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Tabán – az igazán bohém világ fô helyszíne

„Budapest, Budapest,
te csodás…”
Ki hinné, hogy egykor önálló település volt a Tabán, ahová
ma is oly nagy szeretettel látogatunk el, ha egy kis feltöltődésre vágyunk. A Tabán Budapest I. kerületének egyik
városrésze, amely igazi romantikus negyed, vendéglőkkel,
szórakozóhelyekkel, parkokkal, görbe utcákkal.
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T

abán név alatt ma a budai Várhegy, a Gellért-hegy
és a Naphegy közé ékelődő völgyet szokás érteni, melynek mélyén (ma már befedve) az Ördög-árok vize vonul át.
Ősidők óta fontos dunai átkelőhely volt itt, körülbelül az
Erzsébet-híd táján. Sorsát az Erzsébet-híd megépülése pecsételte meg. 1932–33-ban szinte teljesen lerombolták ezt a
városrészt, eltüntetve ezzel a bohém világot. Néhány épülete, mint az Arany Szarvas-ház, a Semmelweis-ház
és a tabáni plébániatemplom mögött a Virág
A Tabán
Benedek-ház és a két fürdő, a Rác és a
a szerb irodalom számára
Rudas, maradt meg.
A Tabán írók, költők, művészek
is nagy jelentőséggel bír.
kedvelt helye lett. Mielőtt véglegeság alatt Tabán városképe is eltöA közkedvelt Arany Szarvas-ház
sen megpecsételődött a sorsa, a kor
rökösödött. A hódoltság idejében
a XIX. század első felében a nagy
irodalmi életének jeles személyisétöbbször megkísérelték a vár
köztiszteletnek
örvendő
jogász
és
Buda
gei (Szerb Antal, Tersánszky Józsi
visszahódítását, a Tabán ilyenváros főjegyzője Sima Ignjatović
Jenő) szólaltak fel megmentésékor hadszíntérré vált, az 1686-os
ért, festők ragadtak ecsetet (a legostrom alatt úgyszólván teljesen
birtokában volt. Ekkoriban a fogadó
jelentősebb alkotások Zórád Ernő
eltűnt a föld színéről.
a szerb írók és költők találkozó
akvarelljei), magánszemélyek fénykéA romok közé visszaszivárhelyévé, irodalmi szalonjává
pezőgépet megörökítéséért.
gó lakosság főleg szlávokból tevővált.
dött össze. Ezek egy része Csernojevics
Egy kis történelem…
Arzén ipeki pátriárka vezetésével ,,a török
megszállás elől menekülve” telepedett le hazánkA fiatalabb kőkortól a rézkor, a bronzkor és a vaskor
ban, és a már itt élő szerbekkel (a Rigó-mezei csata után is
embereinek nyomait tárták fel az ásatások ezen a területen. Az
sokan telepedtek le Magyarországon) alkottak közösséget.
i. e. I. században az eraviszkuszok, majd négy évszázadon át a
Az 1700-as évek elején már több mint 700, főleg kunyhórómaiak voltak a völgy gazdái. A Dunai rév védelmére a bal
szerű háza volt, a közel 2800 főnyi lakosságának 95 százaparti Contra-Aquincummal szemben őrtornyot építettek. A
léka szerb volt.
népvándorlás emléket alig hagyott itt, de a honfoglaló magyarok az átkelőhelyet már használták és a település a Kis Pest
Az időtálló házak a mai Szarvas tér környékén épültek, itt
nevet kapta. Alhévíz, Szent Gellért falva, Kelenföld elnevezéemelték a ma is álló Tabáni római katolikus plébániatemplosével is találkozunk. A tatárjárás elpusztította, de a középkormot és a Hadnagy út és Görög út találkozásánál az 1945-ig
ban a Várhegyen levő fővárosi falakon kívüli elővárosává lett.
fennállott (rác) templomot. (A Hadnagy és Görög út kora1541-ben török megszállás alá került, neve ettől kezdve ,,a
beli elnevezések. A Hadnagy út ma is a Tabánban találhavíz mellett megtelepedett tímárok után” Debaghane (tímártelep), ennek szlávos változatából, a Tabahonból származik a
mai Tabán elnevezés. Lakói ekkor már főleg szláv telepesek
voltak, innen a Rácváros elnevezés is.
A törökök főleg templomokat és fürdőket építettek. A mai
Szent Katalin Plébániatemplom helyén Mustafa Basa Dzsámija állt, a hajóhíd budai hídfőjétől északra Köprü basáé, a
mai Rác Gyógyfürdő tájékán a Kücsük ilidzse dzsámi állott.
A Gellért-hegy mentén a török megszállás kezdetén épültek a fürdők, bár a középkorból is ismerünk itteni fürdőket. A mai Rudas Gyógyfürdőt Szokoli Mustafa 1566. táján
építtette újjá, neve ekkor Jesil direkli ilidzse (Zöld oszlopos
fürdő) volt. A Rác (Imre) fürdőt is átépítették a törökök,
neve: Kücsük vagy Debaghane ilidzse volt. A török hódolt2012. III. évfolyam 5. szám
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épületek közül a II. világháborúban több súlyosan megsérült
(rác templom, Apród utca 10. alatt található „Virág Benedek ház”).

