobb focistája. Ő azonban – vagy valaki 
helyette –, még mielőtt az önkormányzat értesíthette volna őt vagy a klubot a jelö-
lésről, levélben mondott le a kitüntetésről. A jelölés titkos, csak az önkormányzati 
képviselőknek volt tudomásuk róla, ám aki a levelet fogalmazta, nemcsak a jelölés 
tényéről, de az indokolásáról is pontosan tudott. Jó eséllyel a kormánypárt önkor-
mányzati képviselői beszéltek ki. 

A visszautasítás indoka az volt, hogy nem szeretné, ha ügyét politikai célokra 
használnák fel. 

Baranyi Krisztina polgármester a 444-nek nyilatkozva leszögezte: a díjnak nincs 
politikai felhangja, és a visszautasítás igazi okaként csak arra tud gondolni, hogy 
amikor leállította az FTC évi 50 millió forintos, szabadon elkölthető önkormányzati 
támogatását, megharagudtak rá.
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A 2003 februárjában született Szemes 
Gergő nevét 2017-ben alig egy hét le-
forgása alatt azok is megismerték, akik 
korábban soha nem hallottak róla. A Fe-
rencvárosban sportoló, rendkívül tehet-
séges tőröző ugyanis előbb úgy nyerte 
meg a junior magyar bajnokságot, hogy 
a fináléban a nála öt évvel idősebb rang-
listavezetőt győzte le, majd megszerezte 
a kadét Magyar Kupát is.

Eddig aligha jutott volna bárkinek is 
eszébe a vívósport kapcsán Kunszent-
miklós. Ha nem lennének családi köte-
lékek, valószínűleg magam sem tudnék 
sokat erről a Budapesttől 50 km-re lévő 
mezővárosról. Itt alapított vívóklubot 
2011-ben az egykori kiváló tőröző, az új-
ságíróként is ismert Szabó István. Nem 
sokkal később egy sportnapon találko-
zott először a vívással egy akkor nyolc-

éves kisfiú, Szemes Gergő. A mester 
hamar felismerte, hogy óriási tehetség 
lakozik a gyermekben, és a közös mun-
ka rövidesen meghozta első gyümölcse-
it, fényes érmek formájában. Megfelelő 
edzőpartner híján már egészen fiatalon 
a fővárosba járt tréningekre, a szemüve-
ges srác végül a Ferencváros szakosztá-
lyához került, nevelőedzője azóta is itt 
dolgozik vele.

Szemes Gergő önmagával szemben 
maximalista, mindig a fejlődésre törek-
szik. Egy korábbi nyilatkozatában arról 
beszélt, hogy szerinte a siker kulcsa a ví-
vás iránti alázat. Sikerekben pedig nincs 
hiány, mostanáig 12 magyar bajnoki cí-
met nyert a különböző korosztályokban. 
A 2018-as felnőtt ob-n ezüstérmes lett, 
tavaly indult junior Világkupa-versenye-
ken és az U23-as Eb-n is.

Aztán eljött 2020 februárja, és pará-
dés vívással megnyerte a kadét korosz-

tály Európa-bajnokságát. Az aranyúton 
egy-egy olasz, spanyol, magyar és fran-
cia tőrözőt győzött le, a végén pedig két 
orosz vívót múlt felül. A döntőben 13-13 
után helyén volt a szíve és az esze, ő vitte 
be az utolsó két tust.

A koronavírus-járvány miatt elma-
radt többek között a kadét világbajnok-
ság is. Budapesten jár gimnáziumba, 
és ahogy egy korábbi rendezvényen el-
mondta, egyetemre készül, és egyszer 
majd edző szeretne lenni.

Megkérdeztük a két legnagyobb ri-
vális klub, a Törekvés és a Bp. Honvéd 
edzőit, hogyan vélekednek a Ferencváros 
ifjú tőrözőjéről.

– Rendkívüli tehetség, hozzáállása, 
magatartása példaértékű – mondta Be-
liczay Sándor mesteredző, a Törekvés 
ala pítója. – Sok mindenben hasonlít a 
régi tanítványaimra, az olimpiai érmes 
Érsek Zsoltra és Szekeres Pálra, és ha 
továbbra is ilyen szorgalommal, oda-
adással dolgozik, a magyar tőrválogatott 
erőssége lehet. Emberileg csak jót tudok 
róla mondani, és ami igen fontos: igazi 
versenyző típus, aki tud fejben is a topon 
lenni, amikor arra a legnagyobb szükség 
van. Nemcsak egyéniben, hanem a csapat 
tagjaként is képes kiváló teljesítményre. 
Jó irányba halad, de még hosszú út vezet 
a felnőtt világversenyek dobogóihoz. 

