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Egy Topoteka-oldal beizzítása
Az EU keveset költ kultúrára, szerény vé-
leményem szerint ennek nagyobb részét 
is elszórja. Egyetlen igazi sikerprojektje a 
művészmozik támogatása az európai fil-
mek érdekében.
Most rábukkantam egy másik sikergya-
nús, ha nem is hibátlan projektre. Neve 
Topoteka, osztrák találmány: egy úr fel-
tette a netre a bécsi Prater-negyedről ösz-
szehordott gyűjteményét. Ezt aztán sokan 
követték Ausztriában, főleg kisebb tele-
pülések. Az uniós támogatás az európai 
elterjesztést szolgálja. A projekt fél tucat 
levéltár részvételével zajlik, a magyar 
partner az egyik legmenőbb budapesti 
közintézmény, Budapest Főváros Levél-
tára. Itt volt a magyar leágazás sajtópre-
mierje, a Városliget Topotéka „felavatá-
sa”, erre hívtak meg vendégszónoknak, 
mint a Fortepan-csapat tagját.
Minden olyasmi, ami segíti a magánkin-
csek begyűjtését, jó dolog, de a Topotéka 
első látásra elég nehézkesnek tűnik. Nem 
lehet közvetlenül feltölteni képeket, filme-
ket, hanganyagot, tárgyfotókat, a „topo-
teka-menedzsernek” kell elküldeni, majd 
ő felteszi. Csak nézegetésre van mód, le-
töltésre nem. Vajon miért?
Végül vittem ajándékba három olyan ké-
pet, amely két éve publikálásra vár a For-
tepanon, de az engedélyt még nem kaptuk 

meg. A műjégpályán, illetve a Széchenyi 
fürdőben látható egy öt év körüli fiúcska, 
aki később világhírnévre vergődött. Hi-
ába mutogattam többször is, senki nem 
találta el a kilétét. Aztán mutattam egy 
tizentöt éves kori portrét róla (nem vá-
rosligeti helyszín), azon már felismerte 
egy levéltáros. „Hallatlan nagy ajándé-
kot” ígértem előre – sajnos még nem tu-
dom, mi legyen az. Bonyolult, papíralapú 
adományozói űrlapot kellett kitölteni, és 
ígéretet kaptam, hogy azonnal felteszik 
a képet. (Még nem történt meg.) [varos-
liget.topoteka.hu]

A Simplicissimus Hőse díj – 
nyolcadik alkalommal
A díj kiírása kezdetektől változatlan. La-
punk honlapján a következő szöveg ol-
vasható: „Olyan személy kaphatja, aki nem 
hivatásszerűen dolgozik a városért. Nem al-
kalmazottja a városnak, nem politikus, azaz 
semmilyen értelemben nem kap (vagy kapott) 
fizetést azért a munkáért, amiért kitüntetjük. 
Ezen kívül három dolognak kell hogy megfe-
leljen a személy vagy a maximum két sze-
mélyből álló „kollektíva.”
1.) Nem kaphat díjat az adományozó Nagy Bu-
dapest Törzsasztal semelyik beltagja sem, lett 
légyen bármilyen érdemes is arra. Ugyancsak 
nem kaphat díjat senki, aki Budapest bármine-
mű alkalmazottjaként fizetést kap munkájáért.
2.) Bár tiszteljük a nagy ellenkezőket, akik szí-
vósan megakadályoznak bizonyos dolgokat, ez 
a díj az „igen-mondóknak” jár, akik fenntart-
ható módon létrehoznak valamit.
3.) Végezetül ezt a civil díjat Simplicissimus 
olyan személyeknek szánja, akik az őket ér-
demessé tevő munkába nem pusztulnak bele, 
hanem ellenkezőleg, megtalálják benne a szá-
mításukat, sőt polgári jólétre jutnak, ha nem 
is feltétlenül gazdagodnak meg.
Simplicissimus a díjazott személyét nem maga 
választja ki, hanem arra a két barátjára bízza 
a dolgot, akik 2002 áprilisában a Törzsasztalt 
megalapították.
Hogy mit kapnak a díjazottak? Hát egy szép, 
keretezett oklevelet, amelyet a Törzsasztal va-
lamelyik összejövetelén adnak át, mozsárdur-
rogás nélkül, de „hangos népörömkiáltozás” 
közepette. Ezen kívül a két zsüror a díjazot-
ta(ka)t vendégül látja egy olyan budapesti 
étteremben, amely a vacsora idején még két 
évnél kevesebb ideje működik.”

