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Én a Griffmadár 
vagyok, de barátoknak csak Griff. Játékos feladványokkal készültem nektek. Indulhat a kaland?

Sziasztok, 
Oroszlán vagyok, 
az érdekességek 

professzora. Izgalmas 
információkat 

olvashattok tőlem 
a Füzetben.
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Kedves budapestiek,  
kedves szülők és gyerekek!

Évtizedek óta élek Budapesten, itt voltam gyerek, itt cipeltem az isko-
latáskát a hátamon, főiskolásként ezekben a parkokban ücsörögtem 
a barátaimmal, majd ezeken az utakon, tereken sétáltam a fiammal, 
amikor totyogó volt, és engedtem el a kezét, amikor megtanult egye-
dül járni.  Emlékszem, gyerekként milyen nagy és kiismerhetetlen 
volt ez a város, és látom most, felnőttként, hogy mennyi csodát rejt. 
Büszke vagyok a városunkra, úgy, ahogy az ember a gyerekére büsz-
ke: látom, hogy mennyi erő van benne, mennyi kreatív energia, meny-
nyi lehetőség, és jól ismerem  és szeretem azokat a helyeket is, ahol 
– képletesen szólva – pereg le a vakolat a gyönyörű homlokzatokról. 

Amikor először fogtam kezembe ezt a kiadványt, újra azt éreztem, 
hogy ismét el kell indulnom felfedezni Budapesten mindent, amit 
csak lehet! Ezután a nehéz év után mindenre nagy szükség van, ami 
közös, ami feltölt, ami által azt érezzük, hogy nem vagyunk egyedül. 
Ezért különösen örülök, hogy most ezen a kiadványon keresztül – ha 
fizikailag nem is együtt, mégis – közösen tölthetünk minőségi időt 
egymással szeretett városunkban. 

Kedves budapesti gyerekek! Tőletek és általatok  
válik Budapest olyanná, amilyennek szeretjük,  
pezsgő, izgalmas és élettel teli várossá. Forgassátok 
sokat ezt a kis könyvecskét, legyetek és maradjatok  
ti is szabadon alkotó, megzabolázhatatlanul kíváncsi,  
büszke budapestiek!

Gy. Németh Erzsébet
humán főpolgármester-helyettes



Sorozatunk legújabb 
részében, a Városi 
Dekor Füzetben olyan 
alkotásokkal fogsz 
megismerkedni, melyek 
különböző budapesti 
épületeken díszelegnek, 
így varázsolva a főváros 
utcáit egy színes és 
érdekes szabadtéri 
galériává. Gyakran észre 
sem vesszük ezeket 
a műalkotásokat, pedig 
sokszor megyünk el 
alattuk, mellettük. 

Ezek a füzetben összegyűjtött művek 
sok mindenben különböznek majd 
egymástól: méretükben, stílusukban, 
anyagukban, de még elkészítési tech-
nikájukban is. Ahhoz, hogy jobban el-
igazodjunk közöttük, először is ismer-
jük meg a létrehozásukhoz használt 
technikákat!

Bár már Mezopotámiában is készí-
tettek mozaikot, e technika az óke-
resztény és a bizánci művészetben 
élte fénykorát. Sok más díszítési 
formához hasonlóan a mozaikok 
falra és épületre való alkalmazá-
sa is a szecesszió megjelenésekor 
éledt újjá.

Haranghy Jenő: Szondi-ballada mozaik (r.), 
1947 – VI. ker., Teréz körút és a Szondi utca 
sarka

MOZAIK
Mozaikokat általában színes kövekből, 
kavicsokból, csempéből vagy üvegből 
készíthetünk. Az apróra tört darabokat 
gipszbe vagy vizes vakolatba nyomkod-
juk. Amikor a nedves hordozóanyag 
megköt, a benne elhelyezett színes da-
rabkák rögzülnek. Íme, kész a mozaik!



Sándor Béla: A Hunnia-udvar sgraffitói, 1931 – XI. ker., Szabolcska Mihály u. 3.

Galaskó Gyula: Országos Színész 
Nyugdíjegyesület domborműve, 1942  
– IX. ker., Kinizsi u. 16.

DOMBORMŰ
A szobrászok szobrokon kívül dom-
borműveket is készítenek, amelyeket 
más néven reliefnek nevezünk. Szem-
ben a szobrokkal, a dombormű nem 
körbejárható, és csak egy nézőpontból 
vehető igazán jól szemügyre. A séták 
során bátran ki is próbálhatod, mit 
látsz belőle, ha például oldalról nézel 
meg egyet. 

SGRAFFITO
A sgraffito nevű technika is régi idők-
ből származik. Neve az olasz sgraffiare 
szóból ered, jelentése: karmol, kapar. 
Ebből már sejtheted: ezek a képek úgy 
készülnek, hogy a festő több réteg fes-
téket vagy vakolatot visz fel egymásra, 
majd a felső rétegeket visszakaparva, 
azokba formákat karcol. Itáliában már 
a reneszánszban alkalmazták ezt a lát-
ványos technikát épületeken, majd ez 
a faldekorálási mód is a 19. és a 20. szá-
zadban vált  ismét divatossá.

A szecesszió 
egy összművészeti irányzat 

volt a 19-20. század fordulóján. A szó 
kivonulást jelent, utalva a történeti 

múlttól és mintáktól való elszakadásra. Ez az 
izgalmas stílus a modern élet lendületességét 

kívánta visszaadni. Főleg növényeket 
ábrázoló mintákkal dolgozott, hogy ezzel 
is a természetben fellelhető formákra és 
a növényvilág csodálatos burjánzására 

irányítsa a figyelmet.

Próbáld 
ki, hogyan 

készül a sgraffito! 
Fogj egy papírt, és 

színezd ki zsírkrétákkal! 

Ha ez kész, fesd le az egész 

lapot fekete temperával, és ha 

megszáradt a papíron a festék, 

egy fogpiszkáló segítségével 

bármit belekarcolhatsz 
a képedbe. 



Attól függően, hogy a formák mennyi-
re emelkednek ki a síkból, beszélhe-
tünk lapos, közepes vagy magas dom-
borműről. Sőt, létezik mélydombormű 
is, ekkor az alakok nem kidomborod-
nak, hanem pont, hogy bemélyednek 
a kép síkjába.

FALFESTMÉNY
A művészet egyik legősibb formája 
a falfestészet, melynek sok változa-
ta létezik a megtervezettől egészen 
a spontánul felfestett alkotásokig. 
Az egyik legtartósabb faldekoráci-
ós technika a freskó (jelentése: friss). 
Ebben az esetben a  képet az alko-
tója a  frissen feltett, nedves vako-
latra festi. E módszernek párját 
seccónak hívják (jelentése: száraz).  
A secco technika alkalmazásakor 

Horvay János: Bajza utcai általános iskola 

domborművei, 1914-16  
– VI. ker., Bajza u. 49-51.

Lajos József: Zodiákus dombormű, 1965 – IX. ker., Közraktár u. 18.

Gáldi Gyula: Munkás-paraszt szövetség, 
1952 – XII. ker., Csörsz utca 18.

Reliefeket azonban nemcsak kőből ké-
szíthetünk, hanem többek közt fémek-
ből vagy ötvözetekből is. 
A dombormű egyik sajátos formája 
a fémből – általában kovácsoltvasból – 
készült épületdísz. Ritka emlékei a vá-
rosi dekorációnak ezek a művek, ame-
lyek tömegesen a II. világháború után 
jelentek meg a budapesti házfalakon. 

 
Ezt a technikát is 

kipróbálhatod! Készíts agyagból 

egy alapot, ami kb. kétujjnyi vastag 

legyen! Ahogy a szobrászoknak, neked 

is több lehetőséged van. Használhatsz 

még további agyagot is a képedhez, ezzel 

építheted az alapból kiugró domborulatokat 

felfelé. De haladhatsz akár befelé is: karcolj 

bele az alapba formákat! Sőt, akkor is 

izgalmas mintákat kapsz, ha különböző 

növényeket, terméseket nyomsz bele az 

anyagba – így is csodás mélydomborművet 

hozhatsz létre. Na, mi lesz 

Oroszlán? Nem nyomod 

bele a mancsodat az 

agyagba?