– A tehetsége vitathatatlan, óriási 
dolog, hogy a férfi tőrben ilyen szép-
reményű fiatal bontogatja a szárnyait 
– magyarázta Marco Concalves, a Bp. 
Honvéd utánpótlásedzője. – Vívóként 
maximálisan tisztességes a páston. Erős-
sége az önbizalom, nem fél senkitől, 
ezért is tudott kiváló eredményeket elér-
ni nála idősebb, rutinosabb versenyzők 
legyőzésével. Bár még nem kész vívó, 
taktikailag jóval előrébb tart, mint a kor-
osztálya. Ha továbbra is ilyen kitartással 
készül, bárhová eljuthat. Remek közös-
ségi ember, a társai szeretik, igazi vezére 
lehet a magyar tőrvívásnak.

Margay Sándor

SZEMES GERGŐ, VÍVÓTEHETSÉG A FERENCVÁROSBÓL

NEM FÉLNI SENKITŐL

A magyar vívás egyik legnagyobb tehetsége. Ráadásul férfi 
tőrben versenyez, abban a fegyvernemben, amelyben hazánk 
még nem örülhetett olimpiai aranyéremnek. Februárban volt 
17 éves, legnagyobb sikerét idén, nem sokkal a születésnapja 

után érte el: megnyerte a kadét Európa-bajnokságot. 

A vérmes reményeket táplálja, hogy 
a rövid nyári szünetben a keret nagy ré-
sze együtt maradt, sőt, erősödött. A baj-
nokságot is és a Bajnokok Ligája selej-
tezőit is remekül kezdte az együttes az 
elmúlt hetekben: lapzártánkig a svéd és 
a skót bajnokot is kitessékelte a mezőny-
ből a Fradi. A svéd Djurgarden ellen ha-
zai pályán 2:0 ide, az ennél lényegesen 
nagyobb skalp azonban a második se-
lejtezőkörben kiebrudalt skót bajnok, a 
Glasgow Celtic, amelyet ráadásul Glas-
gow-ban sikerült kiütni 2:1-re. Ez a győ-
zelem komoly reményeket ébreszthet, 
és rég nem tapasztalt, figyelemre méltó 
nemzetközi sajtóvisszhangot is generált, 
ezáltal valódi esélye van annak, hogy a 
Fradi ismét legalább Európa Liga-cso-
portkörös legyen.

Mindenesetre a tavalyi szezon után 
ismét a Dinamo Zágrábbal került szembe 
a Ferencváros a harmadik BL-selejtező-
körben. Tavaly a zágrábiak két mérkőzé-
sen 5-1-gyel intézték el a továbbjutásu-
kat a Fradi ellen, ismét bizonyítva, hogy 
Közép-Európában is lehet piaci alapon, 
állami támogatás nélkül minőségi focit 
csinálni, saját nevelésű játékosokkal.

Lapzártánkkor jött a hír: idén – meg-
lepetésre, de megérdemelten és örö-
münkre – a svéd és a skót után a horvát 
bajnokot is legyőzte a Fradi (2-1). Ezzel a 
győzelemmel egy lépésre van a BL-fő-
táblás szerepléstől, de már biztosan cso-
portkörös az Európa-ligában. Az utolsó 
párosításban jöhet a norvég bajnok, a 
Molde.

Hajrá, Fradi!
„Bakócz Tamás”

helyén volt a szíve 
és az esze, ő vitte be 
az utolsó két tust
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TÁBLAJÁTÉK KÉT SZEMÉLYRE

Mi is a sakk? Mit jelent sakkozni?
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Sakkfeladvány
Világos: király g6, vezér e4, bástya a1, bástya h8.
Sötét: király a8, bástya a7,  bástya b8, gyalog b7.
A feladat: világos indul, és két lépésben mattot ad.
Jó szórakozást! 

Nézzük, mit ír erről napjaink legna-
gyobb mankója, mindenki jóbarátja, a 
Google, amely szerint „a sakk táblajáték 
két személy részére, egyben sportág is”. 
Lássuk, hogyan fogalmaz egy ötven év-
vel ezelőtti sakk-könyv.

„A sakkjátékot két ellenfél játssza, 
sakkfigurák mozgatásával egy négyzet 
alakú sík táblán.”

Ennyi lenne? Ez hozott lázba világ-
szerte számtalan sakkbarátot, köztük 
engem is?  Lássunk még néhány idé-
zetet, amely nemes emberektől szár-
mazik a sakkról. Zrínyi Miklós költő és 
hadvezér így fogalmaz: „Hasonló a vi-
tézség a sakk játékhoz: szemesnek kell 
lenni az embernek es gondosnak, min-
den gyalogra, minden lovasra, minden 
bástyára...” Maróczy Géza nemzetközi 
nagymester pedig ezt mondta: „A sakk 
a legegyszerűbb, legkövetkezetesebb 
játék, és ami természetes, már szinte 
jó is.” Végül jöjjön egy idézet a szintén 
nagy sakkbarát Szent-Györgyi Alberttől, 

a Nobel-díjas biokémikustól. „A sakkjá-
ték éppen úgy, mint a tudományos ku-
tatómunka, elsősorban szenvedély. Jó 
sakkozó is csak az lehet, akit ez a belső 
szenvedély, belső kényszer hajt.”

