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Bartók Béla Boulevard: 
Buda régi-új kulturális ütőere

Mindenkinek mást jelent a Bar-

tók Béla út és környéke. Van, aki a 

Móricz Zsigmond körtér miatt, más 

a galériák és a kávéházak miatt 

szereti, esetleg a Feneketlen-tó kel-

lemes környezete vonzza. Ahogyan 

a villamos a Szabadság hídról rá-

fordul a Szent Gellért térre, valami 

nagyon hangulatos utazás veszi 

kezdetét, ahogyan Buda kulturális 

főutcája „beszippantja” az utazót.

Nemes cél tehát ezt az utcát 

még több élettel megtölteni azért, 

hogy ez a remek adottságú és han-

gulatú út egy valódi közösségi hely-

lyé, találkozási ponttá, valamint 

egy friss és izgalmas városrésszé 

váljon.

Minderre valahol a múlt is kö-

telez, hiszen Kosztolányi Dezső, 

Karinthy Frigyes, Móricz Zsig-

mond és a magyar kultúra többi 

kiválósága az 1900-as évek elején, 

a  Bartók Béla úton pezsgő társa-

dalmi életet élt, az akkori Buda 

felkapott boulevardjának kávéhá-

zaiban. Ez az izgalmas és lüktető 

szellemi környezet nemcsak a kor 

kulturális életére sugárzott át, ha-

nem a gazdasági életére is. Ennek 

hatása máig érezhető és közös gon-

dolkodásra predesztinál a Bartók 

Béla út közeli és távolabbi jövőjéről.

Közösség, szellem, 
márka

A  2013 szeptemberében szüle-

tett civil összefogás, a  Kulturális 

Tizenegy Egyesület (Kult11), non-

profi t szervezetként a Bartók Béla 

úti vállalkozások, civil és magán-

szereplők, kulturális intézmények 

és közösségek által igyekszik ré-

gi-új medrébe terelni az újbudai 

pezsgést és életet.

Az egyesület célja, hogy „a Bar-

tók” ne csak egy szálláshely, vagy 

egy átszállási csomópont legyen, 

hanem egy jó hangulatú, élettel teli 

köztér, ahol érdemes megállni és 

beülni valamelyik hangulatos hely-

re vagy betérni valamelyik aktuális 

kiállításra akár egyedül, akár egy 

kedves ismerőssel.

Az egyesület hisz abban, hogy 

a közös utcák, útszakaszok, terek 

fejlődése az emberek mindennapi 

életét befolyásolja, mint annak in-

tegrált része. Mindez képes közös-

séget, szellemet és márkát építeni, 

amely előmozdítja a város lakóinak 

és vállalkozásainak sikerét, megelé-

gedettségét.

Így fejlődik egy megbecsült 

márkává a Bartók Béla út is, „Bar-

tók Béla Boulevardként”, amelynek 

értéke a múltban született és a mai 

napig folyamatosan növekszik. Hi-

szen olyan helyek alapozták meg az 
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értékeket itt, mint a Gellért Szálló 

és Fürdő, a Hadik-laktanya, a Fene-

ketlen-tó, de a jelenkor kultikussá 

váló helyei, kávézói, galériái is csat-

lakoznak a sorba a budai kultúrut-

cában.

Kulturális Tizenegy

A  kezdeményezés célja ráirá-

nyítani a helyi közösségek, a város-

használók és turisták, azaz egy szé-

lesebb közönség fi gyelmét a Bartók 

Béla útra. Ennek alapját képezi az 

a gondolat, hogy a Bartók Béla út 

mentén nem csupán élhetőbbek 

lesznek a közösség terei, hanem a 

városgazdaság is prosperálóbbá, 

hatékonyabbá, illetve maga a város 

is sikeresebbé, eredményesebbé 

válik majd a szervezet tevékenysé-

ge által, akár Újbudáról, akár Buda-

pestről beszélünk.

A  Kulturális Tizenegy Egyesü-

let elkötelezett ebben a munká-

ban, mivel hisz abban, hogy együtt 

könnyebben boldogulunk és ju-

tunk előrébb egy olyan nagyszabá-

sú elképzelésben, amely Budapest 

egyik legfrekventáltabb „sugárútját” 

kívánja újrapozícionálni és javítani 

élhetőségét.

Erre hivatottak a rendezvények, 

workshopok, kisebb-nagyobb kul-

turális fesztiválok, amelyeket az 

egyesület hagyományteremtő jel-

leggel szervez. A cél a Bartók Béla 

út menti közterek, utcák haszná-

latát intenzívebbé tenni a progra-

mokkal, utcafesztiválokkal és más 

élményt adó eszközökkel. Ilyen 

események például az ELEVEN 

tavasz és ELEVEN ősz rendezvé-

nyek, amelyek egy központi téma 

kapcsán igyekeznek bemutatni a 

Bartók Béla úti helyek sajátosságait, 

ízeit, hangulatát.

