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Tóth Péter

Óbudai Társaskör
A  „Koronához és az Oroszlánhoz” cím-

zett fogadó és kávéház 1816 és 1818 

között épült klasszicista stílusban. Az 

épület az 1990-es felújítás óta ad ott-

hont az Óbudai Társaskörnek, melynek 

tevékenységét kezdett�l fogva a kultúra 

befogadása, támogatása és közvetítése 

jellemezte. A 2008/09-es évadtól új ve-

zetéssel, de a régi megszokott ügysze-

retettel dolgozó Társaskör a kulturális 

és m�vészeti élet jelent�s szerepl�je. 

Hangversenyei, m�vészeti szalonjai, ze-

nés-irodalmi estjei, színházi el�adásai, 

pódiumm�sorai, könny�zenei koncert-

jei, a társas életet er�sít� klubjai és kor-

társ képz�m�vészeti kiállításai nemcsak az óbudaiak körében, hanem f�város-

szerte is kedveltek.

A ház ad otthont a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak, a Budapesti Vonósok-

nak, az Auer Vonósnégyesnek és a Budapest Ragtime Bandnek. Ezek az együt-

tesek állandó fellép�i a Társaskör rendezvényeinek, legyenek azok a Kiskorona 

utcában, a Kiscelli romtemplomban, a Péter és Pál-f�plébánia-templomban 

vagy a Református Egyházközség templomában.

A Társaskör tevékenysége rendkívül szerteágazó, de minden pillanatban a 

min�ség meg�rzésére és bemutatására való törekvés jellemzi, legyen szó ka-

marazenei vagy irodalmi estekr�l, operáról vagy tangóról. Mert a Társaskörben 

békésen megfér egymás mellett Haydn és az argentin tangó, Mendelssohn és 

a francia sanzon, Chopin és a big band muzsika.

A hagyományos hangversenyek mellett, nagy gondot fordít a fi atalok támo-

gatására – idén Debrecen, Szeged, Gy�r és Pécs Zenem�vészeti F�iskoláinak 

hallgatói mutatkozhatnak be –, valamint a kortárs zene népszer�sítésére; legyen 

az szerz�i est, a nagy szakmai rangot kivívott Ifjúsági Kortárszenei Estek, vagy az 

új, Kortárs? Zene! cím�, tematikus modern zenei sorozat, ahol kiváló el�adók, 

maguk a szerz�k és a mindenkori közönség beszélgethet egy-egy érdekes, de 

nem szakmabeli személy irányításával az elhangzott m�vekre  refl ektálva.

Ugyancsak a közönség és az el�adók közötti kapcsolatot er�sítik a nyilvá-

nos próbák, ahol a házhoz tartozó, ott próbáló együttesek nyitják ki a próba-

termek ajtaját a nagyszámú érdekl�d� el�tt.

A hangszeres zene mellett a dal- és operairodalom is jelent�s súllyal képvi-

selteti magát a Társaskör estjein. A nagy sikerrel futó Operamesékben Baranyi 

Ferenc úgy csoportosítja egy-egy téma köré az operairodalmat, hogy az érdek-

feszít� összeköt� szöveg mellett még tíz-tizenkét ária is helyet kaphasson.



ABLAK

115115

Egy opera el�élete a be-

mutatóig alcímet viseli Fehér 

András rendez� kulisszatitko-

kat feltáró sorozata, a Mib�l 

lesz a cserebogár?. A próba-

folyamat során kiváló f�iskolás 

vagy friss diplomás énekesek 

el�adásában jelenetr�l jele-

netre ismerkedhetünk meg a 

kiválasztott operával. A  cse-

rebogarak életképességét mi 

sem bizonyítja jobban, mint 

a hangversenytermi el�adás 

telt házat vonzó nyári repríze 

a Társaskör kertjében.

De a Társaskörben talált állandó helyszínre a Magyar Rádióban majd’ har-

minc évig futó m�sor, az egykori Ki nyer ma? utódjaként létrejött Játékos 

Muzsika 7×10 percben is. A rendkívül népszer� vetélked� Czigány György ve-

zetésével havonta várja a játszani és m�vel�dni szeret�ket.

A zene és a költészet szoros kapcsolatban létezik egymás mellett, egymást 

er�sítve a Társaskör számos rendhagyó estjén. Az elmúlt évadban a Nyugat 

folyóiratra, Radnótira, Dsidára emlékez� m�sorokban rangos színészek mellett 

kiváló zenészek gondoskodtak a kulturális szellemidézésr�l.

S ha Óbuda és irodalom: akkor Krúdy. Nem is lehet ez másként egy olyan 

házban, melynek a helyén egykor álló kávéházban szívesen fejezte be éjszakai 

vándorlásait a magyar Szindbád. A Krúdy-hagyomány ápolása az évfordulókon, 

megemlékezéseken, emlékesteken túl olyan nagy siker� színházi el�adások-

ban is megmutatkozott, mint a hat éven át telt házat vonzó nyári színházi pro-

dukció, a Krúdy írásaiból Fráter Zoltán által összeállított Szindbád kertje.

És ezzel már ki is léptünk a szabadba. A kövek közül egy darabka termé-

szetbe. A Társaskör apró udvara, zöld pázsitja, hatalmas gesztenyefái ideális 

helyszínt biztosítanak a nyári rendezvényeknek. Színház, sanzonest, klasszi-

kus muzsika, opera, szalonzene és ragtime muzsika váltja egymást az óbudai 

 estében.

Óbudai Társaskör, 1037 Budapest, Kiskorona utca 7. 

www.obudaitarsaskor.hu, Tel.: 250 0288


