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storystory

ÁTPAKOLT PLÉBÁNIÁK, ÖRÖKKÉ NYITVA TARTÓ KÁVÉHÁZAK VAGY ÉPPEN KOPOGTATÓ IGGY POP EGY ÚJPALOTAI PANELLAKÁS AJTAJÁN? HA JOBBAN BELEGONDOLUNK, BUDAPESTEN 
VALÓJÁBAN EGYIK SEM LEHETETLEN, UGYANIS AKÁRMERRE VISZ IS AZ UTUNK, BÁRMELY KANYARGÓS UTCASARKON BELEFUTHATUNK ILYEN, VAGY EHHEZ HASONLÓ VÁROSI MESÉBE. 
HOGY MI IGAZ A LEGHÍRESEBB ÉS A LEGMEGHÖKKENTŐBB BUDAPESTI LEGENDÁKBÓL, ANNAK EGY NAPFÉNYES, NYÁRI BELVÁROSI SÉTA KÖZBEN PRÓBÁLTUNK A VÉGÉRE JÁRNI.

RELOCATED CHURCHES, ALWAYS OPEN CAFÉ HOUSES, OR IGGY POP KNOCKING ON THE DOOR OF AN APARTMENT IN A CONCRETE BLOCK IN ÚJPEST? NONE OF THESE ARE IMPOSSIBLE IN BUDAPEST, 
BECAUSE NO MATTER WHICH DIRECTION OUR ROAD MAY TAKE US, WE RUN INTO URBAN TALES LIKE THIS ON ANY SINUOUS CORNER. BUT HOW MANY OF THE FAMOUS AND ASTOUNDING LEGENDS 
OF BUDAPEST ARE REALLY TRUE? WE INVESTIGATED ON A WALK IN THE DOWNTOWN ON A SUNNY SUMMERS DAY.

szöveg text by B. B. · illusztráció illustration by hEATHEN

LEGENDARY BUDAPEST, 
THE LEGENDS OF BUDAPEST 

HUNTING 10 MYTHS OF THE CAPITAL

Tíz fővárosi legenda nyomában 

Legendás Budapest, budapesti legendák 

Csak kapkodjuk a fejünket,  ha Budapest  utcáin sétálunk,  hiszen 
minden nap egy új kávézó, egy új étterem, hovatovább egy új szó-
rakozóhely bukkan fel előttünk a semmiből. Eközben sokan nem 
is  sejtik,  hogy  az  a  sarok,  ahol  éppen  kávéjukat  iszogatják,  vagy  
az az utca, amin keresztülrohannak, hogy elérjenek az esti buliba, 
vagy éppen az a különös, már enyhén omladozó erkély egy eldu-
gott utcasarkon egy rejtélyes mesét tartogat Budapest múltjából. 
 
A PESTI KŐMÍVES KELEMENNÉ 

A sokak által egyszerűen ijesztőnek tartott kőasszony alakját per-
sze  rögtön  megtámogatták  a  város  legromantikusabb  legendájá-
val: a mese szerint a házban lakó pár női tagja minden nap a front-
ra szólított férjét várta haza, az után is, hogy közölték: a férfi hősi 
halált halt. A kitartó asszony még a spanyolnáthával megfertőzve 
sem adta fel, végkimerültségben is a balkonon könyökölt, a halál 
is  itt  érte.  Pedig  másnap a  várt  férfi valóban hazatért,  aki  halott  
szerelmét látva, bánatában befalaztatta az erkélyt, a szobrot pedig 

We  don’t  know  where  to  look  when  we  walk  on  the  streets  of  
Budapest,  because every day a  new café house,  a  new restaurant,  
or a new club pops up out of the blue. Meanwhile, not many people 
know that on the corner where they drink their coffee, or the street 
that  they  rush  across  to  get  to  a  party  at  night;  or  that  strange,  
slightly  crumbling  balcony  on  a  hidden  street  corner,  could  tell  us   
a mysterious tale from Budapest’s past.