északról és délről neoreneszánsz lakóépületekkel lezárva.
tó, arról viszont nincs adat, hogy melyik mai utcát hívták
1892–94 között már felvetődött a Tabán rendezése, a
Görög útnak.)
radikális bontást elrendelő első rendezési terv azonban csak
A Tabánt többször pusztította tűzvész, járványok és az
1909-ben készült el. 1910-ben kezdték meg a kisajátításoÖrdög-árok vizének áradása. Főleg kis igényű lakosság élt
kat, de az I. világháború a terv végrehajtását megakadályozezen a területen, házaik túlnyomó része bontásra érett, építa, majd az 1920-as években került ismét napirendre és sok
tészeti és műemléki értéket nem képviseltek, különösen a
vita után 1932–33-ban hajtották végre. Ezzel
Gellért-hegy tövében alakult ki egy egészen szeeltűnt a kiskocsmáiról híres, Krúdy Gyugényes városrész. Ezt a Gellért rakparA Tabán
la által is sokszor megörökített festői,
ti házsort, az úgynevezett kelenföldi
bemutatása Virág Benedek volt
de közelebbről riasztóan szegény
sort a Szarvas tér és Attila utca egy
pálos szerzetes és világi pap megismerése
városnegyed jó része. Megrészének szintsüllyesztése (1894)
nélkül nem lehetséges. Virág Benedeket
hagyták azonban a Döbrentei
után 1896-ban lebontották.
utca, Apród utca, Szarvas tér
A Várhegy lábánál a Hos�magyar Horácnak is nevezték fordításai és stílusa
házait, a Várkert Bazárt és
szú sornak és a Duna sorután. Árasztotta magából a szeretetet, nem ismerte
Kioszkot. A bontást túlélő
nak nevezett régi épületsort
a
felekezeteket
elválasztó
falakat.
Önfeladásig
az Apród utcától az Öntőaszkétikus szerénység jellemezte. Az 1810-es
ház utcáig terjedő szakaszon még az 1870-es évek
nagy tűzben, 62 évesen mindene elégett. Ennek
körül lebontották, melynek
ellenére haláláig ragaszkodott Budához. Élni siess!
helyére az Ybl Miklós tervez– volt jelmondata, melyen az élet használását
te Várkert Bazár, Európa egyik
értette. Virág Benedek szavai szerint „Jó
pompás kertes területe épült fel,

hazafinak lenni nehéz, de nem
lehetetlen”.

