
N
éhány alternatív programszerve-
ző vállalkozás a városfelfedezés 
ilyen különös formáira esküszik, 
mi pedig velük tartottunk…

Városba költözött természet
„Mindenkinek vannak titkai. Még Buda-
pestnek is” – vallja az ImagineBudapest, 
amelynek egyik legnépszerűbb túrája a bel-
város titkos kertjeit és tereit járja végig. A 
Kamermayer Károly tér hatalmas, árnyat adó 
szilfájától indul az út, s rögtön a város egyik 
legrégebbi épületének belső udvarán folyta-
tódik, ahol még a 18. században fogadó mű-
ködött, ma pedig az utcafrontra hangulatos 
üzlethelyiség nyílik. Az úgynevezett Holló 

Műhely különlegessége, hogy falán szőlő fut, 
apró udvarának felújított falikútja pedig alkal-
manként borkútként üzemel. A Kossuth Lajos 
utcát keresztezve a Dréher-palota különleges 
történetét meséli vezetőnk: a hatalmas bér-
palota alig pár évvel az előtt épült, amikor a 
városvezetés elhatározta a Kossuth Lajos utca 
kiszélesítését az Erzsébet híd építése miatt. 
Sok útban álló házat lebontottak, de a palota 
szerencsésen megmenekült: modern sínrend-
szer segítségével tolták beljebb homlokzatát 
és kupoláját. 

Hamarosan a város talán legcsendesebb 
belső kertjébe érünk, amelyet a Papnövelde 
utca rejt magában: az egykori pálos kolos-
tor (ma Központi Papnevelő Intézet) nem túl 

nagy kerengője szó szerint a béke szigete: im-
pozáns kútszobrát is Béke kútnak hívják. A 
szoborcsoport – egy 3 méter magas oszlopon 
álló Mária-szobor és az előtte imádkozó két 
pálos szerzetes – mellett magas tuják, leande-
rek, rózsák és liliomok adják a kert nyugal-
mat árasztó hangulatát. Innen csak pár lépés 
Budapest egyik legszebben gondozott park-
ja, a Károlyi-kert, amelynek különleges fáin 
(köztük libanoni cédrus, gingko és eperfa), 
bokrain, virágain kívül fő érdekessége, hogy 
sosem volt beépítve, bár egyszer pénzszű-
kében majdnem eladta a család. Helyette az 
egészen 1928-ig kőfallal elzárt kertet angol-
kertté alakították és közparkként megnyitot-
ták a városlakók számára. Utunk folytatása 

Budapest 
     haladóknak
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Vajon zavarba jönne-e egy tősgyökeres pesti lakos,  
ha találkozót kérnénk tőle a belváros szilfája alatt vagy  
a Mafla saroknál, esetleg a város első sóhivatalának helyén?  
Mit szólna, ha lelkes beszámolót tartanánk a város  
egyik legbiztonságosabb óvóhelyéről, vagy ha lecsalogatnánk  
a metróba magyar költők verseit olvasni portugálul?

A Március 15. tér szökõkútja



az Ybl Miklós által tervezett romantikus átjá-
ró, az Unger-ház, amelynek Magyar utca fe-
lőli oldalán még ma is látható a régi, de még 
mindig gyönyörű fakockás burkolat, ami 
anno, a lovas kocsis időkben a lódobogás za-
ját volt hivatott tompítani. Az Astoriánál álló, 
a 30-as években épült hatalmas Giorgia-bér-
palotában a kor legmodernebb lakásait alakí-
tották ki, s az épület impozáns belső kertje – a 
maga kétezer négyzetméterével – volt a leg-
nagyobb magánkert a kerületben. A kert régi 
szépsége mára jócskán megkopott, a hatal-
mas díszmedence maradványai körül esetle-
gesen nőnek a fák: éppen, milyen magot poty-
tyantanak le a ház fölött elrepülő madarak. 
A már-már bájos bujaságban ecetfa, ostorfa, 