THE CLEMENT MASON’S MISSUS OF PEST

The stone lady, feared by many, was of course immediately attributed 
to the most romantic legend in the city.  According to the tale,  the 
lady living in the house had waited for her husband (who had been 
sent to the front line to fight) every day, even after she was told that 
her husband had died as a hero. The determined woman didn’t give 
up, not even when she caught the Spanish influenza. She waited for 
him on the balcony, completely exhausted, until she finally passed. 
Her  husband arrived  home the  next  day,  and as  he  glanced at  his  
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hű felesége emlékére emeltette. Bár a hűség mutogatnivaló min-
tájává vált kőmátka sztoriját kétség kívül könnyes szemekkel lehet 
példaként állítani hűtlen ismerősök elé,  egy gond van vele: hogy 
nem igaz. A valóság, mint általában, jóval profánabb: a házat Ybl 
Lajos, a híres Ybl Miklós unokaöccse tervezte, a befalazott kőszo-
bor  díszítőelemét  pedig  a  párizsi  Sorbonne  Egyetemről  hazatért  
fia, Ervin javasolta egy francia palota mintájára. 

NIKOLA TESLA ÉS A VÁLTÓÁRAMÚ VÁROSLIGET

Innen még buszra sem kell szállnunk, elég besétálnunk a Városli-
get egyik árnyas fasoráig, hogy ott bandukolhassunk, ahol Nikola 
Tesla  is,  mikor sorsfordító  felfedezését  tette.  A fiatal  zseni  akko-
riban kapott munkát Puskás Tivadar telefonközpontjában, azon-

ban  vele  is  megtörtént,  ami  sokunkkal:  egyáltalán  nem  az  ígért  
álommelót kapta meg, hanem annak karcsú utánzatát, ahol a ké-
sőbbi géniusz a világ megváltása helyett csak kávéfőzésben élhet-
te  ki  tehetségét.  Bánatán barátja,  Szigety  Antal  próbált  segíteni,   
ő vette rá Teslát, hogy sétálgassanak a Ligetben. Egyik alkalommal  
a  szerb  egyik  percről  a  másikra  Goethe  Faustjából  kezdett  idéz-
getni, amire a sokat látott Antal nyilván már csak legyintett volna, 
de arra már ő is felkapta a fejét, mikor Tesla a szavalás után egy 
bottal  a  Liget  porába  rajzolta  a  váltóáramú motorok működésé-

dead wife he was overcome with such grief, that he built the balcony 
into a wall and commissioned the statue in memory of his loyal wife. 
Although this legend has become a model for loyalty, and without  
a  doubt  it  can  be  a  teary-eyed  example  of  faithfulness  for  the  
unfaithful, there is one problem with it: it isn’t true. Reality, as usual, is 
far more profane: the house was designed by Lajos Ybl, the nephew 
of the famous Miklós Ybl, and the ornament of the walled-in stone 
statue was suggested based on a  French palace by his  son,  Ervin,  
who had just returned from the University of Sorbonne in Paris.

NIKOLA TESLA AND THE CITY PARK WITH AN  
ALTERNATING CURRENT

You don’t need to take the bus from here, as strolling in the shadows 
of the trees to the City Park you will find yourself walking in Nikola 
Tesla’s footsteps, on the ground where he made his crucial discovery. 
The young genius was offered a job at the Puskás Tivadar telephone 
exchange,  and  found  himself  in  the  same  situation  we  have  all  
been in: it was not the previously-promised dream job, but instead  
a papier-mâché thin semblance of it. It was a place where, instead of 
changing the world, the young genius could only thrive while making 
coffee.  His  friend,  Antal  Szigethy,  wanted to  cheer  him up,  and so 
they began walking together in the City Park. Tesla began to quote 
from Goethe’s Faust, and as Szigethy had already seen all there was 
to see, he would have waved this off as well, but after his friend was 
finished reciting Faust, he began to draw in the dust with stick. What 
Tesla  drew was  none  other  than  the  solution  to  the  issue  hanging  
over  the  heads  of  humanity:  the  problem  of  alternating  current  
motors.  The truth of  this  story is  questionable,  but  in  his  memoirs  
Tesla claims that he truly did find the inspiration for his world-famous 
invention beneath the trees of the City Park.

nek az alapjait, ami addig megoldatlan problémaként csüngött az 
emberiség feje  fölött.  Hogy ebből  mi  igaz,  a  mai  napig kétséges,  
de Tesla visszaemlékezéseiben állította: világhíres szabadalmához 
tényleg a Liget fái közt szállta meg az ihlet.