R
EJ

T
V

ÉN
Y

Színes Város: Vizipók csodapók, 2019  
– VIII. ker., Leonardo da Vinci u. 12-14.

Színes Város – Nyeste Lehel: Üdvözlet Budapestről, 2016  – XI. ker., Henryk Slawik rakpart, Rákóczi híd, Budai hídfő
Biztosan sok új 

kifejezéssel ismerkedtél 

meg ebben a fejezetben. Tedd 

próbára a memóriád! Mindent 

sikerült megjegyezned? Ha 

valahol elbizonytalanodnál, 

lapozz vissza bátran!

1.  A szobrászat egyik műfaja,  
másnéven reliefnek hívjuk.

2.  A tűzfalakon lévő hatalmas 
falképeket nevezzük így.

3.  Ilyen vakolatra készítik a freskót.
4.  Sok apró kavicsból vagy üvegdarabból készült kép.
5.  Ezt is jelenti magyarul a sgraffiare ige.
6.  Annak a festészeti technikának a neve, amelynél 

száraz vakolatra festenek.
7.  Ebből a fémből is készülnek a domborművek.
8.  Az utcai falfestést hívjuk így is.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Képzeld, a graffiti is 
olasz szóból származik, mint 
a sgraffito! Sőt, a graffiare és 

a sgraffiare igen hasonló szavak, 
mindkettő azt jelenti: karcolni, 

kaparni.

a képet a megszáradt vakolatra festik, 
bár így kevésbé lesz tartós a falra fel-
vitt alkotás. Sőt, egy falfestészeti tech-
nika a sgraffito is, amiről az imént ol-
vashattál. Csupa-csupa szépen hangzó 
olasz szó!

Az utcákon is egyre nagyobb teret hó-
dítanak a falfestmények. Az engedély-
lyel, tűzfalakra készült hatalmas ké-
peket, azaz murálokat, már nemcsak 
ecsettel, hanem festékszóró sprayvel 
is készítik. Ezt az eszközt használják 
a graffitikhez és a falfirkákhoz is, ame-
lyek között találunk előre megterve-
zett, engedélyezett munkákat, de saj-
nos sok illegálisan készült alkotást is. 
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A minket körülvevő 
város terei, épületei, 
utcái – ha elég alaposan 
figyelünk – feltárják 
saját, századokon átívelő 
titkos életüket, melyek 
különböző korokról, és 
azon korok embereiről 
beszélnek. 

A Budai Várnegyed és környéke külö-
nösen sok ilyen titkot rejt, arra várva, 
hogy a jeleket megfejtsük, történetei-
ket megismerjük. 
A művészeti csavargásunk kiinduló-
pontja a Clark Ádám téren található 
� kilométerkő.

A teret korábban Népszínház tér-
nek hívták a Budai Népszínház után, 
amely 1870-ig ezen a helyen állt. Abból 
a korból ma már csak a Fő utca 1. szám 
alatt található Lánchíd Palota maradt 
fenn. E tér Lánchíd térként, valamint 
Alagút térként is élt a köztudatban egy 
ideig. 1912-óta viseli Adam Clark skót 
építész nevét. Adam Clark irányítot-
ta a Széchenyi Lánchíd kivitelezését, 
valamint az Alagút tervezése is az ő 
nevéhez fűződik. A térnek fontos ré-
szét képezi az 1870-ben felavatott, az-
óta már újjáépített Budavári Sikló is.

Ez a kép 
1958-ban készült 

a térről. 
Keresd meg a kép 

készítésének helyét, 
figyeld meg és gyűjtsd 

össze, milyen 
változásokat látsz  

ma a téren!
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Magyarország címerét 
ábrázoló mozaik, 1880
A budai bástyafalon kapott helyet Lotz 
Károly és Nagy Sándor közös alkotása.
A mozaikon két angyal figura a kirá-
lyi koronát és az országcímert tart-
ja, amin három pajzsforma ismétlő-
dik. A legkisebb, a szívpajzs, az akkori 
uralkodó dinasztiára utal. A közép-
pajzson Magyarország kiscímere, míg 

a főpajzson az Osztrák-Magyar Mo-
narchia további országainak jelképei 
láthatók. A szalagfeliraton I. Ferenc 
József jelmondata olvasható: „Bizal-
mam az ősi erényben.”
A mozaikon megtalálható még az 1880-
as évszám is, amely a készítés évét jelö-
li. Jogosan merülhet fel a kérdés, hová 

is tűnt ez a címer az 1958-ban 
készített fotóról. A kérdésre 

a válasz igazán érdekes: a moza-
ik tulajdonképpen ott van. 

1946-ban a már sérült mozaikot telje-
sen befalazták. Restaurálása 1991-ben 
kezdődött, és egy évvel később avat-
ták fel újra.
A tértől elindulva a Hunyadi utcán felfe-
lé, tegyünk egy kis kitérőt a Szabó Ilon-
ka utcába, második állomásunkhoz.

Képünkön 
a címer 

egyes részei még 
feltárásra várnak. 

Egészítsd ki a hiányzó 
részeket, és színezd ki, 
hogy újra teljességében 

pompázhasson 
a címer! 



Mansfeld Péter emlékmű, 2007
Melocco Miklós mészkőből készült 
alkotása Mansfeld Péternek, az 1956-
os forradalom hősének állít emléket. 
A  magasreliefen a  figura már-már 
teljes alakjában kiemelkedik a  sík-
ból. A szobor azt a pillanatot örökí-
ti meg, amikor Mansfeld négyméte-
res mélységbe ugorva szökést kísérelt 
meg. Az alkotás a Hullócsillag címet 
viseli, amely utal az ifjú hős rövid, 

fénylő életpályájára is, hiszen 
mindössze 15  éves volt, ami-
kor csatlakozott a felkelőkhöz. 
A forradalom leverését követő-
en bebörtönözték és kivégezték. 

Az emlékműtől tovább haladva, 
a Schulek Frigyes tervezte lépcsőn meg-
érkezünk a Halász bástyához. 
Innen a csodálatos pesti pano-
ráma tárul szemünk elé.

Festett házfal, 1520 
Utunkat a  Tárnok utcára ka-
nyarodva folytatjuk, melyet 
a középkorban Boltosok utcá-
jának vagy Fűszeresek sorá-
nak neveztek. Következő ál-
lomásunk egy ebből a korból 
fennmaradt lakóház, amely-
nek földszintjén szintén üzle-
tek voltak.

Festett 
épületünk a török 

hódoltság idején egy másik 
házszámot viselt. Ezt onnan 
tudjuk, hogy a renoválási 

munkálatok alatt előrajzolódott 
ez a szám és a ház falán így ma 
is olvasható. Ha megtaláltad, 

írd le, hogy hányas szám alatt 
állt akkoriban az épület! 



Már messziről kitűnik a színes épü-
let, amelynek történetére különös ha-
tással volt a II. világháború. A hábo-
rú idején a ház megrongálódott, és 
ennek következtében a vakolatréteg 
alól előtűntek a házfal eredeti mintá-
zatának részletei, amelyek 1520 körül 
készülhettek.
Az épület renoválásának köszönhető, 
hogy ma teljes pompájában láthatjuk 
az egyik legkorábbi fennmaradt fes-
tett házfalat Budapesten.

A homlokzatot gyémántmetszéses 
motívumokból álló terülő secco dísz 
borítja. Ennek érdekessége, hogy 
a négyzeteket határoló szalagsávok 
egyik oldala világosabb, míg a másik 
sötétebb árnyalatú, így térbeli hatást 
kölcsönöznek a festett falnak.