valamint dió- és cseresznyefa váltakozik. To-
vább sétálva megnézzük a zsinagóga előtt a 
közelmúltban kialakított picinyke park ostor-
fáit, amelyek vezetőnk, a szakképzett tájépí-
tész szerint divatos városi fák, mivel jól tűrik 
a szárazságot, a szennyezett levegőt, a sózást, 
és terebélyes, árnyas lombkoronát növesz-
tenek. Egy nagy gond van velük, hogy vi-
szonylag hamar nőnek 20-25 méter magasra, 
így belátható időn belül a zsinagóga csodás 
kupoláit is eltakarják majd a látogatók elől. A 
Király utca 9. alatt hajdan örmény kereskedő-
család lakott, jelenleg egy svájci és egy francia 
bolt üzemel benne, s kertjében a csodálatos 
fák, bokrok társaságában hangulatos teraszon 
pihenhetjük ki a majd 3 órás út fáradalmait 
egy hűs limonádé mellett.

Fenntarthatóság,  
dizájn, felelősség
A Fővám tér a kiindulópontja a Budapest 
Underguide egyik túrájának, melynek elején 
rögtön megtudjuk, hogy a városnézés – mivel 
gyalogosan tesszük meg – máris a felelősség-
teljes utazás jegyében zajlik. A környező utcák 
nevei, Molnár, Só, Pipa, Bástya, mind a város 
történelméről mesélnek, és nem véletlen az 
sem, hogy itt, a Vámház körút túloldalán áll 
a Nagyvásárcsarnok. A középkori Pest falai a 
mai Kiskörút mentén húzódtak, sétánk során 
meg is találjuk maradványait a Bástya utcai 
parkolót és játszóteret határoló nagy bérház 
falain, mivel a belváros házainak egy része 
középkori épületmaradványokra épült. Felké-
szült underguide-unk egy korabeli metszeten 
szemlélteti is Pest képét, melyen jól megfigyel-
hető, hogy a védelmet nyújtó 1,7 km hosszú, 
rondellákkal és kapukkal tagolt falszakasz a 
Dunától indult és szinte tökéletes félkört leír-
va a Dunánál is ért véget, a mai Vörösmarty 
térnél. A három híres városkapu – Kecskemé-
ti, Hatvani, Váci – a városból kivezető uta-
kat őrizte, s még álltak egészen a 18. század 
végéig. Kevesen gondolnák, hogy amikor a 
Korona szálloda két épülettömbjét összekötő 
híd alatt átsétálnak, valójában az egykori vá-
roskapun haladnak át: a modern épületek így 
emlékeznek a múltra. A hajdani Váci-kapun is 
átsétál jelképesen minden pesti lakos életében 
több százszor, s ha nem is sejti, hogy az útbur-
kolat nem véletlenül vált más színűre a lába 
alatt, a Váci utca két oldalán emléktáblák is 
figyelmeztetik erre, mint ahogy a pesti várfal 
méltóságteljes keleti kapujának, a Hatvani-ka-
punak is emléktábla őrzi patinás hírét a Kos-
suth Lajos utca 20. számú épületen. 

Hogy mi minden van még a lábunk alatt, 
azt hamarosan megtapasztaljuk, s mivel tú-
ránk a fenntartható fejlődés, a dizájn és a 
megújuló utcák, terek témát is felöleli, a Bu-
dapest Szíve projekt nyomába indulunk. 
„Miénk itt a tér” és „fűre lépni szabad” hir-
detik sok nemzet nyelvén a Március 15. 
tér szökőkútjai, előttük Budapest leghosz-

HAsznos linkek:

www.budapestscenes.com
www.imaginebp.hu
www.underguide.com
www.uniquebudapest.com
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A belváros szilfája