A MAI NAPIG REJTÉLYES PINCÉR ESETE 

Üljünk fel egy buszra – bevállalósok persze gyalogolhatnak is – , 
és  szálljunk  le  a  Blaha  Lujza  téren,  ahol  ma  is  megtalálhatjuk   
a helyét a legendás EMKE Kávéháznak, melynek asztalainál a kor 
nagyjai  rendszeresen  ücsörögtek,  kávéztak  és  vitáztak.  Mégsem   
a híres bohémnemzedék egyik tagja, hanem az az egyszerű pincér 
nyerte el a leghíresebb vendég státuszát, aki a vécében lett öngyil-
kos.  A  korbeli  tanúk  állítják,  hogy  azon  a  tragikus  napon  Antal  
Gyula mogorván itta feketéjét, majd heves telefonálásba kezdett, 
végül  mérgesen rohant  be  a  vécébe,  a  riadt  vendégek pedig  már 
csak egy tompa dörrenésre figyeltek fel a vad politizálásból. Mikor 
Gyulát megtalálták, a zsebében egy rejtélyes borítékra bukkantak, 
melyen  az  „Öngyilkosságom magyarázata”  felirat  állt,  benne  egy  
kibogozhatatlan  keresztrejtvénnyel.  A  fiatal  pincér  annyira  bele-
melegedett  a  megfejtés  rejtegetésébe,  hogy azt  a  mai  napig nem 
tudták  megoldani.  Mivel  a  történet  elejétől  a  végéig  igaz,  lehet  
jelentkezni,  hátha  most  már  valaki  kideríti,  mi  kergette  félőrült  
állapotba az összeroppant pincérfiút.

KULCSHAJIGÁLÓ KÖLTŐK

Ha már erre járunk, egy rövid sétával átruccanhatunk az 1894 óta 
büszkén álló New York Kávéház elé, és ha van kedvünk, még egy 
kávét vagy egy elegáns reggelit is elkölthetünk a ház legnagyobb 
legendájának az emlékére. A mese szerint ugyanis az október 23-i 
nyitásakor a tulajok és a jövőbeli törzsvendégek erős bulihangulat-

THE CURIOUS CASE OF THE MYSTERIOUS WAITER

Hop  on  a  bus  –  the  more  daring  ones  can  walk  of  course  –  and  
go to Blaha Lujza Square where you will  find the site that used to 
house  the  legendary  EMKE  Café.  The  most  prominent  people  of  
the age sat  around its  tables,  drank coffee,  and discussed politics.  
Nevertheless, it is not one of the bohemian patrons holding the title 
of ‘most famous guest’, but a simple waiter who committed suicide 
in the bathroom. Witnesses claim that on that tragic day, Gyula Antal 
drank  his  black  coffee  with  a  sullen  expression  on  his  face.  Then,  
following a heated phone call, in his anger he ran to the bathroom. 
It was then that the wild discussions of politics among the patrons 
halted,  broken  by  the  startling  sound  of  a  blunt  bang.  Along  with  
Gyula’s  body,  a  mysterious envelope was also found in  his  pocket.  
An envelope on which it was written ‘the explanation for my suicide’ 
and  containing  an  unsolvable  crossword  puzzle.  The  young  waiter  
was so obsessed with hiding the explanation in the puzzle, that the 
answer hasn’t been discovered to this day. As the story is true from 
the beginning to the end, anyone may try to finally figure out what 
drove the broken waiter into this half-crazed state.

