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A B U D A I VIGADÓ 107 ÉVE A KULTÚRA SZOLGÁLATÁBAN 
A Kulturális Örökség Napjaihoz és a Kultúrházak éjjel-nappal 

programsorozathoz kapcsolódva, a Budavári Vigadó épületének tel
jes külső felújítása alkalmából, a házban működő Magyar Művelő
dési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, valamint a Hagyomá
nyok Háza konferenciával egybekötött ünnepségre hívta az egyete
mes magyar kultúra iránt érdeklődőket. A rendezvény előadói az 
épület és a benne működő intézmények történetéről adtak átfogó ké
pet. A konferencia végén dr. Schneider Márta, az Oktatási és Kul
turális Minisztérium szaliállamtitkára adta át a felújított Budai Vi
gadót, az épület falán elhelyezett emléktábla felavatásával. A prog
ramsorozat zárásaként a Magyar Állami Népi Együttes tartott 
nagysikerű előadást. (107 év a kultúra szolgálatában. Átadták a 
megújult Budai Vigadót. Vámegyed, 2007. szeptember 21.) 

A Budai Vigadó 107 éve a kultúra szolgálatában 
Konferencia 2007. szeptember 14-én* 
Helyszín: Budapest, Corv in tér 8. Budai Vigadó, színházterem 
Levezető elnök: Földiák András 

Borbáth Erika: Nagy tisztelettel és szetetettel köszöntök 
minden kedves vendéget, minden kedves kollégát, minden 
kedves volt kollégát, aki ebben az intézetben, ebben az épület
ben dolgozott, akár a Hagyományok Háza jogelőd intézményé
nél, akár a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lek
torátus jogelőd intézményeinél. 

M i n d e n szervezet életében vannak ünnepek, és a mai nap 
kifejezetten ünnepnap. Úgy gondolom, hogy amikor minden 
reggel a C o r v i n térre érkezünk, mindannyiunkat, akik ebben a 
házban dolgozunk, az a jó érzés fog el, hogy megszépültünk, eb
ben az épületben jó dolgozni. S talán ugyanezt érzik az ide láto
gató vendégek, kollégák is. Bízunk abban, hogy ez az épület be
lülről is egyre szebb lesz, és lehetőségünk lesz arra, hogy a re
konstrukciót folytassuk. 

Nagyon-nagyon sok mindenkinek a munkája hozzájárult 
ahhoz, hogy ez a felújítás megtörténhetett. A fenntartó minisz
térium, korábban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 
majd az Oktatási és Kulturális Minisztérium a pénzügyi forrást 
biztosította, illetve szakembereinek segítségével hozzájárult ah
hoz, hogy az épület működőképes legyen. Természetesen na
gyon nagy segítségünkre volt az I. kerület önkormányzata, a 
polgármester úr, mert minden segítséget megadott annak érde
kében, hogy minél gyorsabban megkapjuk az engedélyeket, 
hogy elviselhetővé tegyük azt a felfordulást, amivel minden 
felújítás, építkezés kényszerűen együtt jár. Segítő, támogató 
partnerségüket nagyon szépen köszönjük. 

A tervezőknek, az építőknek, a kivitelezőknek, a szakta
nácsadóknak számos feladatot kellett megoldaniuk annak ér
dekében, hogy az épület a 21. század első évtizedében kívülről 
visszakapja eredeti pompáját. Egy 107 éves épületről van szó, 
amelyik mindig is a közösségi művelődést szolgálta, és m i abban 
bízunk - és más gondolat meg sem fordul a fejünkben - , hogy 
legalább a következő 107 évben is ugyanilyen feladatokat fog 
az intézmény ellátni. 

* Minden köszöntőt és előadást, amelynek közléséhez folyóiratunk 
hozzájárulást kapott, szerkesztett változatban közlünk. A konferencia 
meghívója az írás végén olvasható. (A szerk.) 

Azért állunk itt ketten Kelemen Lászlóval, mert ebben az 
épületben két intézmény működik: a Hagyományok Háza és a 
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. A z t 
hiszem, az építkezés alatt összekovácsolódtunk, a közös ügy egy
re közelebb hozott bennünket egymáshoz, közös szakmai prog
ramokat tervezünk, mint példátil ez a hétvége is. 

. . . Engedjék meg, hogy jelképes ajándékot, egy fotóalbumot 
nyújtsak át a polgármester úrnak (Nagy Gábor Tamás, a Buda
vári Önkormányzat polgármesterének - A szerk.) - köszöne
tünk jeléül amelybe hamarosan talán a C o r v i n tér fényképe 
is bekerül. (Taps) 

Földiák András: Kedves vendégeink, tisztelt kollégáim! 
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, külön, most itt az 
elején is, nagyon köszönöm előadóinknak, a polgármester úr
nak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Valószínűleg nem is 
konferenciának kellene neveznünk a mai rendezvényt, hanem 
egyszerűen ünnepnek. 