Indulhatunk tovább? Az Országház 
utcán haladva a  Kapisztrán tér felé 
is érdemes nyitott szemmel járni. Az 
épületek itt is sok átalakításon men-
tek keresztül, de azért néhol megőriz-
tek egy-egy eredeti részletet a külön-
böző korokból, hogy párkányokkal, 

kapubejárókkal és más kecses épület-
részletekkel meséljenek nekünk. Ha 
elbizonytalanodnál valamiben, az el-
igazodásban segítségedre lesznek a há-
zakon elhelyezett műemléktáblák is.



Lovasok, 1967
Sétánk utolsó állomása egy 
technikai megoldásokban és 
színekben is gazdag dombor-
mű, mely Nemcsics Antal fes-
tőművész és színkutató keze 
munkáját dicséri. A mű alapsík-
ja egy színes kőmozaik, mely-
nek rajzolatát a ráhelyezett be-
ton vájatok teszik teljessé.

Zárásként érdemes elidőzni a  Tóth  
Árpád pavilonnál, ahonnan a főváros 
egy másik arca, a budai hegyek tárul-
nak a szemünk elé.

Koronázási palást dombormű, 
2004
A Mária Magdolna-templom romjai 
között, a korábbitól anyagában és ma-
gasságában is eltérő domborművet lát-
hatunk. A koronázási palástról min-
tázott, másfélszeres nagyítású bronz 
dombormű Rieger Tibor alkotása.

 
1031-ben I. (Szent) István 

király és Gizella királyné 
egy harang alakú miseruhát 

ajándékozott a székesfehérvári 
bazilikának, melyet később 
alakítottak át koronázási 

palásttá. A díszítésen a királyi 
pár is szerepel. 

Te megtalálod őket?



A Belvárost a 19. század végéig többek között  
a Király utcán keresztül lehetett megközelíteni,  
amelyen régebben még villamos is járt. Azonban a város és a forgalom 
fejlődésének következtében ez az út már túl szűknek bizonyult, ezért 
aztán szükségessé vált egy új útvonal, az Andrássy út kiépítése. 

Magyar Képzőművészeti 
Egyetem 

• Andrássy út 69-71. •

MÁV-palota 
• Andrássy út 73–75.  •

Kőrössy-villa
• Városligeti fasor 47–49. •

Fasori református 
templom 

• Városligeti fasor 5-7. •

MÉMOSZ-székház
• Dózsa György út 84. •

MÁV bérház 
• Andrássy út 88-90. •

Bajza utca

Szív utca

Rózsa utca

Izabella utca

Andrássy út

Kodály
körönd

Andrássy út

Benczúr utca

Benczúr utca

Aradi utca

Városligeti fa
sor

Kirá
ly utca

Városligeti fa
sor

Felsőerdősor utca



Az utat szegélyező, Belvároshoz közeli magas bérpaloták ke-
csesen húzódtak végig az új főúton. Az Oktogontól már elő-
kertes házak, a Kodály köröndön túl pedig nagy kerttel kö-
rülvett elegáns villák sorakoztak. Az épületek nagy része 
eklektikus, illetve neoreneszánsz stílusban épült.

Id. gróf Andrássy Gyula minisz-
terelnök vetette fel, majd vitte ke-
resztül az új sugárút megépítésé-
nek tervét, amelynek munkálatai 
1871-ben kezdődtek. 

 
A Pesti Hírlapban 

1841-ben Kossuth Lajos  
nagy fasorok ültetését  
javasolta a sugárútra. 

„Mi szép és kényelmes leend 
a budapestiekre nézve ez árnyas 

fasorok közt a Lánczhídtól kezdve 
egész a Városerdőig mintegy 
parkban sétálni s kocsizni, 

kikerülve a szűk, ronda Király 
utczát s annak unalmas, vég 

nélküli házsorát.”
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Magyar Képzőművészeti 
Egyetem, 1875
Sétánk első állomása a Képzőművé-
szeti Egyetem egyik épülete, amelyet 
Rauscher Lajos építész tervezett. Ta-
nulmányútjai során gyűjtött tapaszta-
latait Rauscher nemcsak az épületnél 
kamatoztatta, hanem annak díszíté-
sekor is. A homlokzat méltán híres 
sgraffitójában neves művészek portré-
ival találkozhatunk, amelyeket maga 
az építész és Székely Bertalan, a ma-
gyar történelmi festészet egyik legna-
gyobb alakja tervezett.

MÁV-palota, 1876
Egy házzal arrébb az egyetemtől, a Vá-
rosliget felé találjuk a MÁV-palotát. 
E patinás épület két sarkát is műalko-
tások díszítik. Az egyik az első magyar 
vasútvonalnak állít emléket, amely 
1846-ban nyílt meg Pest és Vác között. 
A művet ennek centenáriumára ké-
szítette Turáni Kovács Imre szobrász-
művész. Ez a bronz relief alig emelke-
dik ki a ház síkjából, nem úgy, mint az 
épület másik sarkán található, a kere-
teit szinte szétfeszítő I. világháborús 
emlékmű, melyet Zsákodi Csiszér Já-
nos alkotott 1932-ben.
 

 
Keresd meg a híres 
művészek portréit 

a homlokzaton! Az ablakok 
között különböző művészetekre 
és tudományokra utal a díszítés.  

Ezeket felismered?

FO
RT

EP
AN

 / 
Bu

da
pe

st
 F

őv
ár

os
 L

ev
él

tá
ra

 / 
Kl

ös
z G

yö
rg

y 
fé

ny
ké

pe
i



MÁV Nyugdíjintézet bérháza, 
1883
Ahogy sétánkkal haladunk tovább, el-
érünk egy kör alakú térhez, ami nem 
más, mint a Kodály körönd. Névadója, 
Kodály Zoltán a Körönd 1. szám alatti  
házában lakott. Egykori lakása ma 
emlékmúzeum. A tér kialakítására 

1879-ben írtak ki pályázatot, ame-
lyet Petschacher Gusztáv építész 
nyert meg. Eredeti elképzelése sze-
rint a  teret négy, íves homlokzatú 
bérházcsoport övezte volna. Tervei-
ből azonban csupán egy, a MÁV (Ma-
gyar Államvasutak) bérház valósult 
meg. Az épületben eredetileg a MÁV 
vezető beosztású alkalmazottai lak-
tak, innen a ház neve. A homlokzatot 
díszítő sgraffito, akárcsak a Magyar 

Találd 
meg és írd le, 

kinek a szobrai állnak 
a téren! Találkoztál 

már valamelyikükkel 
ebben a Füzetben? Melyik 
szobornak jutott a legjobb 

kilátás szerinted? 

A Köröndön 
állt korábban Bocskai 

István és Bethlen Gábor 
szobra is, melyek aztán 

innen kerültek a Hősök terén 
található Millenniumi 

emlékműre.

Képzőművészeti Egyetemen, Székely 
Bertalan és Rauscher Lajos munkája.

Az Andrássy úttal párhuzamosan fut  
– a Király utca folytatásaként – a Vá ros li-
ge ti fasor. Ez a csendes fasor szintén sok 
érdekességet rejt, így érdemes figyelned 
és szemfülesnek lenned, ha erre jársz. 
Ezért aztán kanyarodjunk is le jobbra 
az Andrássy útról a Felsőerdősor utcá-
ba, és sétáljunk el a Fasorig.



Fasori református 
templom, 1911-13
Amint megérkezünk 
ebbe az árnyas, fákkal 
teli utcába, keljünk át 
a páratlan oldalra – ami 
már egy másik kerület –, 
és sétáljunk tovább balra, 
a Liget felé. Rövidesen a faso-
ri református templomhoz érünk.
A templomot késő szecessziós stílusban 
tervezte Árkay Aladár építész. Nemcsak az épületet, hanem a dí-
szítését is ő gondolta ki, a benne lévő padoktól és bronzcsillártól 
kezdve egészen a homlokzatig. 
A templom igen egyedi homlokzatát a népművészet ihlette, s fő-
ként virágok jelennek meg rajta. Az okker, fekete és fehér színű ke-
rámiát, pirogránitot a pécsi Zsolnay-gyár készítette.