THE KEY THROWING POETS

If  you  are  already  here,  then  you  may  as  well  walk  to  the  proud  
building  of  the  New  York  Café,  built  in  1894.  Here  you  can  enjoy   
a coffee, or an elegant breakfast, in memory of the greatest legend 
of the house. According to the myth, during the opening on October 
23rd ,  the owners and guests marched to the bank of  the Danube 
with party in their hearts. This is where Ferenc Molnár – with a single, 
well-aimed  strike  –  threw  the  keys  of  the  café  into  the  Danube;  
ensuring  that  it  could  never  close.  Although  the  legend  fits  the  
bohemian  mood  of  the  time,  this  story  is  most-likely  false.  At  the  

„... a mysterious envelope was found in his pocket. An 
envelope on which it was written ‘the explanation for my 

suicide’ and containing an unsolvable crossword.”

„... a zsebében egy rejtélyes borítékra bukkantak,  
melyen az „Öngyilkosságom magyarázata” felirat állt, 
benne egy kibogozhatatlan keresztrejtvénnyel.”
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ban a Duna-partra vonultak, ahol Molnár Ferenc a kávézó kulcsait 
egy mozdulattal a folyóba vágta, hogy a ház sose zárhasson be. Bár 
a legenda illeszkedik az akkori bohém hangulatba, nagy valószínű-
séggel kamu, mivel az említett nyitáskor Molnár még csak 16 éves 
volt,  így  a  kávéházakban  duhajkodás  helyett  ekkor  valószínűleg   
a matekkönyvébe bámult bús arccal. Azért adjunk egy esélyt Mol-
nár  rocksztárimázsának  is:  nem  kizárt,  hogy  a  mese  az  1927-es  
újranyitásra vonatkozik, ekkor pedig a felnőtt Molnár már bőven 
kerülhetett  olyan  helyzetbe,  hogy  a  Duna-parton  kössön  ki  kul-
csokat hajigálva. Ha így volt, ha nem, bejött a módszer: a kávézó 
ma is nyitva áll. 

CSODATÉVŐ KŐKORSÓK 

Innen, ha nem is feltétlen rövid, de mindenképpen élvezetes bel-
városi  gyaloglás  vezet  a  következő  helyszín,  az  Október  6.  utca  
egyik  bérházának  udvarába.  A  mesék  szerint  ugyanis  itt  áll  az   
a szobor, mely Szabó Magda híres könyvéből készült kultuszfilm, 

az Abigél  „főszereplője”  lett.  A  címben  megnevezett,  csodatévő  
Abigél mind a könyvben, mind pedig a filmben kőkorsójával várta 
a  szigorú  leánynevelde  diákjainak  titkos  óhajait.  Bár  a  történet-
ben kiderül, hogy nem csoda, hanem egy lelkes és bátor tanár áll 
a kőszobor árnyékában, a valóságban mégis igaz, amit a szoborról 
beszélnek: valóban a filmben szereplő Abigél várja ma is a házba 

time of the opening, Molnár was only 16 years old, so instead of wild 
nights in cafés he was more likely to be staring at  his  Maths book 
with a rueful expression. But, let’s not ruin Molnár’s rock-star image! 
It  is  entirely possible that the tale concerns the 1927 reopening, at 
which time Molnár could have easily found himself at the bank of the 
Danube, in a situation where throwing the keys seemed like a good 
idea. Whether it’s true or not, it worked – the café is still open.

THE MIRACULOUS STONE JUGS

From here,  though not  a  short,  but  a  certainly  enjoyable  walk  will  
take you to the next location; to the inner courtyard of a house on 
Október  6.  Street.  According  to  the  story,  this  is  where  ‘the  lead’  
of  the  cult  classic  Abigél  (based  on  Magda Szabó’s  book),  can  be  
found – a statue called with the same name. The miraculous Abigél, 
both  in  the  book  and  the  film,  waited  with  her  stone  jug  for  the  
secret  dreams and desires of  students at  the strict  girl’s  school.  In  
the story, it transpires that they are not in fact miracles, but instead 

