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A múlt hónap nagy vesztesége Kányádi Sándor (1929–2018), 
akinek az utóbbi évtizedekben második otthona lett 
Budapest, a Tabán. Ezzel a versével búcsúzunk tőle. 

Kányádi Sándor

Hiúság
Tagoló vers Sándor fiamnak 20. születésnapjára
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A költő kívánsága 2003-ban teljesült. A pad felirata: „Ez itt 
Kányádi Sándor padja, aki fáradt, megpihenhet rajta.”

Podmaniczky-díj 2018.  
A díjakat 1982 óta minden évben Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) Országos Találkozója és Szakmai Konferenciája  

alkalmával adják át azoknak a magánszemélyeknek és közösségeknek, akik foglalkozásuktól, munkahelyi kötelezettségüktől függetlenül 
vagy azt jelentősen túlteljesítve a legtöbbet tették épített és természeti környezetünk, kulturális örökségünk értékeinek megismertetése, 

védelme érdekében. Ráday Mihály, a szövetség elnöke július 13-án Szombathelyen adta át az idei elismeréseket. A díjazottak között 
külön köszöntjük a BUDAPEST szerkesztőbizottságának tagját, Hidvégi Violettát. Mindannyiuknak szívből gratulálunk!

A 2018. évi budapesti Podmaniczky-díjasok:
Bálint Imre alkalmazott matematikus 

Beöthy Mária okl. építészmérnök, szakmérnök, vezető tervező
Hidvégi Violetta főlevéltáros, főtanácsos

Villányi Péter a XVI. kerületi közgyűjtemények Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ vezetője, okl. etnográfus 
Winkler Barnabás DLA, építészmérnök

Fráter Zoltán Szerelmes Budapest 
Holnap Kiadó • 2700 Ft

¤Ki ne olvasott volna Ady Endre és Léda, vagy Ady és 
Csinszka szerelméről? Ki nem hallott már Karinthy 

Frigyes érzelmi viharokban gazdag házasságáról? Ki 
nem tudja, hogy Bródy Sándor és Krúdy Gyula elbűvölte 
a nőket? Kevesebbet beszélünk azonban arról, hogy Ady 
Endrének volt harmadik nagy szerelme is, hogy Krúdy 
leendő anyósával tartott fenn heves viszonyt, hogy a 
huszonkét esztendős Kosztolányi Dezsőnek tizennégy 
éves kislányért lángolt a szíve. Ki gondolná, hogy Harmos 
Ilona színésznő, Kosztolányi későbbi felesége a fiatal 
Karinthy kedvese volt? Ki hinné, hogy az életvidám 
Karinthy Frigyes sohasem tudta elfelejteni korán elhunyt 
első nejét, Judik Etelt? Ebben a kötetben maguk az 
érintettek, a szerelmi történetek szereplői beszélnek 
hiteles dokumentumok alapján. Fráter Zoltán az eredeti 
levelezések, naplófeljegyzések, vallomások nyomán 
izgalmas olvasmányt állított össze, párbeszélgetésekké 
alakítva hét legendás háromszögtörténetet.