A Zsolnay-
gyár készítette 

a Mátyás-templom 
és az Iparművészeti 

Múzeum cserepeit is, 
a pirogránitot pedig 

a Parlament épületén 
használták először.



Kőrössy-villa, 1900
A Városligeti fasor egy másik pontján 
egy párját ritkító szecessziós villa áll, 
melyet Kőrössy Albert Kálmán építész 
tervezett magának. A homlokzat te-
lis-tele van izgalmas formákkal, ame-
lyeket mészkőből és gipszből készült 
reliefek díszítenek. Egyedi tervezésű 
állatok, növények és maszkok látható-
ak az épület falain. 

Fent az oromzaton egy régi építőmű-
hely elképzelt jelenete elevenedik meg. 
Középen az építész ül, felismerhető 
előtte a villa makettje. A mögötte álló 
női alak egy múzsa, talán éppen az épí-
tész leendő felesége. A bal sarokban egy 
szobrász serénykedik, a jobb sarokban 
a guggoló puttók pedig egy művész-
címert tartanak – ilyen a Magyar Kép-
zőművészeti Egyetem címere is.

MÉMOSZ-székház, 1948-49
A Fasor és a Dózsa György út sarkán 
áll a Magyarországi Építőmunkások 
Országos Szövetségének egykori szék-
háza. A Fasor felé néző homlokzatán 
látható Tar István 1949-es alkotása, 
amely a vájt domborművek ritka pél-
dája Budapesten. Szerinted mit csinál-
nak az itt szereplő alakok, és hogyan 
kapcsolódnak az épülethez?



A lázadó graffiti mozgalom hozta felszínre a közterület hasz-
nálatának és formálásának kérdését, amelyre – nyitott és köz-
érthető stílusával – a street art hívta fel a városlakók figyelmét.
Térhódításukkal több városrendezési és művésze-
ti elv is megkérdőjeleződött. Vajon csak az a mű 
értékes, amit múzeumban látunk? Kizárólag az 
előírások, hatóságok szabhatják meg városunk 
kinézetét?
Az alkotók, a lakók és a hatóságok 
között párbeszéd kezdődött. En-
nek hatására jöttek létre a bel-
városi festett tűzfalak, és az 
urban art lassan a 21. századi 
városkép szerves részévé vált. 

Az urban art egy művészeti 

gyűjtőfogalom, amely magába 

foglalja a városi életmód és 

környezet ihlette képzőművészeti 

alkotásokat, valamint a street 

artot és a graffitit is. 

Münchenben 
2016 óta működik 

egy urban art múzeum 
(MUCA). Sőt, képzeld, 

a Deák17 Galéria is rendezett 
már ilyen témájú kiállítást, 

ahol a lengyel urban art 
képviselői  

mutatkoztak be.
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Legál graffiti fal, 2020 – III. ker., Filatori gát



Szülőhazájában, az Amerikai Egyesült 
Államokban a graffitit ma már elősze-
retettel társítják a művészet fogalmá-
val. 2019 végén nyílt meg Miamiban 
a magánalapítású Museum of Graffi
ti, amely a mozgalom résztvevőinek 
munkásságát kutatja és mutatja be 
kiállításokon és múzeumpedagógiai 
foglalkozásokon.
Itthon a Neopaint Works és a Színes 
Város Csoport kitartó munkájának kö-
szönhető, hogy az utcákat színes falak 
kezdték el díszíteni. Mindkét csoport 
célja, hogy új életre keltsék a falfesté-
szetet, és ezzel a modern várost szí-
nesítsék és frissítsék. Minden köztéri 
munkájukhoz beszerezték a megfelelő 
engedélyeket a polgármesteri hivata-
loktól, a főépítésztől és a háztulajdono-
soktól. Sőt, még az állvány felállításá-
hoz is engedélyt kértek.

Ugyan nálunk még a graffiti szó használata is kerülendő, 
mivel sokszor a falfirkálással, rongálással azonosítják, mára 
már több alkotó lépett tovább a graffitis kezdeteitől, és dol-
gozik mint grafikus vagy szerzett elismerést mint művész.

A Deák 17 Galéria a graffitit mint a kortárs vizuális művészet egy műfaját kí
vánja bemutatni, és elítéli annak rongáló változatait.0036MARK: Prérifarkas, 20
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IamSuzie: Over the Garden Wall, 2020
XIX. ker., Kolozsvár u. 27

Neopaint: Cifra Palota, 2020 – VIII. ker. Német utca 12. 

Ruben Sanchez – Színes Város: Csendélet, 2017 – I. ker., Csalogány u. 36.



A legpestibb 
utca

• Király utca 11. • Budapest nem 
ekkora

• Kazinczy utca 43-45.  •

Laura
• Kazinczy utca 43-45. •

Napfelkelte vagy 
naplemente

• Király utca és •
• Kazinczy utca sarka •

Tájkép – Király 
utcai játszótér
• Király utca és •

• Kazinczy utca sarka •

Kerámia feliratok 
• Rumbach Sebestyén utca 6. •

Kerámia feliratok 
• Rumbach Sebestyén utca •
• és Madách Imre út sarka •

Kerámia feliratok 
• Rumbach Sebestyén utca 10. •

Rubik-kocka 
• Rumbach Sebestyén utca 5. •

Jankó 
• Kazinczy utca 35.  •

Szürkemarha 
• Kazinczy utca 43-45. • 

Budapest Anno
• Városháza park •

A városnak te vagy  
a kovásza 

 • Gerlóczy utca és • 
• a Károly körút kereszteződése •

Kapu 
• Kazinczy utca 12.  •

Rajzfilmfigurák 
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• Kazinczy utca 3. •
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6:3 
• Rumbach Sebestyén utca 6-10. •



Kerámia feliratok
Budapest utcáin sétálva sok helyen ta-
lálkozhatunk Rapa73 graffitiművész 
kültéri alkotásaival, aki a festés mel-
lett más technikai megoldásokat is al-
kalmaz. Kisebb-nagyobb csempe kom-
pozícióin és kerámiabetűkből kirakott 
feliratain a graffitis múlt és kerami-
kus jelen keveredik.

Számtalan olyan példát találunk, ahol 
maga az alkotócsoport festi át egy ko-
rábbi munkáját. Így aztán akár az is 
előfordulhat, hogy egy alkotás helyén, 
amelyről most ebben a füzetben olva-
sol, már egy másik falfestmény színe-
síti tovább az utcaképet. 

………………………………………………(Rumbach Sebestyén utca és  Madách Imre út sarka)

sun is …………………………………(Rumbach Sebestyén utca 6.)

…………………………………………………(Rumbach Sebestyén utca 10.) a pause.

Ha Budapest egy szabadtéri galéria, akkor 
a VII. kerület egy óriási időszaki kortárs 

kiállítás. A tárlat folyamatosan bővül, 
ugyanakkor idővel sok mű nyomtalanul el 

is tűnik az utcákról. 

 
Találtam egy izgalmas rejtvényt. 

Segítesz nekem a megfejtésében?
Rapa73 egyes kerámiaszavai mondattá  is összeolvashatók, ám ezek a szavak  jól szétszóródtak a környéken. Néhányat már megtaláltam és beillesztettem  ebbe a mondatba, de a többi még 

felfedezésre vár. Az alábbi címek 
és a térkép is segítségedre lesz 

a keresésben.