a brave young teacher hiding in the shadows of the stone statue. In 
reality, the claims concerning the statue are true: the Abigél from the 
film awaits those entering the house here in this courtyard. Indeed, 
Abigél’s  ‘actress’  was  borrowed  from  here,  and  once  they  had  
finished filming she was returned to her original place. The residents 
of the building claim that the statue was damaged during the filming 

belépőket. A filmhez ugyanis innen kölcsönözték Abigél megfor-
málóját, a forgatás után pedig visszahozták eredeti helyére. A ház 
lakói úgy tudják, szobor a forgatás során megsérült, de helyrehoz-
ták, így ma is töretlen pompájában áll a hűvös gangok alatt, sőt, az 
ott  élők szerint  még mai  napig érkeznek olyan álmodozók,  akik,  
mikor senki nem látja, suttyomban cetliket dobálnak a korsóba. 

A KEMPINSKI HOTEL ESETE MADONNÁVAL

Ha a napfénytől elvakítva, napszemüveget a szemre téve kiballa-
gunk az utcából, egyenesen a Kempinski Hotel Corvinus előtt ta-
láljuk magunkat, a divatüzletektől és nyüzsgő teraszoktól vibráló 
Fashion Streeten. Itt szállt meg 1996-ban Madonna is, aki akkor 
a később világhírűvé vált Evitát forgatta. Az énekesnő nem sokkal 
később jelentette be, hogy babát vár; a magyarok persze azonnal 
híresztelni kezdték, hogy fia, Rocco nem máshol,  mint a magyar 
hotelben foganhatott. A kérdéses időpont után nem sokkal az éne-
kesnő exkluzív interjút adott az egyik vezető magyar bulvárlapnak, 
melyben Madonna már rutinos hírességhez méltóan nem erősítet-
te meg és nem is cáfolta a legendát, csupán egy rejtélyes mondattal 
zárta az interjút, miszerint soha nem fogja elfelejteni, hogy Buda-
pesten találta meg, amelyre oly régóta vágyott. Hogy ez Roccóról 
szólt-e, avagy az élvezettel fogyasztott gulyáslevesről, azt az olvasó 
fantáziájára bízzuk. 

A NYELV NÉLKÜLI OROSZLÁNOK LEGENDÁJA 

Pár lépés a Fashion Streetről, és azonnal belebotlunk az ikonikus 
Lánchídba, ami nem csak azért a kedvence a csücsörítős-mosoly-
gós  képeket  készítő  turistahadnak,  mert  a  legszebb  budapesti  –  
sőt, európai – hídként emlegetik, hanem a kultikus, állítólagosan 
nyelv  nélküli  kőoroszlánjaival  is  beírta  magát  a  történelembe.   

but it was repaired, and so it still  stands in its unbroken splendour 
beneath the balconies. Moreover, according to the residents, to this 
day the statue is visited by dreamers who, when no-one is looking, 
secretly throw their wishes into the jug.

AN EVENING AT KEMPINSKI HOTEL WITH MADONNA

If you leave the street, blinded by the sun and wearing sunglasses, 
you  will  find  yourself  in  front  of  the  Kempinski  Hotel  Corvinus  on  
the  vibrant  Fashion  Street  filled  with  high  quality  fashion  brands  
and  busy  cafés.  This  is  where  Madonna  stayed  in  1996,  while  she  
was  shooting  the  world-famous  Evita.  The  singer  later  announced  
that she was with child, and so naturally we Hungarians began the 
rumour that her son, Rocco, was conceived in that very Hungarian 
hotel. Following this questionable timing the singer gave an exclusive 
interview  during  which,  as  most  experienced  stars,  she  neither  
confirmed nor denied the legend. However, she ended the interview 
with a mysterious sentence that she would never forget that it was 
in Budapest where she found what she had desired for a long time. 
Whether she meant Rocco, or the best goulash soup in the city, we’ll 
leave that up to you to decide.

