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KÉPEK A VÁRBÓL Irta: Sőtér István 

AVÖRÖSTÉGLÁS bástyák kelleténél nagyobb buzgalommal 
őrizték meg a védelmükre bízott utcákat és házakat: a 
Vár, mely annyi ostromnak és szép kérésnek állt ellen 

makacsul, ma is bevehetetlen némikép, magas és magányos. 
A Bécsi kaput régóta nem lehet bezárni, de nincs is erre szükség, 
az Ostrom-utca nem bocsát fel több várvívót. De a régi tilalom 
ma ugyanúgy érvényes még és láthatatlanul is elriasztja a kinn-
lakókat. Mintha Fiáth János utcája azért lenne oly meredek, 
hogy az unokákat eltérítse az ostrom gondolatától. 

Akik itt élnek, mintha távoli kisvárosban laknának. Este 
üresek az utcák, magányos sétálók után fordul meg néha az 
őrszem és a 16-os autóbusz idegen világba visz alá, a város kék-
piros színű, duruzsoló völgyébe. Számüzöttek és üldözöttek itt 
nyerhetnek oltalmat, menedéket, nyugtalan és fenyegető idők-
ben egyedül itt honol biztonság, s aki egy rossz világ elől rejtezni 
akar, azt a bástyák és a régi, vastag házfalak kettős burka őrzi. 
Mintha előkeríthetné még valaki a Bécsi-kapu elveszett ajtó-
szárnyait, elvághatnák a sikló drótkötelét és a bástyafokról 
forró ólmot, kőzáport zúdíthatnának a bemerészkedőkre. Benn-
szülött várbeliek, kiknek nagyszülei is hasonló alacsony, ablak-
mélyedéses szobákban laktak, lelkük mélyén talán ilyen vágya-
kat, ilyen büszkeséget táplálnak, de azt sem felejtik, hogy Budát 
nemcsak ostrommal vették be, hanem ünnepnapi kirándulás-
sal is. A török sereg bámészkodást színlelve vonult, apránként 
a bevehetetlen hegyre, míg egyszer csak elfoglalta a kapukat 
és az őrtornyokat. A vasárnapi felszivárgó «lentiek» talán e ravasz 
törökök utódai: fényképezőgépekkel és fajkutyákkal özönlik el 
a sétányt, a Mátyás-templom déli miséje tőlük szagos és az álma-
tag, kis cukrászda, melynek biedermayer karosszékében valaha 
Erzsébet királyné is ült, zsúfolásig telik velük. Az igazi várbeliek 
gyanakvón, mogorván nézik a kíváncsi, sürgő-forgó vendég-
sereget. Legszívesebben ki sem mozdulnak a veszedelmes vasárnap-
délelőttökön és fellélegzenek, mikor a lenti házak felszálló ebéd-
füstje elszólítja a hivatlanokat. 

A Várba minden megkésve érkezik. Lenn, a körutakon friss 
rikkancsok szaladnak az esti szenzációval; a Vár ritkán árulja el 
izgalmát, vagy kíváncsiságát. Pedig nagy, fekete autókon, utcáin 
száguld gyakran, mult mellett, a készülő történelem, a szekré-
nyekben megcsörren a porcellán s a sötétedő szobák mennyeze-
tére követségi kocsik fénykévéje csap. Oly kevéssé zavarja 
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mindez a Vár öröklött magányát, mely felszívódott a falakba 
és háborítlanul szunnyad az utcák kövezete alatt, a beomlott 
folyosókban és barlangokban. 