A legpestibb utca, 2013
Utunkat a  Király utcán foly-

tatjuk, ahol a  Neopaint cso-

port festett házfala repít vissza 

minket egészen az 1900-as évek 

arról is olvashatunk, 

miként írt Krúdy er-

ről az utcáról a Bol

dogult úrfikoromban 

című művében.

első feléig. A legpestibb utca – olvasha-

tó az alkotáson. E kifejezés, mely gyak-

ran elhangzik a Király utca kapcsán, 

Krúdy Gyulához köthető, aki maga is 

lakott ebben az utcában. A falfelületen 

Tájkép, 2011/2012
A következő állomásunk, a Neopaint 
csoport első budapesti tűzfalfestmé-
nye, amit hintázás közben is szem-
ügyre vehetsz a játszótéren. E tájké-
pet nézegetve kilépünk a város szűk 
teréből, és egy messze elterülő rétre 
képzelhetjük magunkat. 

Napfelkelte vagy naplemente, 2014
A Tájkép mellett kapott helyet Szabó-Lencz Péter Napfelkelte vagy nap
lemente című alkotása, melyet a Színes Város Csoporttal közösen valósí-
tottak meg. Az óriási falfestmény egy térkép is egyben, ami a Kazinczy 
utcának és környékének a szórakozási lehetőségeit ábrázolja.

 
Figyeld meg 

a festményen 
a lámpaoszlopot! Ha 

körülnézel az utcában, 
biztos megtalálod az 
okát, miért került rá 

a képre.



Egy jóleső pihenő után folytassuk utunkat 
a Kazinczy utcán, ahol hamarosan további 
négy Színes Város Csoporthoz köthető alko-
tást is megtekinthetünk!

Szürkemarha, 2015
A játszótértől pár háznyira a bal oldalon egy 
falatozó szürkemarhát ábrázoló alkotással 
találjuk szembe magunkat, amely Fat Heat 
és TransOne művészek munkái. 

Budapest nem ekkora, 2014
A Szürkemarhával szemközti házfalra te-
kintve megtudhatjuk, hogy Budapest nem 
ekkora. Orosz Richárd alkotásán ez a fel-
irat a belvároshoz kapcsolódik, felhívva ez-
zel a járókelők figyelmét, hogy a külvárosba 
is érdemes ellátogatni, és hogy a városhatá-
ron túl is van élet.

Laura, 2019
Emellett kapott helyet Aba-
Novák Vilmos 1930-ban ké-
szült Laura című festményé-
nek átdolgozása is, mely az 
eredeti alkotáshoz képest 
néhány részletében megvál-
toztatva került felfestésre.
 



Jankó, 2015
Egy háztömbbel továbbhaladva, el-
kápráztat színeivel a portugál művész, 
Akacorleone falfestménye. Az alkotás 
témája a magyar népmesék világába 
nyúlik vissza, a kép Holló Jankó me-
séjét jeleníti meg. Jankó, a mese fősze-
replője lett az alkotás központi alakja. 

Megtalálod 
a három állatot 

a tűzfalon? Az ábrák segítségedre lesznek. Rajzold le, hogyan jelenítette meg a művész ezeket az állatokat! Ha ezzel elkészültél, már csak egy rejtély maradt megfejtetlenül. Milyen ajándékot kapott Jankó az állatoktól?  
Rajzold le ezt a tárgyat is!

 
Holló Jankó 

egy napon elindult 
szolgálni. Útja során három 
bajba jutott állatnak sietett 

a segítségére. Köszönetképpen 
mindhármuktól ugyanazt 
a tárgyat kapta ajándékba, 

melyet csak meg kell 
szólaltatnia, ha bajba 

kerülne, és ők máris ott 
teremnek. 



Kapu
A nagyméretű tűzfalak után egy kis 
sétával a Kazinczy utca 12. szám alatti 
bejárati kapuhoz érkezünk, amelynek 
Void adott egyedi arcot.

Void a szabadkézi rajz mellett elősze-
retettel használ stencileket, sablono-
kat kültéri munkái elkészítésekor. Mű-
vészneve is a sablonok kivágott üres  
felületeire utal, mivel a void jelentése 

magyarul: üres. Alkotásainak jelleg-
zetes elemei az arcok és kerek fejfor-
mák, melyek gyakran érzelmeket, 
karikaturisztikus jellemvonásokat vagy 
konkrét személyeket jelenítenek meg.

Rajzfilmfigurák az utcákon
Ha közkedvelt rajzfilmfigurába botlasz Budapest utcáin, mely egy-
szerre csal mosolyt az arcodra és késztet gondolkodásra, akkor jó 
eséllyel 0036MARK street art művész egyik alkotását találtad meg. 

Ő jellemzően különböző rajzfilmek hőseit he-
lyezi humoros helyzetekbe. Ezeket a nagyobb 
fal ragaszokat, amelyeket méretükből faka-
dóan plakátragasztás technikájá-
val visznek fel a falra, paste up-
nak hívjuk.
Void alkotásától nem messze 
is találkozhatsz 0036MARK 
két mesefigurájával, akik 
épp valami rosszban sán-
tikálnak. Hm, miben is?



A Wesselényi utcán a Kiskörút irányá-
ba folytatjuk utunkat. A Rumbach Se-
bestyén utcánál már biztosan meg is 
találtad következő állomásainkat.

Tudtad, 
hogy rendeznek Rubik-
kocka világbajnokságot? 

Az elsőre 1982-ben került sor 
Budapesten, ahol a győztes 

22,95 mp alatt rakta ki a kockát. 
A 2017-es világbajnokságon 

a kirakási idő 6,85 mp volt. Egy 
évvel később, 2018-ban viszont 

már 3,47 mp alatt sikerült 
kirakni a kockát.

Rubik-kocka, 2014
A Rubik-kocka 40. születésnapja alkalmából készített 
homlokzatfestményt a Neopaint csoport.
Rubik Ernő főiskolai tanárként geometriai modellek ké-
szítésével foglalkozott, amikor fából elkészítette a koráb-
ban még Bűvös-kocka nevet viselő logikai játék mintada-
rabját. Világhódító útjára a találmány már Rubik-kocka 
néven indult, és azóta többször elnyerte a nemzetközi Év 
játéka díjat. Te ki tudod rakni a Rubik-kockát?

6:3, 2013
Az 1953-as londoni labdarúgó diadalunkat idézi 
vissza a Neopaint csoport egy másik alkotása. A 
falon korabeli fotók, a Népsport másnapi címlapja 
és a meccsbelépő a Wembley-be látható. A legendás 
mérkőzést az Aranycsapat nyerte meg. A murált 
a mérkőzés 60. évfordulójára avatták fel. 

 
Ne feledkezz meg 

Rapa73 kerámia betűiről 
sem! Hamarosan megtalálod 

a rejtvény még hiányzó 
szavait.



 
Te milyen tűzfalat 

terveznél legkedvesebb 
időtöltésednek? 

Ahogy a Neopaint csoport, 
használhatsz te is újságokat, 

belépőjegyeket, vagy akár saját 
fotókat is. Ezeket vágd ki, ragaszd be, és kész is van a kollázsod! Ha 
valamihez nem találtál fotót, azt 

rajzzal is kiegészítheted.

Készíts kollázst 

kedvenc sportodnak 

vagy hobbidnak! 



A városnak te vagy a kovásza, 
2020
Az egykori Merlin Színház falát ma 
már a Színes Város Csoport harma-
dik alkotása díszíti. Az első még 2010-
ben, Victor Vasarely Színes Város kon-
cepciója nyomán összeállított pályázat 
keretében készült el. Ezt követte egy  

hat magyar olimpikon arcképét meg-
jelenítő kompozíció. 
A harmadik alkotás Hitka Viktória 
A városnak te vagy a kovásza című grafi-
kájának felnagyítása, melynek témáját 
a világjárványkor tapasztalt „otthon 
maradás és saját kézzel gyúrt kenyér-
sütés” életérzése szolgáltatta.

Budapest Anno, 2010
A Városháza park másik szélén látható 
az egykor itt álló pesti városháza képe. 
Az épületet 1900-ban bontották le. Az 
alkotást régi fotók alapján készítette 
a Neopaint csoport.