A Tabáni park
A lebontott Tabán helyén, a Naphegy keleti lejtőjén
1932–36-ban közel 174 ezer m² területű parkot létesítettek.
1936-ban Garády Sándor ásatásokat végzett itt, és ennek
során egy római őrtorony falmaradványai és 5 középkori épület alapfalai, illetve pincéiknek maradványai kerültek
napvilágra. Ezeket befoglalták a parkba. Minden romkocsmák ősatyja is itt volt megtalálható, Ráckert néven, mely
emléket állított a Tabán korábbi állapotának, hangulatának.
A Rácfürdő felújítása és a hozzá épített szálloda miatt zárták be végül.
1968-ban rendeztek először könnyűzenei fesztivált, amely
akkoriban a legszínvonalasabb és legnépszerűbb tömegrendezvénnyé nőtte ki magát. A fesztivál eszméje napjainkban
is kitart, Tabán Fesztivál néven.
Tabán főbb nevezetességei:
Rudas Gyógyfürdő
Várkert kioszk (Várkert palota vagy kaszinó)
Várkert
Ybl Miklós tér 2–6. szám alatt van, eredeti funkciója díszlépcső volt, mely a királyi palota kertjébe vezetett, Ybl tervei alapján épült, a 70–80-as években itt működött a Budai
Ifjúsági Park.
Szarvasház
A Szarvas kávéházról kapta nevét a Szarvas tér 1. szám
alatti épület. Copfstílusban épült a XVIII. század elején. A
kapu fölött szarvas dombormű látható.
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
Apród utca1–3. szám alatt található épület copfstílusban
épült, 1818-ban itt született Semmelweis Ignác.
Alexandriai Szent Katalin
római katolikus templom
1728–1736. között épült – de középkori előzményekkel
– Obergruber Keresztély tervei szerint. A barokk templom
homlokzata eklektikus. A templom előzményei az Árpádok
korára, a középkori Magyarország hitéletére utalnak. Eleven bizonyítéka ennek az előcsarnok jobb oldali fülkéjében
rejtőző XII. századi kőkorpusz, a Tabáni Krisztus. Az egykori török mecset helyén épült templom mai homlokzatát
1880–1881-ben nyerte el.
Virág Benedek ház (az Apród–Döbrentei épületegyüttes)
Itt működik a tabáni helytörténeti kiállítás.
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Tabáni Szabadtéri Színpad
Évente két alkalommal szabadtéri koncertek, fesztiválok
közkedvelt helyszíne.
Erzsébet királyné szobra
Erzsébet királyné, Ferenc József felesége szobra Zala
György alkotása. A hányatott sorsú szobrot eredetileg
1932-ben, a nevét viselő híd pesti hídfője közelében állították fel. Ma a híd budai hídfőjénél látható.
Az 1898-ban gyilkosság áldozatává vált királyné emlékszobrának felállításáról még abban az évben döntöttek.
Az első pályázatot 1900-ban írták ki – és csak az ötödik,
1919-ben lebonyolított pályázat lett sikeres. Az évek folyamán, 1925-ig ugyancsak öt elhelyezési terv született.
Rác fürdő
A Rác fürdő török építésű nyolcszögletű kupolacsarnoka a
XVI. században épült, romantikus medencéit Ybl Miklós tervezte 1864–1870 között. Több mint 400 évig fogadta a vendégeket, a közelmúltban bezárt. A Hadnagy u. 8–10. szám
alatti fürdő teljes felújítása 2005-ben megkezdődött, ám nagy
valószínűséggel még idén ősszel megnyithatja kapuit a mellé
épült szállodával együtt.
Aranyszarvas Vendéglő
A Szarvas tér névadója. Az óriási rácvárosi tűzvész utáni évben, 1811-ben Sághy Ferenc, az Egyetemi Nyomda
gondnoka megvesz és összeépíttet három házat. Az egyikben
ősidők óta vendéglátóhely volt. Az 1971-es budapesti Vadászati Világkiállítás alkalmából teljesen felújították. Évekig az
egyetlen hely volt a városban, ahol vadat lehetett kapni. Az
utóbbi harminc év törzsvendégei közül emlékezzünk meg a
költő-festő házaspárról, Vas Istvánról és Szántó Piroskáról,
de főként Zórád Ernőről, a Tabán festőjéről, aki nyaranta oly
sokszor üldögélt a vendéglő teraszán.

Radics Márk
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