Maholnap szállóige lesz a mondás, szellemes írónk mondása, 
hogy «a Várban lakni: világnézet». Ennek a világnézetnek azon-
ban megvannak a maga sznobjai is : minél frissebb lakos valaki, 
annál nagyobb önérzettel tölti el idetartozása. Ne higgyük, hogy 
a Vár nemesi, főúri fészek, már eredetétől fogva. A bástyák 
övezte fennsík Budapest polgárosodásának egyik legrégibb magja, 
s ha ugyan van még várbeli őslakos, annak ősei éppoly távol 
estek a paloták környékétől, mint az utódok. A Vár éppoly 
város-ős, mint Párizsban a Cité szigete, vagy a londoni City, 
rokonságot azonban legfeljebb az elsővel tarthat. Nem fejlődött 
belőle sohasem kereskedelmi központ, elsőbbségét, ősi voltát egy 
székesegyház hirdeti és akárcsak a párizsi Notre-Dame-ot, Boldog-
asszony templomát is közigazgatási épületek gyűrűje övezi. 
Ezek adják meg a városrész súlyát és ezek is fosztják meg igazi 
jellegétől. A Vár életét két részre osztja egy időpont: a hivatalok 
napi munkájának megszünte. Délután két óráig az egész országé 
a Vár, az autóbuszok ügyes-bajos kérvényezőket szállítanak, 
a nemzet minden gondja, baja felkavarodik egy órában. Délután 
ismét ráborul az utcákra a magány, mely estefelé enged csupán, 
a nagyvilági élet ébredésének édes küszöbén. Ezek az órák, 
melyekben sorfalat állanak a kocsik a régi kapuk előtt és a szalo-
nok függönyei mögött kigyul a fény. 

Mint az ősi városmagvak általában, a Vár is érthetetlenül 
kicsinek látszik a megnagyobbodott, kiterjedt város közepén. 
De mintha ezzel is jelképes voltát hirdetné, mintha utcái minden 
utcák őseiként, külön történelmet, külön fényt követelnének 
maguk számára. Ezek az utcák szeszélyes vonalaikkal még a Vizi-
város zegzúgos romantikájánál is dúsabb költészetet őriznek. 
Az a domb, mely a hegy közepén emelkedik s a Koronázó-templo-
mot hordozza, két idegen területre választja a Vár utcáinak 
sűrűjét. A délre fekvő a Millénium utáni idők építőkedvének 
szomorú példáit mutatja. A miniszterelnökség palotája őriz itt 
egyedül egy stílust, mely oly hamar kihalt e városból. A nemes, 
sárga épület, újklasszikus domborműveivel valóban idegen a hiva-
tali épületek és bérházak szürke sivárságában. A Dísz-tér egyik 
oldalát gyönyörű kis paloták szegik, anélkül azonban, hogy nagy, 
francia kastély-ablakaik és barokk faragványaik meg tudnának 
vigasztalni a tér szomorú modernségéért. Az a néhány bérház, 
mely barbár, toronyként a paloták tetői fölé emelkedik, korunk 
utolsó és meghiusult merénylete a Vár ellen. Idegenül és ügye-
fogyottan állanak az «összkomfortos» épületek régi prímások és 
nádorispánok telkein. A külügyminisztérium előtti forduló, mely 
után a ziháló kocsi a Vár szintjére kapaszkodik, nem nyujt 
vigasztaló látványt. Akár az ötödik kerület hivatal-fertályán is 
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járhatnánk : bérházak ablaksora néz farkasszemet a hivatalok 
irattáraival. 

A Várat, mint mondottuk, a Szentháromság-tér választja 
két részre. A térről induló utcák, melyek a Bécsikapunál futnak 
össze ismét, nagyobbrészt érintetlen házsorok közt kanyarognak. 
Itt van Budapest legszebb utcája, az Úri-utca. Milyen ismeretlen 
földrajzi törvénynek engedelmeskedik ez az utca lágy hajlásai-
val? Mi terelte a házakat ily szelid csoportokba, mintha egy 
patak partjaként néznék a víz folyását? A földszinti ablakokon 
belső kíváncsiak talán Budapest legfinomabb szobáit láthatják, 
fehérre meszelt boltívek alatt, csodálatos rajzú padlókockákon, 
Magyarország legnemesebb bútorainak múzeumával. Az enyhén 
kanyargó utca, melynek alaprajza talán a Várhegy alig érezhető 
hajlásait másolja, kedves sétahelye a multon merengőknek, hisz 
Buda visszafoglalása óta a város felépülésének minden fokozatát 
híven őrzi. A barokk és rokokkó mellett megtaláljuk a mult szá-
zad elejének oly ritka romantikus maradványait is és egy-egy 
bérház udvara a szabadságharc levegőjét leheli. Pedig a Vár 
igazában ma is Mária Teréziáé. Az emeletes házak hosszúkás 
udvarai, a körbefutó botíves ámbitussal Bécset és Ausztriát 
idézik. És benn, a szobákban is, a bútoeok többsége, a széles, 
faragott ágy, az íróasztal s a vitrin porcellánjai, mind a kedves 
emlékű királynő uralkodása alatt készültek. 