A béke szigete a Papnövelde utcában

A középkori Pest képe



szabb köztéri padja, távolabb, a Belvárosi 
Nagyboldogasszony Főplébánia irányában 
pedig rozsdamentes acél forgószékek hívo-
gatnak minket rövid pihenőre. A templom 
mellett, a Piarista köz felöli oldalon levendu-
la- és rózsaillat csalogatja a lengyel-magyar 
barátságot jelképező Szent Hedvig és Szent 
Kinga szobrokhoz a sétálót. A tér új burko-
latán a Duna vonalát követhetjük végig, s a 
folyó mentén a római kori erődök helyét és 
formáját is kőbe vésték. Contra Aquincum 
maradványai üveg alá kerültek, nappali fény-
ben kevésbé, esti kivilágításban viszont annál 
jobban láthatók. A belváros élhetőbbé válá-
sát követtük végig a Károly körúton is. Pár 
perce még a folyónál sétáltunk, most viszont 
lábunk alatt a jelzés és a nyíl: pontosan 730 
méterre innen folyik a Duna. A díszburko-
latban felfedezni véljük a K betűt, egy másik 
nézőpontból viszont az V. kerület rajzolódik 
ki, de erre már vezetőnk hívja fel a figyelmet, 
mint ahogy arra is, hogy a megújult Kiskör-
úton nem véletlen a sok, K betűt formázó 
dizájnelem. Sétánk korántsem ér véget, a Sza-
badság térig számos pesti anekdotát hallga-
tunk végig, például a Deák tér híresen csúnya 

épületéről, az Anker-házról, amelyért nem 
kis dorgálást kellett Alpár Ignácnak elvisel-
nie feleségétől. Azonban azt is hamar meg-
tudjuk, hogy a stílustalan építmény – vagy, 
ahogy építészberkekben hívják, „eklektikus 
városnehezék” – rejti Budapest egyik leg-
szebb panorámájú toronylakását, s a látvány-
hoz foghatót legfeljebb a Bazilika kilátójából 
tapasztalhatunk meg. De hogy ne csúfságok-
kal érjen véget városfelfedező túránk, meglá-
togatjuk a város szecessziós emlékeinek két 
emblematikus épületét is, az egyik a Honvéd 
utcai Magyar Szecesszió Háza, amelyben a 
„békebeli idők”, a budapesti polgári élet han-
gulata keríti hatalmába a betérőt, a másik pe-
dig a Hold utcai Postatakarékpénztár székhá-
za, melyben tobzódnak a jellegzetes „lechneri 
szecesszió” elemei, a magyaros virágmotí-
vumok, a zöld-sárga kerámiacserepek. Az 
oromzatot aranysárga méhkasok, a takaré-
kosság szimbólumai díszítik, s hogy ezt a 
csodálatos épületet milyen anekdota övez-
te, azt is megismerjük underguide-unktól: a 
Zsolnay-majolikából készült gyönyörű tető 
miatt Lechner Ödön szemrehányást kapott, 
hogy fölöslegesen pazarolt, hiszen olyan ma-
gasan senki sem láthatja a tetőt. „Dehogy-
nem, a madaraim!” – hangzott a nemzet épí-
tészének határozott, sokatmondó válasza.

kódfejtés à la Da Vinci
Egy túra, ami más, mint a többi, felrúg min-
den konvenciót, ahol már nem is vezetnek, 
csupán gondosan terelgetnek, ha úgy látják, 
hogy kifogytunk az ötletből, vagy éppen 
nem kattanunk rá egy megoldásra. Ugyanis 
a kódfejtéses városfelfedezésnél mi magunk 
vagyunk a vezetők, mi magunk jövünk rá a 

következő állomásra, sőt, a túra kiindulási 
pontját is meg kell találnunk. Nincs szüksé-
günk másra, mint nagy adag lelkesedésre 
és kitartásra, valamint némi kreativitásra. A 
kulturális kaland, az interaktív „kincskere-
sés” végül katartikus, életre szóló élmény-
hez juttat minket, itt, Budapest utcáin, a 
mindennapi életterünkben, ahol, ha nyitott 
szemmel és még nyitottabb szívvel járunk, 
évszázados titkok, rejtvények, szimbólu-
mok, kódok várnak ránk, hogy megismerjük 
mesébe illő történetüket.

