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világörökség részét képező, azonban a máig tisztázatlan jogi
átyás idején a reneszánsz zenére ropták a tánhelyzet miatt mégis elhanyagolt és omladozó épületegyütcot az előkelőségek. Az első világháború alatt a sanzon dívott,
tes sosem töltötte be igazán eredeti funkcióját. A Duna-part
majd néhány évtized eltelt, és ismét nagyot változott a világ.
akkori igen gyér forgalma miatt hamar elmaradoztak a bérVagy nem változott semmit, csak egyszerűen kicserélődtek a
lők, így az üzletek helyére művészeti műhelyek, irodák kölszokások? Elvégre amióta ember él a Földön, azóta érvényes
töztek. Az építész mégsem járt rosszul, hiszen a munkája
a születés, gyermekkor, ifjúkor, felnőttkor, középkor, időskor
eredményét elismerendő újabb komoly megbízásokat kapott,
és halál sorrend. Márpedig minden életkornak megvannak
például a budai Vár átalakítására. A megbízás teljesítését
a maga jellemző szokásai, melyek – lássuk be – a civilizáció
végül megakadályozta a mester halála.
kezdete óta törvényszerűségek. A gyerekek játszanak, a felAz első világháborúnak számos budapesti épület is
nőttek dolgoznak és családról gondoskodnak, az időkárát látta, ez alól az 1920-as évekre már amúgy
sek pedig nosztalgiáznak. Az ifjak szórakoznak.
is részben kihasználatlan Várkert Bazár sem
De hol?
A Budai Ifjúsági
volt kivétel. Az épületben több díszíHelyhez kötött faj az ember. LegParkban természetesen belépôt
tőelem is megsemmisült. Az 50-es
alábbis, ami az emlékeit illeti. Ki ne
kellett váltani. A hétköznapokon öt
években elkezdték a felújítást, tulajtudná felidézni, hol kapta első csókforintot,
hétvégén
a
dupláját
kérték
donképpen részben rombolás forját élete szerelmétől, vagy éppen
a jegyekért. A zsíros kenyér 1 forint
májában. Több ötlet is született
hol töltötte ifjúkora nagy részét?
a hasznosításra vonatkozóan, de
Volt egyszer Budán, a Várdomb
80 fillérbe került, igaz, ennyi pénzért hagyma
se múzeumot nem költöztettek
oldalán egy Ifjúsági Park. A falak
is járt a finomsághoz. Nem titkolt célja volt
a Bazárba, se áruházat nem nyimég ma is állnak, de már csupán
a vezetôségnek, hogy ezzel is elvegye
tottak benne. A KISZ akkori erős
a kísértetek járnak ide szórakozni.
kedvét a nyilvános csókolózásra
lobbistái elérték, hogy „fent” az ő
vágyóknak az illetlen
elképzeléseiket támogassák, ugyanis a
Így kezdôdött minden
hatalom szerette volna szem előtt tartaYbl Miklós tervei alapján 1876–1879
viselkedéstôl.
ni az ifjúságot. A döntés értelmében átadközött felépült a Várkert Bazár. A ma már a

Kihasználatlan csodapalotából kultikus szórakozóhely

Volt egyszer
egy Ifjúsági Park
Legenda egy omladozó épületegyüttes helyén, a Tabán szívében. Aki 1961 és 1984
között élte fiatal éveit, szuperlatívuszokban beszél a kor legkultikusabb, bár nem
feltétlenül legelegánsabb szórakozóhelyérôl. A ma már megmosolyogtató szocialista erkölcs fellegváráról. A kívülállókról és a bent levôkrôl. Ez a Budai Ifjúsági Park.
Örök emlékek, barátságok, szerelmek születtek itt, ahol a fiúk kötelezôen zakót és
nyakkendôt viseltek.
