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Tíz éve, hogy nem visz mindennapi utam Óbudára.
Ha egy-egy eseményre elmegyek, szinte minden alkalommal eszembe jut, hogy harminc évvel ezelőtt,
ha véletlenül taxival jöttem, el kellett magyarázni
a Kiskorona utcát – hisz azelőtt Magyar Lajos utca
volt –, no meg a Társaskört.
Múltak az évek, és nagyon büszke voltam, amikor tíz évvel ezelőtt azt mondtam, hogy „Kiskorona
utca 7.”, és a taxis visszakérdezett: „Az Óbudai
Társaskörbe?”
Bizony, nem volt jó helyen a Ház. Kiesve a forgalmas útvonaltól, meghúzódva a régi városrészben, nem volt az emberek szeme előtt.
Hogy a lelkekbe mikor fészkelte be magát?
A Magyar Televízió Várbíró Judit szerkesztette
Zeneóra című sorozata hozta meg az ismertségen túl az elismerést, hisz olyan világszínvonalú művészek voltak résztvevői a programoknak,
mint Bende Zsolt, Lukács Ervin, Melis György,
Vásáry Tamás, Gregor József, hogy csak néhányat
említsek. Ezzel a programsorozattal túlléptük a
Pacsirtamező utcát, és nem csupán a főváros, hanem az ország egyik meghatározó kulturális helye, műhelye lettünk.
A Rolla János vezette Liszt Ferenc Kamarazenekar
1989-es otthonra találásával a Ház igazi zenei műhellyé vált. A már itt lévő Budapesti Vonósok, a régi
Óbudai Kamarazenekar, a Budapest Ragtime Band,
egy-egy munkanapra az Orfeo Kamarazenekar, a
Danubia Zenekar, a Budapesti Fesztiválzenekar – és
még sorolhatnám a különböző kis és nagyobb együtteseket, vonósnégyeseket – „elemelt” bennünket a
szokványos művelődési házi keretekből. Fővárosi és
vidéki kamarazenekarok részvételével szervezett
Kamarazenekari Találkozó és Kurzus a Liszt Ferenc
Kamarazenekar irányításával összekapcsolt bennünket az egész ország zenei életével.
Az épület adottságait kellett kihasználnunk.
A művészeti szalonok olyan irodalmi, képzőművészeti, zenei élménnyel gazdagították az ide látogatókat, amelyek mindig egyediek, csak ide-születettek, „társasköriek” voltak. Szerkesztői, résztvevői
között Balassa Péter, Virág Judit, Baranyi Ferenc,
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Mácsai János, Kerényi Mária, Moór Marianna,
Szilágyi Tibor, Mácsai Pál, Kováts Adél, Kulka
János, Ráckevei Anna nevével ugyanúgy találkozhattak, mint egészen kezdő zenészek, színészek
szárnypróbálgatásaival, például a Miből lesz a cserebogár? című „opera-filéző” sorozatban.
Az említetteken kívül a nyári színházi estekre
való emlékezés melengeti meg szívemet, nem felejtve el azt a törzsvendéget, aki a Szindbád kertje
tíz előadását mindig más hölgy társaságában nézte meg, s a hölgyek kezében mindig egy szál rózsa
volt. Harminc év elmúltával is emlegetünk egy-egy
jelenetet a Komédifranc-ez? Goldoni-előadásából, s
emlékezünk Szakácsi Sándor tüneményes alakítására a Nyár című darabból ugyanúgy, mint Kováts
Adél és Stohl András bájos szerelmespárjára a
Hajnalban, délben, este című játékból.
Ha a 200 éves épületre, a 30 éves Társaskörre gondolok, akkor a fantasztikus munkatársi csapat és az
igazgatói iroda lépcsőjéről látható kép emléke szorítja
össze a szívemet, és lop könnyet a szemembe. S hálával gondolok Óbudára, Óbuda vezérkarára, mindenkire, aki támogatott, hogy megélhettem mindezt.
Nagyon szerettem.

Harminchat éve járok Óbudára, de ebből az utóbbi tíz évben másképp járok ide. Ahogy közeledem
a Társaskör épületéhez, már azt figyelem, hogy
levágták-e a füvet, kiragasztották-e a plakátot,
feltakarították-e a járdát… Nagy értéket bízott
rám Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
vezetése 2008-ban. Merényi Judit vigyázó szemei
után az én szemeim vigyázzák a Házat. Boldog
voltam, amikor egy taxisofőr megjegyezte: „Na,
látja! Ezen az épületen látszik, hogy van gazdája.” Mondtam neki, hogy köszönöm a dicséretet,
mert én vagyok a „gazda”.
Persze a külcsín mit sem ér belbecs nélkül,
mert a külcsín megfog, de a belbecs tart meg. És
van belbecs, mely a Társaskör helyét megtartotta a kulturális életben. Megtartotta vonzerejét,
ami miatt egyaránt szeretik a művészek és a közönség. Ez a belső érték a 130 éves kávéházi és
a 62 éves művelődési házi működés évtizedei
alatt kristályosodott ki. Ennek megőrzéséhez az
elmúlt tíz évben az alábbiak bizonyosan hozzájárultak. Zenei családunk megszaporodott
egy fiatal kamarazenekarral, az Anima Musicae
Kamarazenekarral. Ők is, ahogy az itt otthonra
lelt kamarazenekarok, jelentős szerepet játszanak a Ház életében, mivel koncertsorozatokat,
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fesztiválokat és kurzusokat szerveznek ide. A Till
Ottó által alapított Óbudai Kamarazenekar pedig
immár 64 éve egy különleges tagja ennek a zenei
családnak.
A „társasköriséget”, az egyediséget sikerült
megőrizni technikatörténeti szalonjainknak,
Seress-estünknek, felolvasószínházi előadásainknak, házimuzsika sorozatunknak, kerti színházi és
opera bemutatóinknak, zenés irodalmi estjeinknek
köszönhetően, melyeket (a teljesség igénye nélkül)
Egressy Zoltán, Esterházy Péter, Fehér András,
Fesztbaum Béla, Göttinger Pál, dr. Jeszenszky
Sándor, Mácsai János, Novák Eszter, Őze Áron,
Szalai Kriszta, Székely Kriszta, Tarján Tamás neve
fémjelez. Külön köszönet illeti Baranyi Ferencet és
Czigány Györgyöt, akik (a Házhoz hűek maradva)
tudásukkal, szellemiségükkel az elmúlt tíz évben
is gazdagították a Társaskört.
A jó együttműködéseknek köszönhetően a fiatal zenei tehetségek továbbra is bemutatkoznak; a
Krúdy-negyed rendezvényei gazdagítják Óbuda
kulturális, turisztikai kínálatát; a Társaskör részese az országos, a fővárosi és a kerületi fesztiváléletnek.
Az igazgatói iroda lépcsőjén állva a Péter és
Pál templomtorony látványa a Társaskör épületével és fáival keretezve az én szívemet is mindig
megmelengeti, és erőt ad. A 2008-as gazdasági
válsággal kezdtem, és a folyton bővülő kulturális
kínálatban lavírozok évről évre. Az, hogy sikeresen veszem az akadályokat, köszönhető a támogató önkormányzati vezetésnek, a mellettem
kitartó munkatársaknak, a hűséges közönségnek
és a művészeknek is.
Köszönöm!

Harsányi Mária
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