 
Victor Vasarely  

(1906–1997) magyar-francia festő, szobrász, az „op-art” vagyis optikai festészet legjelentősebb képviselője. Színes város–A művészet hétköznapi életünkben címmel jelent meg elméleti munkásságának összegzése 1963-ban. Vasarely az építészet jövőjét az épület és annak dekorációs tervének szoros összefüggésben látta. Így a végeredmény építészetileg és művészetileg egyedi 
és harmonikus alkotás lesz.



*Ha több példányt szeretnél ebből a sablonból, a Deák17 Galéria honlapján a kiadványok között megtalálod ezt a füzetet is nyomtatható formában.

Kész is a látványterved, hát nem vagány?!

 
 
 
 

Színes 
homlokzatok

 
Képzeld, nemrég 

érkezett a felkérés, hogy 

kifestheted a város 

központi utcájának 

néhány homlokzatát! 

Amire szükséged lesz:
•  sablon, amit a füzet 

közepén találsz*
• olló
• ragasztó
•  színes ceruza, filctoll 

vagy festék

Az épületekről készült vázlatot 
is elküldték neked, ezt a füzet 
közepén találod. Szerencsére 
a megrendelő teljesen szabad 
kezet adott, így az épület 
formáján és vonalain kívül 
semmi nem köt téged! 
Azt tervezel, amihez csak kedved 
van, és olyan technikával, 
amilyennel jól esik, így 
varázsolhatod a várost még 
sokszínűbbé.

A díszítésnél érdemes szem előtt 
tartani, hogy műved térben fog 
megvalósulni, így ha akarod, 
kihasználhatod ennek előnyeit is.

Ha elkészültek a díszítések, 
vágd ki és hajtogasd össze 
a homlokzatot, például így:



Tiroli fiú tűzfal
• Garay utca 4. •

Magyar Színház
• Hevesi Sándor tér 4. •

Alsóerdősori  
Ált. Isk. udvara

• Szövetség utca 15-17. •

A nagy 
magmentés

• Rózsa utca 32. •

Schiman János 
bérháza

• Wesselényi utca 55. •

Noé bárkája
• Bethlen Gábor tér •

Dob utcai 
Általános Iskola

• Dob utca 85. •

Rottenbiller utca

Nefelejcs utca

Péterfy Sándor utca

Bethlen Gábor utca

Erzsébet körút

Wesselényi utca

Rákóczi út

Bethlen 
Gábor tér

Baross 
 tér

István utca

Dohány utca

Dohány utca

Dob utca

Garay utca

Munkás utca

Izabella utca
Rózsa utca

Szövetség utca

Alm
ássy utca

Hársfa utca

Csengery utca

Ezen a sétánkon tovább folytatjuk 
a VII. kerület, más néven Erzsébetváros 
felfedezését, melynek az előző fejezetben 
már megismerhetted a Belvároshoz közelebb 
eső részét. Most viszont merészkedjünk 
kissé távolabb, a Nagykörúton túlra! 



Schiman János bérháza, 1893
A Wesselényi utca 55. szám alatti ház már mesz-
sziről kitűnik az izgalmas, művészien kivitele-
zett homlokzatával. Schiman János épületfestő 
a 19. század végén alakította át az itt álló kisebb 
házat a mostani formájára.

A homlokzat építészetileg egyszerű, már-
már dísztelen. Schiman a sík felületet em-
beralakokat és látszatarchitektúrát megjele-
nítő freskóval varázsolta mozgalmassá. Ezt 
tovább fokozza a szélső ablakok festett ár-
nyéka,  jól becsapva szemünket az így elért 
térbeli hatással.

Erzsébetváros Budapest 
egyik legkisebb, de leg-
sűrűbben lakott kerüle-
te, mely a 19. században 
kezdett beépülni. Ne-
vét Erzsébet királynéról, 
a gyönyörű Sisiről kapta, 
akinek férjével, I. Ferenc 
Józseffel már találkozhat-
tál az első sétán. Emlék-
szel még a jelmondatára?



Dob utcai Általános Iskola, 1906
A Hegedűs Ármin tervezte szecessziós 
iskolaépület a főváros egyik legszebb 
tanintézménye. Az épületet 1906-ban 
adták át a  diákoknak, és ekkor ké-
szült mozaikdíszítése is, amelyet Vaj-
da Zsigmond festő tervezett, és Róth 
Miksa műhelyében készítették el.

A mozaikokon a lányok virágot köt-
nek, hímeznek, énekelnek, míg a fiúk 
katonásdit játszanak, és az ő kezükbe 
tű helyett földgömb került. A fiúk és 
a lányok azért játszanak külön, mert 
akkoriban a lányok és a fiúk nem ta-
nultak együtt – ezért is van az iskolá-
nak két külön bejárata.

 
1948-ban fogadta el 

az ENSZ azt a nyilatkozatot, 
amely kimondja, hogy a fiúknak és a lányoknak ugyanolyan oktatás jár. E nyilatkozat nyomán indult el a koedukált oktatás is, miszerint 
a fiúk és a lányok egy osztályba 

járhatnak. Magyarországon 
jellemzően az 1950-es években 

jöttek létre a koedukált 
intézmények.



Ha megvan az ötlet, már kezdődhet  
is a mozaikozás! Jó szórakozást!

 
 
 
 

Magmozaik
Itt a lehetőség, hogy te 

is kipróbáld magad mint 

mozaik készítő művész! 

Amire szükséged lesz:
• gyurma
•  magok (bab, lencse, 

kávé stb.) – minél 
többféle, annál 
izgalmasabb

•  egy sodrófa vagy 
egy üres üveg

• sütőpapír
• kenőkés

Először is készítsd el 
a mozaikod alapját. 
Végy egy adag gyurmát, 
és helyezd két réteg 
sütőpapír közé, majd 
nyújtsd ki kb. egy 
ujjnyi vastagra. 
Ezután késsel könnyen 
bármilyen formájúra 

vághatod. A késsel vagy 
a fogpiszkálóval érdemes 
előzőleg belekarcolni, 
milyen formákat 
szeretnél kirakni. Ezzel 
a vonallal, a kontúrral, 
kezdheted is a díszítést, 
majd „színezheted” 
a nagyobb részeket. 

Ügyelj arra, hogy jól 
nyomkodd bele a magokat 
az alapba! Válassz bátran 
mindenféle magot az 
alkotásodhoz! A képed 
témája is sokféle lehet, 
meríthetsz ihletet 
a füzetben látható 
alkotásokból is. 

1. 2. 3. 4.



A nagy magmentés, 2006
Tovább haladva a Dob utcán, majd a Ró-
zsa utcán balra fordulva megláthatjuk 
A nagy mag mentés című murált, ame-
lyet a Ran dom routi nes csoport alko-
tott egy nemzetközi ren dez vény so ro-
zat keretében. 

Tudtad, 
hogy a juharfa 

jól tűri a városi 
szennyezett levegőt? 
Emiatt kifejezetten 
alkalmas útmenti 

fasornak és érdemes 
parkokba is 

ültetni.

Magyar Színház, 1966 és 2009
A téren álló színház jelenlegi arcula-
tát 1964−66-ban nyerte el. Ekkor a régi 
épületet szinte teljesen lebontották, és 
Ázbej Sándor tervei szerint alakítot-
ták át: két új szinttel magasabb lett, és 
a tér felé is 8 méterrel bővült az épület.

Ezután készült el a homlokzatra Illés 
Gyula domborműve pontosan 757 ke-
rámia elemből. A reliefen különböző 
színházi témák jelennek meg. Alul, 
amit sokszor reklámok takarnak, pél-
dául függöny mögül kukucskáló szín-
házi maszkokat láthatunk.

A mű a városi zöldterületek szükséges-
ségére hívja fel a figyelmet. A kép alján 
cserépből fák nőnek ki, középen nagy 
tűz lángol, az emberek kezében pedig 
juharfa magokat látunk. 



A szobor 
Rejtő Jenő egyik regényére utal. Mivel az író a környéken lakott, ezért emlékszobra is áll a téren – azt is 

megtalálod?