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tenni, miközben nem hozzá való
ták a helyet a szórakozni vágyóknak. Akkoriban
zene szólt, hamar kitesséigencsak korlátozott volt a fiatalság szóraA Parkot
kelték. A koncertek alatt csápolásról szó
kozási lehetősége, nem voltak mulatók
többször is fel szerették
sem lehetett! A 70-es évek közepén −
minden második utcában. Más lehevolna
támasztani
a
bezárása
óta,
a helyszínen − a szeszesitalok árusítőség híján tehát kényszer volt ide
de a terv sosem valósult meg.
tását is beszüntették.
járni, ám a kapukon belül a tömeg
A belépőknek be kellett tartamár édesnek érezte ennek ízét.
Egy biztos: manapság már nem lehetne
niuk az öltözködési előírásokat is,
1961. augusztus 20-án megnyiakkora sikere, mint fénykorában.
a fiúknak zakót, nyakkendőt keltotta kapuit a Budai Ifjúsági Park,
A mai ifjúságnak bôven van választási
lett viselniük, a hölgyek szoknyáés ezzel 23 év története vette kezlehetôsége, hol kapcsolódjon ki.
ját pedig centivel mérték(!), és ha
detét.
a ruhadarab túl rövidnek bizonyult,
Régi státuszát elveszítve már csak
csak a kívülállók társaságában hallgatSzocialista erkölcs
egy hely lehetne
hatta a koncertet. Azt már talán meg
A hely hamar népszerűvé vált, elsőa sok közül.
sem kell említeni, hogy az amerikai farmersorban a munkás-középosztály körében. A
nadrág viseletet sem tűrték el a szekrénynagysászegényebbeknek nem állt módjukban megválgú beléptető fiúk.
tani a belépőjegyet, az értelmiség pedig nem óhajtott a
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az „Ifipark” történetéproletariátussal keveredni. Az üzemeltetők és a párt persze
ben egyetlen komolyabb rendbontás, esetleg tömegverekemindent elkövetett, hogy a kor első és legnagyobb szabadtédés sem fordult elő.
ri szórakozóhelye örök szimbólum maradjon, amit a szigorú
A park híres/hírhedt igazgatója, Rajnák László, akit dalokbeléptetési szabályokkal is igyekeztek elérni. Talán ők is úgy
ban is megénekeltek, kiötlötte, hogy a közönség neveléséből
tartották, ahogy azt ma egyre több pszichológus gondolja,
a zenekaroknak is ki kell venniük részüket. A kezdeményezés
hogy a lányok hamarabb érnek a fiúknál. A gyengébbik nem
visszafelé sült el, hiszen senki sem vette, nem vehette komoképviselői már 16 évesen bebocsátást nyertek, a férfiak csak
lyan. Rajnák önmaga paródiájává vált, a direktor nevetséges18 esztendősen részesülhettek ebben a kiváltságban. Ha bársé tételében pedig a zenekarok is segítettek. Schuster Lóránt,
ki korával kapcsolatban kétely merült fel, szigorúan elkéra P. Mobil frontembere nem egyszer fizika órát tartott a száték a személyi igazolványt. Nem ez volt azonban az egyetlen
mok között.
megkötés! A fiúk csak lányokkal táncolhattak, pontosabban
Később a rockerek elérték a házirend enyhítését, és már a
egyszerre csak eggyel. A lányok sem választhattak egyidejűbőrdzseki és a hosszú haj viselését is eltűrték a fiúktól. A BIP
leg több táncpartnert. Ha valaki twist-lépéseket merészelt

Az elsők között léptek színkissé átalakult, és, hogy nehogy baj legyen, bevezetpadra a Bergendy testvéték a tematikus napokat. Külön kezdtek ide
Várkonyi Mátyás,
rek, belőlük lett később a Park hivatalos
járni a diszkózene, a jazz és a keményrock
a Sztárcsinálók és
zenekara. Ugyancsak itt szerette meg a
rajongói. A közönség szélesedett.
a Dorian Gray szerzôje egy musicalt
közönség a Sakk-Mattot, az Olympiát,
Az eddig megalázott vendégeka Hungáriát és az Omegát. Amikor
nek semmi sem szolgáltathatott volis írt Ifipark címmel. Várkonyi annak
éppen nem volt betiltva, ezrek tomna jobb elégtételt annál, hogy az
idején maga is a fellépôk között volt.
boltak a Beatricére.
erkölcscsőszség tekintetében a párt
A
nosztalgikus
hangulatú
darab
fôleg
Csaknem teltházas volt az az
elvárásait is bőven túlteljesítő Rajazok körében volt sikeres,
1980-as Edda-koncert is, melyen
nák László lebukott. Kiderült, zsebegy falomlás következtében öt ember
re dolgozott, a belépőkből befolyó
akik annak idején személyesen
megsérült.