Szellemi korzó

De, hogy mitől lesz valami 

„bartókos”? Például attól, hogy új-

raértelmezzük és életre keltjük a 

kihasználatlan, elfeledett helyszí-

neket, annak érdekében, hogy az 

egész városrész arculatát meghatá-

rozó útszakasz ismét a korábbi ha-

gyományaihoz méltó, ugyanakkor 

modern és szerethető helyszínné 

váljon, egy olyan kulturális sétáló 

úttá, amely szellemi- és alkotómű-

helyeket összekötő korzó is egyben. 

A  növekvő számban nyíló galériák 

és vendéglátóhelyek, a  mély intel-

lektuális töltekezéshez és az esti 

szórakozáshoz egyaránt megfelelő 

helyszínt kínálnak, és a felfedezés 

izgalmával kecsegtetnek a Gellért 

tértől a Feneketlen-tóig és még 

 tovább.

Erre olyan konkrét programok 

megvalósításával is kerül erőfeszí-

tés, mint a hely szelleméhez kap-

csolódó, a múlt értékeit a jelen kö-

zegébe sikeresen átültető irodalmi 

programsorozat. Kosztolányi, Ka-

rinthy, Móricz és társaik rendkívüli 

örökséget hoztak létre a 20. század 

elején, és tették mindezt nagyrészt 

a Bartók Béla úti kávéházakban. 

E  szellemi pezsgés és magasság ta-

lán megismételhetetlen, de a kul-

túra és a tehetség ugyanúgy meg-
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van a mai vénákban is. Épp ezért a 

kortárs irodalmi és összművészeti 

események újra bekapcsolhatják 

a Bartók Béla Boulvarde-ot (BBB) 

Budapest kulturális vérkeringésébe.

Az ELEVEN ősz keretében 

látható az „1 művész 1 költő” ki-

állítás, ahol a felkért 11 művész 

11 kortárs íróval, költővel párban 

dolgozik együtt. Az alkotók kö-

zösen választják ki a költő azon 

munkáját, amelyre refl ektálva a 

művészek létrehozzák saját műal-

kotásaikat. Az elkészült munkákat 

2 héten át meg lehet tekinteni a 

Panel Contemporary-ben, amely 

idő alatt mind a helyszínen, mind 

online licitálással meg is lehet vá-

sárolni a műveket.

Irodalom testközelből

Kávéházi séták és előadások 

várják az érdeklődőket azzal a nem 

titkolt céllal, hogy történeti isme-

reteket, érdekességeket közvetít-

senek a régi Bartók Béla út és kör-

nyékének múltjáról. A résztvevőket 

egy irodalom- és várostörténész is-

merteti majd meg a régi helyek tör-

ténetével, az irodalmi kávéházak 

működésével és továbbélésükkel.

Az irodalmi foglalkozásokkal 

pedig az iskolások érdeklődésének 

felkeltése a cél. A program azt a fel-

adatot vállalja, hogy az irodalmat, 

mint alapvetően szellemi, elvont 

jelenséget testközeli, komplex él-

ményként közvetítse a diákoknak. 

Alternatívát kínálva az intézmé-

nyes oktatás mellett, a beszélt nyel-

ven keresztül, a  diákok számára a 

hétköznapokból ismert, általuk is 

használt nyelviséggel, interaktív él-

ményekkel kívánja bővíteni a fi ata-

lok ismereteit.

Mert a legendák köztünk jár-

nak – akár slam poetry esteken is, 

amiket több héten és hónapon ke-

resztül rendeznek meg a BBB ká-

véházai. Ezeken a tematikus slam 

eseményen a slammereknek a BBB 

kávéházainak egykori törzsvendé-

geire, régi költőinkre, íróinkra kell 

refl ektálniuk. Minden alkalommal 

egy adott költő, író (pl.: Kosztolá-

nyi, Karinthy, Móricz) szellemisé-

gének megidézése a cél a hagyomá-

nyosan maximum 3 perces előadá-

sokban.

A  gasztronómiával egybekö-

tött felolvasások kínálnak egy csi-

petnyit a múltból és egy falatot a 

kortárs művekből. Mivel az evés 

és ivás az egyik legalapvetőbb em-

beri tevékenység, létfenntartásunk 

alapja, úgy nem csoda, hogy a ha-

zai irodalom nagy alakjainak szá-

mos alkotását is egy-egy étel- vagy 

italmotívum alapozza meg. Gon-

doljunk csak Krúdyra vagy Mó-

riczra, akiknek írói világát teljesen 

átszövi a gasztronómia.