A színházzal 

szemben, az 

útpadkán egy 14 karátos 

autó kanyarodik épp! 

Megtalálod? 

A színházat érdemes körbejár-
ni, mivel 2009-ben egy másik 
izgalmas alkotás is került 
rá. Az AER címet vise-
lő munkát az S39 Hybrid 
Design művészeti stúdió 
alkotta. A  fémlevelek-
ből álló dekoráció mellett 
a design része a színátme-
netes festés is. 

Ez egy kinetikus – azaz mozgó – alko-
tás, ami egy futónövény hatását kel-
ti. A levelek, melyeken a színtársulat 
tagjainak neve olvasható, a legkisebb 
fuvallatra is megmozdulnak, a nap-
sütésben pedig visszaverik a rájuk 
eső fényt. 



Következő állomásunk a Szövetség ut-
cában van. Ha pici segítség kell ahhoz, 
hogy odatalálj, használd a térképet!

Tűzfalak az Alsóerdősori 
Általános Iskola udvarán,  
2009 és 2015 
Az iskola udvarát két falfestmény is 
színesíti. Az egyiket még 2009-ben ké-
szítette az 1000% alkotócsoport, amely 
az első street art csoport volt Budapes-
ten. A tervezésnél az iskola diákjainak 
munkáit is felhasználták, sőt, a kép 
egy részét maguk a diákok készítet-
ték el. A kerítésen bekukucskálva job-
ban szemügyre veheted ezeket! 

Az épület másik tűzfalát a Neopaint 
csoport díszítette ki 2015-ben. A ha-
talmas, 1000 négyzetméteres képen 
Vidák Zsolt Budapest Bang Summer 
című grafikáját nagyították fel. Az 

alkotáson sok-sok apróságot fedez-
hetünk fel, miközben egy budapesti 
társasház lakóinak mindennapjaiba 
látunk bele, hol vicces, hol elgondol-
kodtató részletekkel.



Te 
még milyen 
jelenetekkel 

egészítenéd ki 
ezt a képet?



 
Noé bárkájába 

akár be is 
pillanthatsz. Milyen színűek az ablakok? Színezd ki eszerint 

a négyzeteket!

 
Ha lehetőséged van, 

érdemes meglátogatni 
az Állat orvos tu do má-

nyi Egyetem parkját is. 
Az épületeken és a parkban 

sok állatfigurával, 
szoborral és relieffel 

találkozhatsz.

Most térjünk vissza a Dohány utcába, 
és sétáljunk a Rózsák tere és az Állat-
orvos tu do má nyi Egyetem mellett el-
haladva a Bethlen Gábor térre.

Noé bárkája, 2019
Itt is találhatunk egy icipici szobrot. 
A játszótér mellett egy kis oszlopon ott 
áll Noé bárkája!
Hogy van az, hogy most egy bárka, 
előbb meg egy autó?
Szinte biztosan gyanút fogtál már te 
is, hogy ezeket az aprócska műveket 
ugyanaz a művész, Kolodkó Mihály ké-
szítette. A szobrász leginkább gerilla-
szobraival vált híressé a közelmúltban, 
melyeket engedély nélkül állított fel 
szerte a városban. A kis szobrok azon-
ban annyira megtetszettek a közönség-
nek, hogy a művész ma már hivatalos 
megrendeléseket is kap. Ez a mű is az 
önkormányzat megbízásából készült, 
akárcsak a 14 karátos autó.

Ha kipihented magad a játszótéren, 
induljunk tovább a Bethlen Gábor ut-
cán a  Garay utcáig. Ott forduljunk 
be, és a 4. szám alatt találjuk utolsó 
állomásunkat.



A Garay és Bethlen Gábor utca sarkán, valamint a Keleti pályaudvarnál is érdemes nézelődni, mert itt is egy izgalmas figurába, Szárnyas Dobozba botolhatunk. Alkotója a hazai street art egyik nagyöregje. A kézzel rajzolt, egyszerű, de számtalan változatban létező kis matricája mindig felismerhető.

Tiroli fiú tűzfal, 2015
Róth Miksa Tiroli fiú című üvegablakának mását a Neopaint 
csoport festette meg a művész 150. születésnapja alkalmából.

Róth Miksa (1865–1944) hazánk egyik legismer-
tebb üvegfestő- és mozaikművésze volt. Hoz-
zá kötődik a Török Bankház mozaikja, amiről 
bővebben a Városi Titkos Füzetben olvashatsz. 
Sőt, ebben a sétában is találkozhattál már a ne-
vével a Dob utcai iskolánál.
Miért pont ide került ez az alkotás? A murált 
ihlető üvegablak nem messze innen, eredeti 
fényében is látható. A Nefelejcs utca 26. szám 
alatt áll ugyanis a Róth Miksa emlékház, ahol 
korábban a művész élt és alkotott.

Róth Miksa: Tiroli fiú, üvegablak, 1880-as évek



Fix Sarok
• Váli utca 14. •

Kócsag
• Bertalan Lajos utca 16. •

Árpád-udvar
• Eszék utca 9-11. •

Turán-udvar
• Eszék utca 13-15. •

Buszok
• Bukarest utca 3-9. •

Pannónia udvar
• Szabolcska Mihály utca 7. •

Nap-udvar
• Fadrusz utca 12. •

Hunnia-udvar
• Szabolcska Mihály utca 3. •
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Utolsó sétánk alkalmával 
ismét Budán kalandozunk. 
Utunkat a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem 
környékén kezdjük, majd 
Szentimreváros hangulatos 
kis utcáin bolyongunk, és 
végül a Kosztolányi Dezső tér 
közelében zárjuk.



Kócsag, 2019
Első állomásunk a Bertalan Lajos utca 
16. szám alatti épület. Ide a Színes Vá-
ros Csoport és a Moholy-Nagy Művé-
szeti Egyetem (MOME) diákjai közös 
projektben terveztek egy környezet-
védelemhez kapcsolódó falfestményt. 
Zsuffa Zsanna Lídia murálján egy nagy 
kócsagot látunk, mely egy fokozottan 
védett madárfaj. A 19. században diva-
tossá vált kócsagtoll miatt nagy szám-
ban vadászták ezeket a madarakat. 

Ennek következtében állomá-
nyuk nagymértékben csökkent, 
és mind a mai napig regenerá-
lódik. A nagy kócsag egyik leg-
jelentősebb előfordulási helye 
Európán belül Magyarország.

A tűzfal az eredeti tervek szerint 
minden évben új külsőt kapott volna, 
de a kócsag annyira megtetszett a kör-
nyék lakóinak, hogy inkább megtar-
tották a kecses madarat.

 
Szerintem nem is sejted, hányszor láttál már kócsagot! Pedig az egyik pénzérménk hátulján is ez a madár látható. Ha megtaláltad a pénzérmét, satírozd át ide 

a mintáját!



Fix Sarok, 2012
Következő állomásunkon Budapest 
legújabb sgraffitójához érkezünk. Az 
alkotást három fiatal művész: Antal 
Balázs, Hatházi László és Fodor Zol-
tán készítette a Fix Sarok elnevezésű 
projekt keretében. 

 
A Fix Sarok 

után, a Fehérvári 
út és a Vásárhelyi 

Pál utca sarkán egy 
bankautomata mellett 
találkozhatsz egy régi 

ismerőssel. 

Céljuk az volt, hogy Kárpáti Anna 
(1923-1993) szobrászművész munkássá-
gára irányítsák a figyelmet. Azért vá-
lasztották ezt a helyet, mert a művész-
nő Ülő férfi című szobra 1973 óta ezen 
a kis udvaron áll. 

A házfalon Kárpáti Anna további köz-
téri alkotásainak ábrázolása kapott 
helyet, mellettük két-két hozzájuk 
tartozó négyjegyű számmal. Az egyik 

szám a művek keletkezési idejét mu-
tatja, míg a másik a művek helyére 
utal az irányítószámok megadásával.