A 2016-os év jelöltjei
Idén a szokásosnál több jelölt merült fel.
Kapott jelölést a Színes Budapest Cso-
port, amelyik tűzfalfestéssel lett ismert 
(de másfajta köztér-festések is fűződnek 
a nevükhöz).
Kapott jelölést Bolla Zoltán a budapesti 
art deco amatőr szerelmese, abból az al-
kalomból, hogy megjelent monumentá-
lis könyvének első része.
Ugyancsak felmerült Schlagmüller Gábor 
postás neve, aki a Budapest régi képeken 
Facebook oldal elindítója, és ma már 43 
ezernél is több embernek okoz örömet 
napról napra.
Kapott jelölést a soronkivul.club.hu hon-
lap névtelen megalkotója, aki az államot 
megszégyenítve, hobbiprojektjével azt 
mutatta meg, hogyan lehetne felhasználó-
barát módon időpontot foglalni a kormá-
nyablakokba, az egész ország területén.
Felmerült a Budapest Bike Maffia csapata, 
akik hajléktalanok ellátásában jeleskednek.
Ugyancsak érkezett jelölés Marietta Le sze-
mélyére, aki a jarokelo.hu nevű fővárosi 
hibabejelentő lap lelke.
Végezetül kaptunk jelölést Simon Gyu-
lára, a Fortepan önkéntescsapat megfej-
tés-vezetőjére.

Ki nyerte a díjat 2016-ban?
A két zsüror a díjat a szoros versenyben 
végül Schlagmüller Gábornak ítélte. Az 
indoklás szerint azért, mert „A Budapest 
régi képeken nevű Facebook csoport létre-
hozásával és fáradhatatlan moderálásával 
bebizonyította, hogy Budapest múltja em-
berek tízezreinek örömforrás, tartozzanak a 
társadalom bármely rétegéhez – gazdag, de-
mokratikus, pezsgő fórummal gazdagította 
Budapest digitális terét.”
Schlagmüller Gábor (internetes nickje 
szerint: „gabysch”) nem időmilliomos 
nyugdíjas, hanem évtizedek óta pos-
tás, jelenleg is a pilisborosjenői hivatal 
aktív levélkihordója – még csak nem is 
budapesti lakos. Saját honlapja: http://
gabysch.fw.hu/
Aki nem ismerné, a Budapest régi ké-
peken csoportot, 2013. szeptember 13-
án indult, és szinte azonnal nagy siker 
lett. December második felében érte el 
az 54 ezredik lájkolót! Az eredeti beha-
rangozó szöveg, ami a Leírás rovatban 
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Önök felismerik? (A megfejtést küldjék el a  
simplicissimusszilard@gmail.com címre)



olvasható, egyáltalán nem Fortepan-kon-
form, fel is paprikázta az ingyenes por-
tál önkénteseit, akik csak egyetlen dol-
got kérnek: tüntessék fel, honnét van a 
kép…) „Nosztalgikus képek, a régi, 1990 
előtti időkből, a szép Budapestről! Köszönet 
az eredeti feltöltőknek, a képek mindenhon-
nan, sok éves gyűjtőmunka eredményekép-
pen jöttek össze. Külön köszönet, az elve-
szett villamosvonalak, fortepan, egykor.hu, 
HamPLÓ, hamster, hampage, és még ren-
geteg helynek, köszönet az eredeti feltöltők-
nek!!! Teljes listát nem tudok írni, hisz a 
sok év alatt összegyűlt képek már átmentek 
a NET olvasztótégelyén!”
De az évek során sokat finomodott a sza-
bályrendszer. (Bár leírásban ma is ott vi-
rít az olvasztótégely.)
A szabályzatban ma ez olvasható: „Ebbe 
a helytörténeti csoportba gyűjtjük a régi Bu-
dapest képeit 1990-ig. Kérjük, hogy az aláb-
bi szabályokat tartsátok be!
– Csak 1990 előtti, budapesti képeket rak-
jatok fel, és Budapest alatt a város mai ha-
tárait értjük.
– A képeket visszakeresés érdekében és ért-
hetőségi szempontból címmel kell ellátni, a 
címnek tartalmaznia kell a kép helyszínének 
meghatározását, és ha lehetséges elkészülté-
nek idejét, valamint a kép forrását!” 