Talán az idézetekből kiderült, mit is 
jelent ez a szenvedély. Ami játék, sport, 
harcászat, szellemi tevekénység, művé-
szet és tudomány, attól függően, hogyan 
mélyedünk el benne.

Amikor elkezdtem ezzel a játékkal 
foglalkozni, hamar megkaptam, hogy a 
sakk, ahogy a horgászat, a csendes őrül-
tek sportja. Bár fontos, hogy a sakkparti-
kon csend legyen, nem feltétlenül meg-
szállott az összes játékos. A rockerek azt 
állítják, hogy az övék az igazi életérzés, 
de ugyanez elmondható a sakkozók-
ról is. A sakk szellemi hadijáték, amely 
sokszor, mondhatni mindig tükrözi az 
életet. Próbálunk becsületes vagy ép-
pen kevésbé becsületes küzdelemben 
jobbnak lenni játékostársunknál, aki – 
bár nem mindig kapja meg – mindig 

tiszteletet érdemel.  S ha nem sikerült 
jobbnak lennünk a másiknál, akkor sem 
dől össze a világ, hiszen tudunk tanulni 
a hibáinkból. Ráadásul a jó sakkozó az 
élet egyéb területein is alkalmazhatja a 
játék során tanultakat.  Talán a sakk-ki-
rálynő, Polgár Judit találta legjobban a 
fején a szöget, ami a sakkot illeti. Ő így 
fogalmazott: „Gondolkodni, alkotni jó, 
a kreativitás, amit én főként a sakkban 
élek meg, teljesebbé teheti az életet.”

Fél évszázada fertőzött meg a sakk. Szá-
momra az volt az „igazi koronavírus”. Har-
minc évig kizárólag a sakknak éltem. 1992 
és 1998 között a Budapesti Sakkszövetség 
főtitkára voltam, 1990-től 1998-ig pedig 
a Nemzeti Sport szak írójaként dolgoztam. 
Számomra mindennél fontosabb, hogy – ez-
zel az induló sakkrovattal is – a jelenlegi és a 
leendő sakkbarátokat rávegyem: olvassanak, 
játsszanak és kérdezzenek meg mindent a 
sakkal kapcsolatban.

Száraz Sándor
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MIKROVÁLLALKOZÁSOKNAK
Beruházásra és forgóeszköz-finanszírozásra, kezdő

egyéni vagy társas vállalkozásoknak is.
A hitel fix kamatozású, az ügyleti kamat jelenleg 3,9 %
- Maximális összeg: 

akár 2 x 10 millió Ft
- Maximális futamidő: 10 év/3 év
- Türelmi idő: max. 12 hónap

- 0%-os önerővel,
előfinanszírozás mellett

- Kezdő vállalkozásoknak is

Gyors ügyintézés, maximum 3 héten belül döntés!

Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Tel.: 06-20/290-3970 • www.nmrva.hu
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Szeptember 23. és 26. között immár harmadik 
alkalommal kerül sor a BOKRÉTA fesztiválra a 
Ferenc téren és a Bokréta utcában a MiraDoor 
interkulturális közösségi tér szervezésében.
Ízelítő a programból: mozi, önkéntes szalon, 
nagyvárosi játék, részvételi filmezés, kitűzőké-
szítés, camera obscura workshop, társasjátékok 
estéje, sárkányeregetés és nem utolsósorban a 
nagy közös piknik szombat délután a Ferenc té-
ren, sok játékkal, zenével és jókedvvel. 

Ha szeretnéd megismerni a szomszédaidat, jól 
érezni magad a kerületedben, kipróbálni magad 
új tevékenységekben, itt a helyed!
A részletes programot keresd a plakátokon a Fe-
renc tér környékén és a MiraDoor ajtaján (1094 
Budapest, Bokréta utca 10.), vagy a MiraDoor  
Facebook-oldalán (@MiraDoorHungary).

For our English program please visit the Face-
book event.

Hirdetésfelvétel:
szerkesztoseg@ferencvaros.hu



Hétfôtôl péntekig ebédidôben: 4999 Ft/fô 
Hétfôtôl csütortokig vacsoraidôben: 6999 Ft/fô 
Pénteken vacsoraidôben, 
hétvégén egész nap és ünnepnapokon: 7999 Ft/fô 

ASZTALFOGLALÂS: 

+361 8780522 1+3620 9998797 I trofea.kiraly@gmail.com

1061 Budapest, Kiraly utca 30–32. 3 perc sétara a Deak tértôl!

KIRÂLYRÂK, marhabélszin, vërës tonhal, tintahal, lazac 
minden hétkôznap este 17:30-t6I, 

hétvégén és ünnepnapokon 
egész nap megtalalhat6 éttermeink kfnalataban. 

www. trole a. h u/ki ra lv-utca 
*Kivéve december h6napban! Mas kedvezménnyel nem vonhat6 ôssze! Visszavonâsig érvényes.
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