
KAPRONCZAY KÁROLY

Emlékképek az egykor volt Tabán polgárairól

Saly Noémi ismert irodalom- és helytörténész, a budai Tabán történetének avatott szak-
értője, azon „szerencsések” egyike, aki abban a házban él, ahol szülei és nagyszülei is 
éltek. Visszagondolva gyermekkorunkra, alig volt valaki, aki nem érdeklődött volna 
szülőházuk története vagy lakói múltja iránt. Gyakran egy-egy régi bérház valóságos 
történelem, főleg akkor, amikor több nemzedék is él a lakásokban. Erről és érdeklődé-
se szándékairól Saly Noémi így ír: „Keveseknek adatik meg, Budapesten meg pláne: 
születésem – 1956 – óta ugyanabban a lakásban élek. Gyerekként, amikor az ember 
a szavak bűvöletében él, és a világ birtokbavételeként szinte mágikus módja a dolgok 
megnevezése, a másik nevének megtudása, gyakran faggattam nagyanyámat és a ház 
öregeit: hogy hívták azokat, akik előttünk itt laktak? Tizenkét évesen beírtam ezeket az 
információkat egy ronda szürke, spirálos noteszbe.

2017-ben a Budapest 100 eseménysorozatának középpontjába a rakpartok kerültek. 
Hajdan gyönyörű házunk a világörökség része, Hauszmann Alajos alkotása, nosza, tár-
juk ki a kaput mi is arra a két napra. Előszedem a szürke noteszt, annyi mindent tudok 
a lakókról, gyerekjáték lesz az egész.

Azután megnyitottam az Arcanum portált a neten, mondván a gépnek: Döbrentei utca 8., kis 
szolgám, szimat! És szörnyen elszégyelltem magam. Jóságos ég, hiszen nem tudok én semmit. 
Zúdultak rám a nevek, történetek, drámák és vígjátékok, elképesztő kavargásban ez az egész 
ótvar, gusztustalan, rossz emlékű huszadik század.

A hatalmas anyag láttán ijedtemben a megoldást is kitaláltam: én leszek a házvezetőnő, 
és kiteregetem a ház szennyesét. A látványterv enyhén szólva puritán volt. A/4-es lapokra 
nyomtattam az életrajzokat meg a képeket, a kapualjba került az épület és a két háztulajdonos 
család története, az orsótér aljába szárítóköteleken, lepedőkre tűzve, illetve – ahol pontosan 
tudtam – az ajtók mellé erősítve pedig az én régi szomszédaimé. […] … rögtön el is dőlt, hogy 
ebből könyv lesz, hiszen már nincs is vele olyan sok munka – ajaj, dehogynem, rengeteg lett. 
Úgyhogy csak most, két év elteltével tudom végre újból azt mondani: kerüljenek beljebb, is-
merkedjenek meg a mi tabáni bérházunkkal.”

Valójában ez a könyv története, egy kamaszlány álmainak megvalósulása. Tényleg hatalmas 
munka egy ház hajdanvolt lakóinak életrajzát felkutatni, rendszerbe tenni, a hozzá illő képeket 
megszerezni és beszerkeszteni. Végül egy életrajzi (vagy annál több) lexikon született.

Manapság szomszédjainkat sem nagyon ismerjük, nemhogy a régi, neves lakókat. 
A régen emelt budai lakóház történetében meghatározó elem, hogy az 1950-es évek-
ben nem volt „divat” a szomszédok vagy az előző lakók után kutakodni. Akinek erre 
volt „joga”, az elől menekültek az emberek, így szűkült az egymásnak átadott „isme-
retanyag”, és aki mégis emlékezett, az már „önvédelemből” nem szólt semmit. Ez az 
adott korban érthető dolog volt. A volt lakók között voltak tisztviselők, katonatisztek, 
tábornokok, képviselők, miniszterek, kisemberek, egyedülálló özvegyek, közülük töb-
büknek legfeljebb a neve maradt meg. Maga a szerző igyekezett minél többet megtudni 
az adott személyről. Ez nyilván könnyebb volt az ismert személyeknél, de fényképeket, 
személyes emléktárgyakat csak a leszármazottaktól lehetett elkérni. Hol élnek most, 
vállalják-e a nyilvános közreműködést? Az összegyűlt adathalmaz adta meg a könyv 
végleges szerkezetét: nemcsak lakásonként bontva, hanem az odaköltözés évszáma lett 
a meghatározó támpont. A szerző figyelemmel kísérte a Tabán korabeli történetét, így a 
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nevek felsorolása (mai értelemben vett telefonkönyv) helyett egy korszak illusztrált tü-
körképe vált az adatok halmazából. Rendkívül értékes a fényképgyűjtemény, amelynek 
egyes darabjai ugyan az adott lakáshoz kötődnek, de tökéletesen illeszkednek az akkori 
Tabán hétköznapjaihoz. Képet kapunk az egykori Tabán kisipari és szolgáltató vállal-
kozásairól, apró üzleteiről, hivatalairól, amelynek szinte nyomai sem maradtak meg az 
egykori városka szervezett „eltakarítása”, a világháború pusztításai után. Ma hatalmas 
park van az egykori városrész helyén, csak néhány épület és egyetlen templom emlé-
keztet a múltra. Az egyházi anyakönyvek kiváló magyarok, németek és szerbek neveit 
őrzik, akikből tudósok és politikusok lettek. A Tabán valóban háromnyelvű városka volt, 
ahol élni nem volt szégyen. A városnegyed nagy vesztesége, hogy a háború pusztítá-
sának áldozata lett az ortodox püspöki palota és templom, amelynek emlékét még egy 
emléktábla sem őrzi. Talán ezt akarja „helyrehozni” a Saly Noémi könyvében szereplő, 
a Szent Demeter-templom belső teréről készített fénykép.

A könyvet ajánlani kell minden helytörténésznek, akik gyűjtik a múlt emlékeit, még 
ha az csak egyetlen metszet is. Az összeállítás nemcsak feleleveníti az egykor volt vá-
rost, de bepillantást enged polgárai életébe is.

(Saly Noémi: Micsoda népek… Budapest, 2019, Ab Ovo Kiadó, 270 p.)