THE LEGEND OF THE TONGUELESS LIONS

A few more steps from Fashion Street  and you run into the iconic 
Chain Bridge, which is not only a popular place for armies of tourists 
to take their smiling duck-face photos. It is also the most beautiful 
bridge in Budapest, and even rumoured to be the most beautiful in 
Europe,  known as  the  Bridge with  the  tongueless  lions.  According 
to  the  legend,  the  sculptor,  János  Marschalkó,  was  so  ashamed  
when it  was discovered that his lions where missing the necessary 
parts  in their  mouths,  that  he jumped into the Danube in his  pain.  

„... he felt so strongly about proving his right, that he bet his friends 500 forints and 
took them to the first carnival he could find to prove his point with the real lions.”

„... a bizonyítást már olyan komolyan vette, hogy barátaival 500 forintban fogadott,  
a fiúkat pedig azonmód kirángatta az első vurstliba, hogy igazát élő oroszlánon bizonyítsa.”
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A legenda szerint  a  lebukott  szobrász,  Marschalkó János úgy el-
szégyellte  magát  a  hiányos  nyelvkészletű  oroszlánok miatt,  hogy  
kínjában az állatok mellől a Dunába ugrott. A híres történet sze-
rencsére  csak  félig  igaz:  akkoriban  egy  vargainas  valóban  észre-
vette  a  hiányt,  a  hírrel  pedig  ténylegesen  röhögve  kürtölte  tele   
a várost.  A hiedelmekkel ellentétben a szobrász jó ideig sztoikus 
nyugalommal tűrte, hogy rajta és nagymacskáin vihogjon fél Bu-
dapest, egy nap mégis betelt nála a pohár, és bevallotta, hogy azért 
tervezte így – amúgy nem nyelv nélkül, csak apró nyelvcsonkkal – 
a kőállatokat, mert ebben a pozitúrában a való életben sem látszik 
a testrész. A bizonyítást már olyan komolyan vette, hogy barátai-
val 500 forintban fogadott, a fiúkat pedig azonmód kirángatta az 
első vurstliba, hogy igazát élő oroszlánon bizonyítsa. Marschalkó 
nyert, a pénzt jótékonyságra fordította, és aggastyánként lehelte ki 
lelkét. A vita a nyelvről azonban túlélte őt, saját tesztünk szerint 
egy aprócska nyelvcsonk valóban található az oroszlánok szájában, 
azt mégis túlzás lenne nyelvnek nevezni. 

TITKOS LAKÁS EGY TITKOS AJTÓ MÖGÖTT

Ha végigsétálunk a Lánchídon – és miért is ne tennénk –, hama-
rosan már  bele  is  botlunk a  következő  legendába,  miután elcso-
dálkoztunk az Alagút bejárata után álló titokzatos ajtó előtt, ami 
a  városi  mesék  szerint  egyenesen  egy  ablaktalan  lakásba  vezet.  
Nos,  ez  az  a  legenda,  ami  a  valóságban  még  izgalmasabb,  mint   
a szóbeszédekben, ugyanis az Alagútnak valóban akadt egy lakása 
és egy lakója, méghozzá a mindenkori hídmester, akik közül biz-
tos,  hogy  Farkas  János  volt  a  legszerencsésebb:  János  nemcsak,  
hogy itt nőtt fel,  de felnőtt korában is ide hozta a villanyszámlá-
ját a postás. A mesterek ugyanis családjukkal együtt költözhettek  
a lakásba, amihez három szoba, privát erkély és valószínűleg Bu-
dapest legjobb kilátása is tartozott: egyetlen ablaka a Clark Ádám 
téren át a Lánchídra nézett.  Jánosnak már az apja is hídmester-
ként szolgált, később ő maga is az lett, így pár évvel ezelőttig min-
den nap a Lánchíd látképére itta az első kávéját. 2007-ben költö-
zött ki, mikor a lakás már nagyon beázott, de irodának azért a mai 
napig használja. Nem lehet hibáztatni, ilyen helyen még a csekket 
is szívesebben veszik át az emberek. 