A BIP sorsát már sejteni
pénz egy részét elsikkasztotta, ráadásul
is átélhették a Park
lehetett, de a park még majdnem négy
a büfében is túlszámláztak. Ezekért pedig
varázsát.
évig működhetett. Sokan reménykedtek a felbörtön járt.
újításban, hiába.
Nagyfa
Volt, akit kidobtak, de volt, aki be sem akart menni, csak
ingyen szerette volna a koncertet meghallgatni. A Bazár külső
fala mellett növekedő fák erősebb ágai jó ülésként szolgáltak
a csibészeknek. Az akkori hivatalos felfogás szerint közönséges huligánok voltak, olykor a rendőrök kergették el őket. A
korabeli sajtó rendre beszámolt a Nagyfa galerinek becézett
egyre duzzadó csoport tivornyáiról, ami azt eredményezte,
hogy a szabadabb mulatozásra vágyók már eleve nem a parkba, hanem mellé kezdtek járni. Kint ugyanis nem tartatták be
a fiatalok szerint lázítóan nevetséges szabályokat. Az Ifipark
társadalma tehát több részre szakadt, de tény, egyikük számára sem maradt közömbös a kultuszhely.
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Valami véget ért
Akik felléptek
A bő két évtized alatt valamennyi zenés formáció megA nyolcvanas évek közepére kiderült, az épületegyüttes
fordult itt, amely érvényesülni szeretett volna, amennyinem alkalmas a több ezres tömeg veszélytelen szórakozáben a hatalom is támogatta, vagy legalábbis megtűrte. Az
sára. Az életveszélyessé nyilvánított épület kapuit az 1984.
Ifiparkba bejutni akkoriban annyit jelenthetett a felfedezésszeptember 23-án megtartott búcsú buli után bezárták. Az
re váró tehetségeknek, mint ha manapság egy élő televíziós
Ifipark betöltötte küldetését és átadta helyét a már épülő
műsorban kapnának lehetőséget. A lázadóknak is
Petőfi Csarnoknak, a Pecsának. Bár a Városligetben
alkalmazkodniuk kellett a körülményekhez és
emelt létesítmény alkalmasnak bizonyult a
Bár a BIP Dress
az elvárásokhoz. Nem feltétlenül szerették
szórakozásra, hangulatában sosem idézte
a Várkert Bazárt, de tisztában voltak
meg az Ifiparkot. A festői környezetCode-ján már akkoriban
vele, vagy a megszokást vagy a megben elhelyezkedő Várkert Bazárból
is sokan mosolyogtak, tudvalevô,
szökést választják. Noha a fellépők
sugárzott televíziós adások nem
hogy manapság is vannak olyan helyek,
névsorát gazdagították az akkori
csak a koncertélményhez jutatta
melyek
kapujában
ellenôrzik
a
megfelelô
(máig is tevékenykedő) sztárzea vidéken élőket, hanem ahhoz
öltözéket. Magukat igényesnek kikiáltó
nekarok, a műsor nagy részében
is, hogy végre a Budapesttől több
az öntevékeny amatőrök kaptak
száz kilométerre élők is képeket
egyes szabadtéri szórakozóhelyekre −
lehetőséget.
lássanak a Dunáról, a Lánchídról
a rekkenô nyári hôség ellenére
Szóló énekesek és formációk
és a Tabánról.
sem − rövidnadrágban
váltották egymást. Aradszky László,
engednek be
Karda Beáta, Szécsi Pál. Csak néhány
név azok közül, melyek a műsorlapot ékesenkit sem.
Kóré Károly
sítették.
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