Túlzás nélkül merem mondani, hogy erről az épületről, 
amely Budapestnek, Magyarországnak is jeles, szép középülete, 
a 107, sőt, pontosan 107 és fél év alatt még soha olyan igénye
sen nem esett szó, mint ahogy várhatóan a mai délelőtt folya
mán. A z ünnep egyfelől ezt a nagy örömöt jelenti, másfelől pe
dig azt, hogy a kívülről teljesen megújult épületet átvesszük, és 
használni fogjuk. Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés szá
munkra, hogy mindenki , aki nélkülözhetetlen ahhoz, hogy át 
tudjuk tekinteni az épülettel és a felújítással kapcsolatos min 
den vonatkozást, elfogadta meghívásunkat. 

Talán e miatt is ke l l nagyon feszesen betartanunk a rendel
kezésünkre álló időt, ezért most nyilvánosan nagyon kérek 
minden előadót, hogy ne lépjék túl az előadásukra szánt 20 
percet. A másik örömünk is az idővel való gazdálkodásra int. 
Egy órakor dr. Schneider Márta szakállamtitkár asszony avatja föl 
az épületet, és leplezi le a felújítás tényét megörökítő emléktáblát. 

M i v e l magam is betartom a saját időmet, az első rész levezető
jeként nagy tisztelettel felkérem Nagy Gábor Tamást, a Budavári 
önkormányzat polgármesterét, hogy tartsa meg köszöntőjét. 

Nagy Gábor Tamás: Jő napot kívánok én is mindenkinek. 
Természetes, hogy elfogadtam a meghívást, nehézséget csak az 
okozhatott volna, ha nem tudtam volna beilleszteni sok más 
programom közé, de nem így lett, és én nagy örömmel és nagy 
várakozással jöttem ide. 
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Már a megújuló-félben lévő épület és a lekerülő állványok 
látványáról is eszembe jutott, hogy vajon lesz-e alkalom a mél
tó átadásra, a közös örömre. Végre eljött az alkalom, s én meg
tisztelőnek tartom, hogy az eseményen én is részt vehetek. 

Hölgyeim és U r a i m ! 107 év nagyon nagy idő, egy ember 
életének tulajdonképpen a teljes, lehetséges hosszúsága. A z 
emberiség, egy nemzet, egy nép életében már nem olyan hosszú 
idő, de azért 100 év alatt sok minden történik. A z elmúlt 100 
év alatt is, ha csak a magyarság történetét nézzük, olyan ese
mények zajlottak le, amelyekre 107 évvel ezelőtt elődeink még 
nemigen gondolhattak. M i is lesz itt, ebben az országban a 20. 
század folyamán? 

Emlékszem egy népmesére, amelynek a főhőse elindul meg
keresni az örökélet vízét, az élet forrását, és találkozik egy száz
éves anyókával. Útbaigazítást kér, de az anyóka nem tudja, 
hogy h o l található az élet forrása, az élet vize. De van egy két
száz éves nénje száznapi járásra, oda küldi válaszért a mesehőst: 
talán ő tudja. A kétszáz éves a háromszáz éveshez küldi a fő
hőst, aki nagy nehezen, a próbatételeket kiállván, el is jut az 
élet forrásához. M i n d a három anyóka egy kéréssel bocsátja to
vább a hőst: ha eléri a célját, nekik is hozzon egy cseppet az 
élet vízéből. Mer t mindannyian örökéletre vágytak. 

A mai alkalomban ilyen jelképi erőt érzek. Ez az épület ka
pott néhány cseppet az élet vizéből, megfiatalodáson ment ke
resztül, amit az utódok, a fiatalok hoztak el neki , akik éltetik a 
hagyományt, akik éltetik azt, amit az elődeink ránk hagytak, s 
átadják most ennek az épületnek, a benne működő intézmé
nyeknek is. 

Hölgyeim és Ura im! 
Egy jeles konferencia, komoly előadások előtt nagyon ne

héz helyzetben van az, aki bevezetőt mond. H a hosszan beszél, 
akkor mindenki türelmetlen: az „előzenekarnak" nem kel l so
káig játszania. S mert tudom, hogy mindenki a fontosabb érte
kezéseket várja, ígérem, rövid és önmegtartóztató leszek. De 
emlékeztetném önöket arra, hogy Illyés Gyulának van egy na
gyon szép mondata a hagyományról. Ez jutott eszembe a meg
újult épületről. Viselkedéséről ismerszik meg egy nemzet: ho
gyan énekel, hogyan udvarol, hogyan szeret, tegyük hozzá: ho
gyan táncol, hogyan fejezi k i önmagát? Ez az épület azért kurió
zum, mert nemcsak a hagyományok megőrzésének az otthona, 
nemcsak a magyar művelődés ügyének az otthona, hanem 
egyúttal a nemzeti önismeretünknek is az egyik nagyon fontos 
intézménye. Márpedig nemzeti önismeret nélkül nem tudjuk 
magunkat elhelyezni a világban. Bizony, tudnunk kell , hogy 
honnan jövünk és hová tartunk. Ez pedig a hagyomány megtartó 
ereje, éltető közössége - az élet vize - nélkül nem képzelhető el. 