AZ ARRÉBB TOLT TEMPLOM ESETE 

Csak egy  híddal  kell  arrébb bandukolnunk a  következő  talányos  
pesti  legendáért:  egészen  az  Erzsébet  híd  lábáig,  itt  áll  ugyanis   
a Belvárosi templom, amit a híresztelések szerint egész egyszerűen 
arrébb toltak, mikor útban volt. A legenda állítja, hogy mikor a híd 
építése során rájöttek, hogy a templom belóg a tervezett híd terü-
letére, amolyan fejvakarós ötletelésbe kezdtek a melósok, amely-
nek a  vége egy igazi  magyaros megoldás lett:  hosszas  tanakodás 

Luckily, this famous story is only a half truth. At the time, a cobbler’s 
apprentice noticed the missing parts, and it was he who spread the 
rumour with glee across the city, but contrary to popular belief, the 
sculptor endured the ridicule with stoical calm for a long time. Half 
of  Budapest  laughed at  him and his  great  felines,  and so  one day 
he caved and admitted that he had designed the stone animals this 
way. For the record, they are not completely without tongues, in fact 
they have what appears to be the beginning of a tongue. Marschalkó 
believed that their positions would have made it impossible to see 
their tongues in real life. He felt so strongly about this, that he bet 
his friends 500 forints and took them to the first carnival he could 
find to prove his point with the real lions. Marschalkó won, of course, 
and  gave  the  money  to  a  charity.  In  the  end  he  died  of  old  age,  
nevertheless,  the  debate  survived  him.  We  took  it  upon  ourselves  
to  check  the  lions,  and  can  confirm  that  they  have  something  in  
their mouths… though whatever it is, is so small we can’t really call it  
a tongue.

A SECRET FLAT BEHIND A SECRET DOORWAY

If  you  walk  across  the  Chain  Bridge  (and  why  wouldn’t  you)  you  
will  soon  come  across  our  next  legend.  You’ll  be  amazed  by  the  
mysterious door you see after the entrance to the Tunnel. According 
to the urban myth, the doorway leads into a windowless flat. Well, 
this  legend  is  even  more  exciting  in  reality  than  in  whispers.  The  
Tunnel  really  did  have  a  flat  –  as  well  as  a  resident!  The  bridge’s  
masters lived there, among whom without a doubt János Farkas was 
the most fortunate. Not only did he grow up here, but he received his 
mail here for the duration of his entire adult life. The masters moved 
to the three-bedroom apartment,  complete with a private balcony 
(and  probably  the  best  view  in  Budapest)  with  their  families.  The  
only window in the flat looked out over Clark Ádám Square and the 
Chain  Bridge.  Farkas’  father  served  as  a  bridge’s  master  and  later  
he  himself  took  over  the  duty,  and  so  until  a  few  years  ago,  each  
morning he drank his first coffee while looking at the Chain Bridge. 
He  moved out  in  2007,  when  the  water  damage in  the  apartment  
became too extensive, but nevertheless he still uses it as an office. 
Who could blame him? At a place like this, anyone would be happy 
to pay the bills.

THE CURIOUS CASE OF THE RELOCATED CHURCH

You only have to walk one bridge further to find the next puzzling 
legend  at  the  foot  of  the  Elizabeth  Bridge.  This  is  where  the  so-
called Downtown Church stands. Which, according to the myth, was 
moved because it  had gotten in  the way.  Legend has it,  that  after  
construction  of  the  bridge began,  people  quickly  realised that  the  
church  occupied  an  area  designated  for  the  bridge.  The  workers  
brainstorming  session  yielded  a  truly  Hungarian  solution:  after   

a lengthy discussion they decided that the best solution for everyone 
was to simply move the building a little further away. This way they 
could  build  the  bridge  without  bringing  the  wrath  of  God  upon  
themselves by destroying a church. Although this tale is quite cool, 
unfortunately it is a work of fiction, or at least this church was not 
moved anywhere. However, the main altar of the church in Kristina 
Square  did  have  to  be  moved  due  to  building  works.  The  minor  
problem being that the altar  weighed about 720,000kg,  and so in 
the end it was rolled away on rails, by hand.