Egy falat kortárs

A Bartók Béla Boulevard helyei 

arra vállalkoznak, hogy az irodalmi 

alakokat a gasztronómián keresz-

tül idézik meg. Olyan étel- vagy 

italkülönlegességek létrehozása a 

cél, amely az adott író, költő mun-

kásságára, abban megjelenő ételre 

vagy italra refl ektál. A  különleges-

ségek elfogyasztása mellé pedig 

felolvasás is jár az adott alkotó mű-

véből.

Az új poéták, írók művei sem 

maradnak ki a sorból. A  felolvasá-
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sokra a meghívott kortárs alkotók 

olyan művekkel készülnek, ame-

lyekben a gasztronómia, az evés 

vagy ivás motívuma hangsúlyosan 

megjelenik. A  felolvasást minden 

alkalommal más hely fogadja be a 

BBB-n, ahol az alkalom tematikájá-

ra összeállított egyfogásos menüvel 

várják az érdeklődőket.

Mindennek, a  BBB szellemisé-

gének összefoglalására kiváló pél-

da az idei ELEVEN Tavasz össz-

művészeti fesztivál bevezető prog-

ramja, amelynek keretében kis-

kerteket lehetett örökbe fogadni. 

Virágba borult a Boulevard és kör-

nyéke, mivel a kreatív alkotói pá-

lyázaton diákcsapatok készíthet-

tek miniatűr kerteket, amelyeknek 

a galériák mellett kulturális terek 

adtak otthont. A  pályázat egyik 

legfőbb célja az volt, hogy kreatív 

és játékos módon hozza közelebb 

a fi atalokhoz a BBB szellemiségét, 

azzal, hogy ők maguk alakíthatták 

környezetüket.

A kávéházairól és azok nyüzsgő, 

tudományos, művészeti és irodal-

mi életéről nevezetes út mára Bu-

dapest egyetlen tematikus kulturá-

lis főutcájává nőtte ki magát. Ezt a 

szerepét évről évre erősíthetik az 

ELEVEN tavasz és ősz eseményei, 

az önszerveződő helyi programok 

vagy éppen az aktív kulturális ki-

kapcsolódásra vágyó városlakók. 

Az elképzelés az, hogy a Bartók 

Béla Boulevard az éttermeivel, ká-

vézóival, galériáival, művészeivel és 

városhasználóival egy régiről isme-

rős, de egyben újszerű és izgalmas 

közösségi terévé válhat Budának és 

Pestnek egyaránt.

FAUR ZSÓFIA 2001-ben végzett a budapesti International Business School-ban, majd 
ezen év szeptemberében megalapította a kortárs festő- és szobrászművészekre fókusz-
áló Faur Zsófi  – Ráday Galériát, mely 2010 óta kiemelt hangsúllyal szerepeltet kortárs 
magyar fotóművészeket is. A művészek minél szélesebb körű megismertetését elősegít-
ve 2006-ban kiadói tevékenységgel bővítette profi lját. A gondozásában művészeti köny-
vek éppúgy megjelentek, mint mesekönyvek és ismeretterjesztő munkák, valamint Mai 
Magyar Iparművészet, Mai Magyar Képzőművészet, illetve Mai Magyar Fotóművészet 
címmel a jövőben is bővülő, hiánypótló sorozatok. Szintén e célt szolgálja mind aktívabb 
jelenléte, s művészei elkötelezett képviselete a határon túli neves vásárokon. A galériás 
elfoglaltságok mellett 2013 decembere óta a XI. kerület kulturális megújulásán fáradozik 
a Kult11 Egyesület elnökeként.

KULT11

2013 szeptemberében szüle-

tett a Kulturális Tizenegy Egye-

sület (Kult11) a Bartók Béla 

út és közvetlen környezetének 

társadalmi téren is aktív civil 

csoportjai, valamint vendéglá-

tó-ipari egységei összefogásával, 

annak érdekében, hogy régi-új 

medrébe terelését, egyfajta 

megújulást, pezsgést hozzon a 

Bartók Béla út kulturális és tár-

sadalmi életébe és programhely-

színként is szolgáljon a Főváros 

egyik kiemelt adottságokkal 

bíró központi szerepet betöltő 

főutcájára. Az Egyesület célja, 

hogy „a Bartók” ne csak szállás-

hely, vagy átszállási csomópont 

legyen, hanem egy jó hangulatú, 

élettel teli köztér, ahol akár két 

átszállás között el lehet fogyasz-

tani egy hangulatos helyen kávét 

egyedül vagy akár egy kedves is-

merőssel.