A ma délelőtti előadásokban az épület történetétől is szó 
lesz. Gábriel T ibor tanulmányában olvashatják, biztosan be
szélni is fog róla, hogy annak idején, több mint 100 éve, a bu
dai polgárok adóadományaiból, adakozásaiból kezdték el építe
n i . Bizony, jól esik tudni azt egy polgármesternek, hogy ez az 
épület egy összefogás eredménye. Hogy akkor voltak itt olyan 
polgárok, akik a magánpénzükből, a vagyonukból áldoztak a 
közjóért, azért, hogy utódaik itt művelődhessenek majd egyszet. 
M a pedig, külsejében megújulva áll. Köszönet illet mindenkit, 
aki akár a döntéshozatalban, akár az előkészítésben részt vett, 
akár a kétkezi munkával, akár a kőfaragással hozzájárult ahhoz, 
hogy az épület most kapjon néhány cseppet az élet vizéből. 
Hogy megújulhasson, újjászülethessen. S bár tudjuk, mennyi 

mindenre van szükség, higgyék el nekem, hogy ez a külső meg
újulás az alapja mindennek. E nélkül szinte elfelejtették volna 
ezt az épületet. M i n d e n k i tudott a Pesti Vigadóról, de a Budai 
Vigadóról egyre kevesebben beszéltek. Eljött az idő, hogy az 
emberek újból felismerjék ennek az épületnek a szépségét. Szép 
lassan épült k i , szépült meg a C o r v i n tér és környéke. Először 
egy nagy parkoló volt itt, utána kezdődött a régészeti kutatás, 
egy gödör jelezte éveken keresztül, ott a műemlék házak sorsa 
volt kétséges. A szállodaépítéssel megmentődtek ezek a házak, 
most már a keleti oldal is beépült, s közben itt állt ez a nagy 
szürke épület, elveszítve összes díszét és báját. Es ahogy meg
újult és lekerültek róla az állványok, illetve visszakerültek rá az 
épületdíszek, akkor derült k i igazán, hogy annak idején milyen 
szépséget is hoztak létre az építőművészek, az alkotók. Köszönet 
tehát mindenkinek, aki a felújításban részt vett, és én a kerü
let, az önkormányzat, illetve a polgárok nevében hozzá szeret
ném tenni, hogy köszönet azoknak a budai polgároknak, azok
nak a névtelen adományozóknak is, akik annak idején hozzájá
rultak az épület létrehozásához. 

Végezetül: való igaz, hogy az épület csak egy üres keret. Lé
nyeges, hogy milyen tartalommal töltjük meg. Erre utaltam ko
rábban a nemzeti önismeretről szólva. Hiszen nemcsak egy a 
műemlékek sorában, hanem olyan nemzeti intézmény, amelyre 
joggal lehetünk mindannyian büszkék, ahogy büszke arra a ke
rület is, hogy itt működik a Hagyományok Háza, az Állami 
Népi Együttes, a Magyar Művelődési Intézet. H a már a Magyar 
Művelődési Intézetnél tartunk, nem tudom kihagyni ezt a k i 
csit olcsó záró fordulatot: kívánom, hogy - népszerű nevén szó
lítva, ahogy emlegetni szoktuk - a M A M I , ezen a születésna
pon megújulva, az élet vizéből táplálkozva, megfiatalodva várja 
a köszöntéseket. Ehhez a méltatáshoz, ehhez a konferenciához, 
ehhez a köszöntéshez kívánok önöknek nagyon tartalmas és 
gazdag délelőttöt. Sajnos, én nem tudom végighallgatni az itt 
elhangzó előadásokat, de remélem, hogy valamilyen formában 
megőrződnek, és az érdeklődők számára is hozzáférhetőek lesz
nek. Kívánom, hogy sok örömük legyen ebben a térben, sok 
örömük és gyönyörűségük legyen ebben a megújult épületben. 

Köszönöm, hogy meghallgattak! (Taps.) 

Földiák András: Nagyon megköszönöm polgármester úr 
köszöntő szavalt. Katona Tamás történész következik, aki azt a 
korszakot vázolja, amely kitermelte, létrehozta ezt az intéz
ményt, ezt az épületet. 

Valószínűleg mindenki tudja, de azért nem árt megjegyezni: 
azon kívül, hogy Katona Tamás jeles történészünk, a rendszer
váltást követő első és második ciklusban ennek a kerületnek a 
polgármestere is volt. 

Felkérem előadása megtartására. 
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