A Unique Budapest idegenvezetője a Deák 
téri templom előtt adja át a titokzatos fehér 
borítékot, melyben a kódfejtés állomásai so-
rakoznak, maguk is kódolt formában. „A hár-
mas úthoz utazz a föld mélyére, hol Pessoa, 
Camoes, Cesaro műveit leled” – szól az uta-
sítás, ami egyelőre kínai, vagyis inkább por-
tugál, mert azt azért sikerül megfejteni, hogy 
költőkről van szó, akiknek „magyar társai”, 
vagyis a magyar költők verseinek portugál 
fordítása vár ránk lent, a metróállomáson. Ki-
sebb bolyongás után rátalálunk a portugál 
csempékre, s a kezdetben zagyvaságnak vélt 
betűrengetegből (Ady Endre: Elillant évek sző-
lőhegyén című versének portugál fordítása) 
több-kevesebb segítséggel ugyan, de összeáll-
nak a következő állomás, vagyis a József ná-
dor tér betűi. A tér azon ritka közterek egyike, 
amelynek soha nem változtatták meg a nevét, 
úgy tűnik, minden rendszernek szimpatikus 
– még ha egy főhercegről is van szó – hogy 
gyermeke a haza és városa szépítését tűzte ki 
fő céljául. Pedig a Szépítő Bizottság létrehozá-
sát József nádor csodaszép felesége, Dorottya 
inspirálta (lám-lám, a szomszédos Dorottya 
utca!), vagy inkább a nádor törekvése, hogy 

Pestből legalább olyan előkelő várost építsen, 
mint Firenze vagy Bécs, hogy „ne unatkoz-
zék a viskók közt a fiatalasszony, és legyen, mi 
gyönyörködtesse”. A nádor nagy ívű közéleti 
tevékenységének eredményeként kezdték el 
építeni a Nemzeti Múzeumot, a Német Szín-
házat, s jelentős szerepe volt a Városliget ren-
dezésében, a Margitsziget parkosításában és 
az Üllői úti fasor továbbültetésében is. Szobrát, 
ami egyébként az első budapesti nem egyházi 
köztéri szobor, sosem távolították el helyé-
ről, s ő volt az a nemes ember, aki tökéletesen 
beszélt magyarul, igen népszerű is volt a ma-
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kódfejtés közben

A Váci-kapu helyét jelzô útburkolat

Versek a csempéken



gyarok körében, nádori tisztségét több mint 50 
éven át gyakorolta, s „aki Habsburgnak szüle-
tett és magyarnak halt meg”.

Miután sikeresen felfedeztük a Vörös-
marty tér rejtélyes érméjét, a következő ál-
lomást cryptex segítségével oldjuk meg, s 
máris a Vigadó téren találjuk magunkat. S a 
kódfejtés így megy tovább, vezetőnk terel-
getésével és ráadás történeteivel lassan ki-
bontakozik előttünk egy csodás, mindeddig 
rejtve maradt város. Nem akarjuk ennek az 
útnak a végét, pedig hatalmas a hőség, és 
a lábunkat is lejártuk már. Valahogy tud-

ják ezt az ötletgazdák is, s utolsó állomás-
ként az ízek birodalmába, egy Veres Pálné 
utcai csokoládécukrászdába irányítanak 
minket. Gyors kóstolás és ízbeazonosítás 
következik, s máris helyreáll vércukorszin-
tünk, de muszáj még kicsit gyönyörködni 
Magyarország leghosszabb pralinés pultjá-
ban, ahol több mint 70 féle kézzel készített 
bonbon kínálja magát. A kódot megfejtet-
tük, tehát megérdemeljük az elismerő ok-
levelet, s holnaptól akár egy másik kód-
fejtésre is nyugodtan elindulhatunk, mert 
két egyformát úgysem találunk: Budapest 
„kincsesládája” ugyanis kifogyhatatlan. 

óvóhely az ipartelepen 
Mintha nem is Budapesten járnánk, az elha-
gyatott, városméretű ipartelep, az egyko-
ri Csepel Művek óriási területének vannak 
olyan részletei, amelyek inkább emlékeztet-
nek egy amerikai gengszterfilm egyes koc-
káira, mint a nagy hírű gyárra, melynek ala-
pítása a háború előtti időkre nyúlik vissza, 
s az iparmágnás Weiss Manfréd és családja 
nevéhez fűződik.  A közelmúltból itt maradt 
utcatáblák és különös feliratok jelzik, hogy 
egykor rengeteg dolgozót (háborús időkben 
műszakonként 18 ezer embert) foglalkozta-
tó, nagyon komoly termelés folyt itt. 