THE TALE OF THE ROCK-STAR IN THE OUTSKIRTS

Finally, lets travel a little further away from downtown, to Zsókavár 
Street in Újpest. Not known for its busy meeting places, this is the 
place to find of one of the best legends in Budapest.  The location 
now is not a bright and shiny hotel,  an Instagram-positive café,  or 
a flat with a view, but instead an average apartment in a concrete 
block. So the story goes, this is where Iggy Pop came, decades ago, 
to knock on one of the doors. One of his Hungarian fans had written 
such a heart-warming letter to the musician, that he hopped into his 
limo with a map and drove to the address the letter had come from, 
in an unknown city. We don’t know if the musician was surprised or 
not by the lines of  concrete blocks resting in the Eastern outskirts 
of  Újpest,  but  we  know for  certain  that  the  girl  opening  the  door,  
as  well  as  the  neighbours,  were  shocked  to  see  him.  Supposedly  
the only person not shaken by the event was Iggy Pop, who leaned 
against the doorframe and chatted with the people before politely 
saying goodbye and leaving again.  Whether the legend is  true we 
may never know, written proof or pictures have never surfaced, but 
we  hope,  for  the  sake  of  the  locals  as  well  as  ourselves,  that  this  
legend is true. 

után  ugyanis  úgy  döntöttek,  mindenkinek  az  lesz  a  legjobb,  ha  
egyszerűen csak arrébb tolják a plébániát, így a híd is felépül, és 
az  Urat  sem haragítják magukra egy szentségtörő templomrom-
bolással. Bár az ötlet kétségkívül elég menő, sajnos csak mese, leg-
alábbis ezt a templomot nem vitték sehova. Nem úgy a Krisztina 
téri  plébánia  főoltárát,  amit  a  bővítési  munkálatok  miatt  kellett  
volna átmozgatni. A gond csak az volt, hogy az oltár csekély 720 
ezer kilogrammot nyomott, így a szentélyt végül kézi erővel, síne-
ken csúsztatva szállították odébb. 

PANELLAKÁSNÁL UDVARLÓ ROCKSZTÁR 

Végül  pedig  jóval  kijjebb  kell  utaznunk  a  belvárosból,  ha  meg  
akarjuk  tekinteni  az  egyik  legjobb  legenda  helyszínét,  ami  nem  
máshol  van,  mint  Újpalotán,  a  nem  éppen  belvárosi  ütközőzó-
naként ismert Zsókavár utcában. A helyszín ezúttal nem egy csil-
logó  luxusszálloda,  Instagram-kompatibilis  kávézó  vagy  örökpa-
norámás lakás, hanem a kerület egyik átlagos panelháza – mivel  
a legenda szerint ide kopogtatott be évtizedekkel ezelőtt Iggy Pop.  
A zenészkirályhoz ugyanis egyik rajongója írt szívhez szóló levelet, 
ami olyannyira meghatotta a zenészt, hogy a koncert után azonnal 
limuzinba vágta magát, térképet ragadott, és az ismeretlen város-
ban bóklászva egyenesen a levélen látható, újpalotai címre hajta-
tott. Azt nem tudni, hogy a zenész meglepődött-e az akkori keleti 
blokk külvárosának szélén álló panelsort látva, de az biztos, hogy 
az ajtót nyitó lány és a helyiek szinte sokkot kaptak a döbbenettől. 
Állítólag egyedül Iggy nem izgatta magát, ő az ajtónak dőlve du-
mált a helyiekkel, majd udvariasan elköszönt, és tovább robogott. 
Hogy igaz-e a legenda, sosem tudjuk meg, írásos bizonyíték vagy 
fotó nem maradt az esetről, azonban a helyiek érdekében is remél-
jük: valóban megtörtént az eset. 

„.... the only person not shaken by the event was Iggy, who leaned against the doorframe and chatted 
with the people before politely saying goodbye and leaving again.”

„... állítólag egyedül Iggy nem izgatta magát: az ajtónak dőlve dumált a helyiekkel, majd 
udvariasan elköszönt, és tovább robogott.”