A régészeti társulat elfeketedett kőtáblái mellett mennyi 
emléktáblára lenne még szükség, hogy a Vár lakóinak emlékét 
megörökítsék! Az egyik házban Canova tanítványa lakott, 
Ferenczy, a szobrász, nem messze tőle pedig Volkmann Róbert, 
a zeneszerző. K i tudja azonban, hogy a Verbőczy-utca 13. szám 
alatt, Cartier, a párizsi ékszerkirály házában Tóth Árpád élt 
s a földszinti lakás három szerény ablaka mögött a magyar 
szavak és versek legritkább zenéje veszett el. Két lépéssel odébb 
már Kossuth Lajos volt börtönére emlékeztet a tábla. 

A Verbőczy-utca nem oly nyugodt, bájos hajlású, mint szom-
szédja, az Úri-utca : elején összeszűkül, mint egy tömlő szája, 
majd tág öböllé szélesedik, melynek gömbölyű falai közt a járó-
kelők lépte úgy konganak, mint egy visszhangos, üres teremben. 
Talán az utca kövezete alatt húzódó folyósók játéka ez ! A vár-
beli cselédek közt sokat mesélnek még a kocsmárosról, kinek leg-
jobb bora volt az egész környéken és senkisem tudhatta, honnét 
szerezte. Mígcsak észre nem vették, hogy az urasági pincék 
drága italait rendszeresen dézsmálja valaki. Igy leplezték le 
a furfangos korcsmárost, ki jól ismervén a török-korbeli folyósok 
titkát, melyek pincétől-pincéig ágaznak, könnyűszerrel jutott 
ingyen borhoz. Az elővigyázatos háztulajdonosok ma már kocsi-
számra hordják a földet pincéik lejáróiba s így a földalatti folyó-
sok sötétben maradnak még soká. De nemcsak a pincék tarto-
gatnak meglepetést a lakók számára : a padlás javításakor 
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gyermekfejnagyságú ágyúgolyókra bukkannak a pallérok, melye-
ket még a szabadságharc idején lőtt ide a svábhegyi tüzérség. 
Az ellenséges dombokon ma villák sora áll s a kissvábhegy lép-
csőin még találkozunk magányos honvédsírokkal, melyeknek 
lakói bizonnyal a várvédők áldozatai. A Svábhegy s a Vérmező 
felől nem fenyegeti több veszedelem a falakat: esténkint barátsá-
gos nyári vendéglők kerthelyiségébe Ját le a Bástyán sétáló. 
De a régi ellenségeskedés emlékét mindig őrzik a Hadimúzeum 
előtt sorakozó ágyúcsövek. A múzeum fala kegyelettel hor-
dozza a honvédágyúk ütötte sebhelyeket s a sétány elárvult 
bronzcsövei címereikkel, jelmondataikkal, barokk virágfüzéreik-
kel óriási ékszereknek, nehézkes szalóndíszeknek látszanak. Ezek 
a szeszélyes, madárfejekkel és domborművekkel elhalmozott 
ágyúk aligha láttak sok ütközetet: megtaláljuk hátukon X I V . La-
jos nap-jelképét, a pápai tiarát és a török szultán bonyolult 
betűit, ugyanazokat a jeleket, melyeket a Korán lapjain láthat-
nánk. A Svábhegyre, a Rózsadombra és a Margitszigetre szege-
ződnek ezek a kedves, parádés csövek, melyeket ugyanúgy kímél-
hettek gazdáik, mint a díszruhás ezredeket, melyeket különböző 
ürügyekkel, kerülő utakon vezényeltek, hogy minél messzebb 
kerüljenek a harctérről. 

Úgy állanak itt ezek az ágyúcsövek, mint egy lázálom 
tartozékai: talán kiszabaduló őrültekre várnak, kik a szigeti 
cukrászdát, a Margit-körút környékének vacsorázó helyeit, vagy 
a Kissvábhegy villáit akarják szétbombázni. 

Görgey Artur lovasszobra, melyet négy kis mozsárágyú őriz, 
ködös, téli reggeleken úgy jelenik meg a Krisztinaváros és a Rózsa-
domb lakói előtt, mint fenyegető áltomás : a kerek bástya fokán 
áll Vár és város felett a fenyegető lovas. 