A főváros több mint 3000 bunkere és óvó-
helye közül, amelyek mintegy 700 000 em-
bernek képesek menedéket nyújtani, 16 az 
egykori Csepel Művek területén, itt, a kietlen 
gyártelepen található. Ösztönösen azt gondol-
nánk, hogy föld alatti létesítményeket fogunk 
hamarosan meglátogatni, de nem így törté-
nik, a BudapsetScenes vezetője egy óriási mé-
retű trafóházhoz hasonlító ablaktalan, masz-

szív épülethez, a 9-es számú bunkerhez kala-
uzol minket. Kívülről nemigen mérhető fel, 
hogy ez az épület túlélne egy támadást, pedig 
úgy tervezték, hogy tíztonnás bombákat is 
kibírjon. Az 1500 fő befogadására alkalmas, 
4 szintes, bombabiztos betonbunker – amely 
egyébként jelenleg egy zenész tulajdona, s bé-
kés, bár igen zajos zenekari próbák otthona 
– másfél méter vastag falain csupán néhány 
szellőzőnyílás és hatalmas bejárat töri meg 
az egyhangúságot. Belül rácsodálkozunk az 
iszonyatos súlyú, vastag acéllemez ajtókra, s a 
kistermekre, ahol mi látogatók tízen kényel-
mesen elférünk, de ostrom alatt akár 90-100 
ember is szorongott itt. A legfelső emelet leg-
nagyobb termében vezetőnk által berendezett 
mini háborús múzeumban rengeteg korabeli 
dokumentum, érdekesség látható a felpróbál-
ható gázálarcoktól a különféle oktató és szem-
léltető plakátokon keresztül az olyan kincset 
érő könyvekig, mint például az amerikai ka-
tonák tájékoztatására kiadott kisokos a britek-
ről. A még nagyobb hitelesség kedvéért leját-
szanak nekünk néhány érdekes riportot, va-
lójában élménybeszámolót a háborús időket, 
bombatámadásokat átélt egykori dolgozókkal 
is. A helyiség legérdekesebb berendezése egy 
ma is működő, 70 éves légcserélő berendezés, 
melyet szükség esetén emberi energiával is be 
lehet indítani. Ki is próbáljuk, s máris érkezik 
a kürtőkből kintről a friss levegő. S miközben 
megtudjuk, hogy miért TC feliratú az illem-
helyiség, s hogy a teremben található táblák 
miért tiltják szigorúan a falhoz támaszkodást 
támadás alatt, valaki megszólaltat egy kiszu-
perált, ám működőképes riasztót, s máris há-
borús hangulatba kerül a kis csapat. Vezetőnk 
lekapcsolja a villanyt, s hamarosan közelgő 

repülők hangját halljuk, zuhannak a bombák, 
és beleremeg az épület – még felvételről is fé-
lelmetes és rémisztő a támadás. De beleme-
gyünk a játékba, s próbálunk nyugodtak ma-
radni, mert különben hamar a pánikszobában 
találjuk magunkat… 

Más, mint a többi 
A fenti négy városfelfedező séta csupán íze-
lítő a programszervezők rendkívül sokszí-
nű és hasonló jellegű palettájából, s minden 
elemében más, mint a hagyományos „piros 
esernyős” városnéző túrák. Részt vehetnek 
rajta kis létszámú csoportok, családok gyer-
mekekkel, vagy akár a mostanában divatos 
csapatépítés keretein belül is bevállalhatók. 
Budapestnek mesés titkai és egyedülálló tör-
ténelme van, bennünk pedig ott a gyermeki 
kíváncsiság, hogy ezeket mind megismer-
jük. Az alternatív városfelfedező túrák elér-
hetők több nyelven, és nagyon népszerűek 
a külföldiek körében is – de nem inkább ne-
künk, budapestieknek kellene többet meg-
tudnunk közvetlen környezetünkről, vagy a 
vidékről felutazóknak fővárosukról? 

Vajk Brigitta
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…mert agyrázkódás lesz belôle A 9-es bunker 1500 ember életét védte

A bunker minimúzeuma