Na, hát ezt az utóbbi kérést sokszor nem 
tartják be a lap feltöltői. Az archív értékek 
ázsiójának növeléséhez, a Fortepan képek 
népszerűsítéséhez mégis igencsak hozzá-
járul az oldal. A látogatók egy része nagy 
gyűjtő, zsákmányát az interneten szerzi, 
de nem követi az ősi ökölszabályt: ha az 
internetről mentünk le képet, akkor célsze-
rű a file nevében elmenteni a forrást. Ak-
kor is, ha az másodlagos (pl. egykor.hu, 
urbsface vagy hasonló gyűjtőportálok.) 
A minap Gyökhegyi Bánk, lapunk tudós 
hajlamú előfizetője, a Fortepan nagy ba-
rátja finoman kiosztotta a lap egyik ol-
vasóját, aki arról mesélt, hogy egy bizo-
nyos képen látható étteremben mikor, mit 
evett, és az mennyibe került. Azt mond-
ta, és ebben teljesen igaza volt, hogy az 
ilyen megjegyzések a Budapest régi kocs-
mái, presszói, éttermei csoportba valók.
Előfordult, hogy Simplicissimus nem 
bírta megállni, és megkérdezte, hogy 
honnét van ez vagy az vagy az. Néha 
az illető agresszívan visszaszólt, hogy 
mi köze hozzá. Ekkor S. a szabályzat-
ra mutogatott, amit az adott felhaszná-
ló szemlátomást nem ismert… Egyszer 
vissza is szóltak neki: „Csak ezt tudja kér-
dezgetni? Ön ugyan mit tett Budapestért?”. 
Ez, mi tagadás, nagyon fájt. Azóta in-
kább nem szólok.

És akkor leesett a tantusz. Ezek között a 
felhasználók között van, aki sohase ol-
vassa a lapunkat, aki nem látta soha S. 
egyetlen könyvét se – sőt, lehet, hogy 
sohase olvas könyvet. Ám Budapestet 
imádja. És a komolyabb blogjait is köve-
ti. Schlagmüller Gábor ezért lett Simpli-
cissimus 2016. évi hőse. Platformot kínál 
egy eddig hon- és otthontalan társadalmi 
rétegnek, akik imádják a régi Budapestet.

Mit segíthet a Budapest régi képe-
ken csoport a BUDAPEST folyóirat-
nak és a Fortepannak?
Nagyon is sokat segíthet ez a népes cso-
port mind a két projektnek. Akit a régi 
képek érdekelnek, hátha a régi történe-
tek iránt is lelkesedni képes. Akkor pe-
dig ott a helyük a lapunk előfizetői kö-
zött. Ha csak minden tizedik, vagy akár 
minden huszadik csoporttag előfizetne, 
akkor a folyóirat stabilabb helyzetbe ke-
rülhetne. Talán érdemes lenne kedvez-
ményes előfizetési kampányt indítani a 
csoport tagjainak. A Fortepant pedig új 
képszerzési ötletekkel láthatnák el. To-
vábbi családi archívumok nyílhatnának 
meg. Ha a forrásokat mindig feltüntet-
nék, akkor növekedne a nagy felbontású, 
jogtiszta képek ázsiója. Ez pedig további 
érdeklődőket terelne a Fortepan felé. ●
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