A Vár festői, kissé díszletszerű arcát főként az odalenn lakók 
ismerik, azok, akik a dunaparti korzóról, a Ferenc József-hídról, 
vagy a Budát környező hegyekről tekintenek felé. A Vár képe, 
a királyi palotával és a Lánchíddal sablonos színpadiságában is 
bájt és fenséget rejt. A mult század végének építészei, kik a lenyü-
göző hatásokat kissé mindig az operai díszlettervező képzeletével 
teremtették meg, talán nem is tévedtek nagyot, midőn a Vár 
Duna felé néző arcát ily lovagkori ódonsággal rajzolták. Hisz 
a Vár igazi jellegétől mindig idegen volt ez a mesebeli kastély-
stílus, mely inkább illett a kacsalábon forgó vár történetéhez, 
mint az ostromoktól sokszorosan végigpusztított Budához. A hegy 
jó egyötödrészét elfoglaló királyi palotán túl tornyok, bástya-
fokok, pillérek csipkézete hirdeti a mult század végének közép-
kor elképzelését. Mégis, ki merne elégedetlenkedni a Halász-
bástya hófehér tornyai, galériái miatt? K i merné megtagadni 
Budapest felépítőitől, az Andrássy-út, a pályaudvarok, a hidak 
és középületek tervezőitől, hogy legkedvesebb és eleve megvaló-
síthatatlan álmaikat egy bájosan hazug történelem ürügye alatt 
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próbálják megvalósítani? Ezek az építők, kik még a bérházakat is 
lovagváraknak, barokk kastélyoknak álmodták, fellélegzettek, 
mikor egy gót kathedrális renoválását vagy egy középkori bástya 
felépítését bízták rájuk. Igy hát a Vár történelmi levegője inkább 
a Millénium vágyálmait őrzi, de talán jobb is ez így : a fenn-
maradt paloták kissé nehézkes, polgári barokkjához egy mese-
szerű irreális stílus csatlakozik, melynek nincs kora és «történelmi» 
fémjelzése», de könnyedségében, álomszerűségében épp azt a kere-
tet nyujtja, melyre a Vár leginkább rászorul. 

A századvég, ez az oly sokat s oly szívesen szidott korszak 
azonban másutt is meghagyta nyomait a Várban, így elsősorban 
a királyi palotán. A méltóságteljes barokképület legkedvesebb 
sarkait a milléniumi Magyarország romantikus képzelete díszí-
tette fel. Ezek a kutak, melyek mohos sziklabarlangokban fakad-
nak és egy vadászó társaságnak, vagy mocsárban gázoló paraszt-
gyerekek lábát öntözik, a nagy szelindekek, s egy Arany János-i 
romantika mellékalakjai egy félbemaradt történelmi játék emlékei. 
S maga a Várkert, angolos vadonjával, melyből vörös bástya-
falak és hófehér, kőkorlátos terraszok emelkednek elő, tornyos kis 
kilátóival, akár egy Jókai-regény színtere lehetne. Ez a kép, 
a mellélkalakokkal és hősi szimbolumokkal övezett kupola, a 
szenvedélyes lendületű lovasszobor s a hegyoldal zölden göndö-
rödő tenyészete, nem kaphatott volna szabb befejezést, mint 
azt a romantikus épületsort, mely műtermeivel és galériáival 
a Dunapart felől lezárja. 

A Vár örökös meglepetésekkel szolgál annak, aki csak kissé 
ismeri. A háromszögletes, kis tér, melyen Hadik gróf szobra áll, 
csak akkor bontakozik ki igazi kedvességében és arányosságában, 
ha hátulról, a szobor mögül közelítjük meg. S a csodálatos Szent-
háromság-emlék, a Mátyás-templom előtt, mindvégig ismeretlen 
azok előtt, kik még este, reflektorok fényében nem látták. Ilyen-
kor olyan a Vár, hófehér fényben égő bástyáival és a fekete utcák-
kal, melyeknek kövezetét csillogóra csiszolták az autók gummi-
kerekei, mint egy elhagyott színpad, melyen égve felejtették 
a fényszórókat. A magányos téren céltalanul és pazarlón fehérlik 
az aranyozott kőoszlop, szentjeivel és glóriáival. 