A sgraffito jobb alsó sarkában egy üres 
részt találunk.  Az eredeti tervek sze-
rint ide egy táblázat került volna az 
Ülő férfi szobrának további adataival. 
A ház néhány lakójának azonban ez 
nem tetszett, így a művészek inkább 
üresen hagyták ezt a felületet.
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Cím: ....................................Ivó zsiráf........................................................  

Évszám: .........................................................................................
...........................

Irányítószám: .........................................................................................
.........

Település: .......................................................................................
........................   

 
Amikor a művészek felkutatták ezeket a szobrokat, néhány információnak utána kellett járniuk. A kezükbe akadt műlapok azonban sajnos néhol hiányosak voltak. Segíts nekik, és egészítsd ki az adatokat a sgraffito és az internet segítségével! Rajzold be a hiányzó alkotásokat is!

Cím: ....................................Pingvinek ....................................................  
Évszám: ....................................................................................................................
Irányítószám:  ................................................................................................
Település:  .............................................................................................................

Cím:  ..................................Elefánt .............................................................

Évszám:  .........................................................  ........................................................
Irányítószám:  ................................................................................................
Település:  .............................................................................................................

Cím:  ..................................Sportoló .........................................................
..

Évszám:  .......................................................................................
...........................

Irányítószám:  .....4400 .........................................................
...............

Település:  ..................Nyíregyháza ..........................................

Cím: ....................................Judit-szobor ............................................
Évszám: ....................................................................................................................
Irányítószám: .......1132 ...........................................................................
Település: ...............................................................................................................



Hunnia, Pannónia, Nap, Árpád – és 
még sorolhatnánk tovább a környék 
lakóházainak megnevezését. A két vi-
lágháború között épült társasházak 
falát képzőművészeti alkotások soka-
sága díszíti. Megelevenedő történel-
mi témákkal, magyar mitológiai tör-
ténetekkel, mondavilággal vagy akár 
hétköznapi életképekkel is találkoz-
hatunk a sétánk során.

Hunnia-udvar, 1931
A Szabolcska Mihály utcában először 
a Hunnia-udvarhoz érkezünk. Az ut-
cafrontot Sándor Béla festőművész 
négy sgraffitója díszíti, melyek témái 
a  népvándorlás korába, a  4-6. szá-
zadba repítenek vissza bennünket. 
A képeken törzsek vezérei, szegényei 
vonulnak, csatáznak, és végül a legyő-
zöttek rabszolgasorba kerülnek. 
Az épületnek van egy állandó lakója is, 
akinek igazán kitűnő kilátásban van 
része. A homlokzat tetején ugyanis 
egy fekvő betyárt megformáló szobor 
kapott helyet.

Pannónia udvar, 1931
A Pannónia udvar bejárata fölött egy másik sgraffitóval is megismerked-
hetünk. Ez a pasztellszínekben gazdag alkotás még az előbbinél is koráb-
bi időkbe vezet vissza minket, feltehetően egészen az egykori római tar-
tomány, Pannónia provincia megalapításáig (Kr.u. 41-54.).



Nap-udvar, 1928
A Fadrusz utca 12. szám alatti Nap-ud-
var falán Márton Ferenc humorral át-
szőtt alkotásai fogadnak bennünket, 
amelyeken erdélyi székelyeket ábrázo-
ló életképek elevenednek meg. 

Észrevettétek, 
hogy az utca felé 

előkertek szegélyezik ezeket 
az épületeket? Képzeljétek, 
a hátsó fronton viszont az 

egész egy hatalmas egymáshoz 
csatlakozó kertet rejt 

magában.

Turán-udvar, 1931
A homlokzat két domborműve if j. 
Mátrai Lajos és Ohmann Béla alko-
tása. Amíg a baloldali alkotáson egy 

turáni vitéz avatását látjuk, addig a 
jobboldali reliefen a  csodaszarvas 
üldözésének egy jelenetét ábrázolta 
a művész. 

Árpád-udvar, 1929
Az Árpád-udvar letisztult vonalrajzai szintén sgraffito technikával 
készültek, és egy sikeres vadászat utáni vonulást mutatnak be. Az 
épület falán két lovast ábrázoló dombormű is megjelenik.



1963-ban avattak fel. A zárt épületben 
kapott helyet a váróterem, és a farkas-
fogszerű tetőzet alá álltak be a buszok. 
A pályaudvart a bezárása után kávézó-
vá alakították át. 
A várótermet régen Rác András és 
Vilt Tibor közös alkotása, a Postakocsi 
és autóbusz című installáció díszítette. 
A postakocsit ábrázoló színes kőmo-
zaik az épület 1982-es átalakítását kö-
vetően is bent bűvöli el a látogatókat, 
míg a vasból készült stilizált autóbu-
szok ma már a külső homlokzat díszei.

A terasz oszlopait is érdemes meg-
nézni, mert egy ismerős művész, Void 
munkájával is találkozhatunk itt.

A B C D E F

Buszok, 1963
A Bukarest utcához érve már 
láthatjuk a 37 éven át műkö-
dő buszpályaudvart, melyet 

Keresd 
meg a helyszínen az autóbuszokat ábrázoló alkotást, és hasonlítsd össze a lenti részletekkel! Megtalálod, melyik képkocka nem felel meg a valóságnak? 

Tudtad, hogy 
Pest első személyszállítási 

vállalkozása az 1832-ben induló 
omnibusz volt? Ezeket a buszokat, 

akárcsak a postakocsikat, még 
lovak húzták. Az első autóbuszjárat a századforduló után 1915. március 

1-jén indult el Budapesten.



 

 

Te milyen 
épületdísszel 

színesítenéd a várost?
 

Én nagyon szeretem a zenét, ezért 

szívesen díszíteném ki hangjegyekkel 

egy koncertterem falát. Magad is 

kipróbálhatod a buszpályaudvaron 

látott vonalas alkotás tervezését 

 szögek és fonal segítségével.

1.  Papírra készítsd el a rajzod kör-
vonalát! Az elején érdemes egysze-
rűbb formákkal kísérletezni. 
2.  Ragaszd a két habkartont egy-

máshoz, hogy ne mozdulhasson 
el, és a rajzodat is rögzítsd hozzá 
ragasztószalag segítségével! 
3.  A vonalakat követve nyom-

kodd bele a szögeket a habkartonba! 
Ha egyenes a vonal, elegendő két 
szög, ha azonban íves, akkor többre 
lesz szükség. Figyelj, hogy mindig 
legyen távolság a szögek között, és 
mindkét habkartonba belemenje-
nek, és így nem fognak eldőlni! Ha 
már nagyon jól tudsz szögelni, fa 
alapba is kalapálhatod a szögeket.

4.  Óvatosan tépd le a papírt, és 

kezdődhet is a fonallal rajzolás! 

5.  Csomózd rá a fonalat a szög 

fejére, ahol elkezded, a következő 

szögnél már elegendő, ha körbete-

kered! Használhatsz csak kontúr 

vonalakat, de ha több szöget kötsz 

össze, ki is töltheted a formát. Ha 

végeztél, ismét csomózd rá a fona-

lat egy szögre!

Amire szükséged lesz:
• 2db A4-es méretű habkarton
• minimum 2 cm hosszúságú szögek
• vékonyabb színes fonalak
• 1 db A4-es fénymásoló papír
• radír, ceruza, olló



Épületdíszek – 7. oldal
1.) dombormű 2.) murál 3.) nedves  

4.) mozaik 5.) kapar 6.) secco 7.) vas 8.) graffiti; 

megfejtés: BUDAPEST

Szentimreváros – 45. oldal 
1. Cím: Ivó zsiráf (alsó sor utolsó); Évszám: 1976; 

Irányítószám: 8800; Település: Nagykanizsa

2. Cím: Pingvinek; Évszám: 1973; Irányítószám: 

2740; Település: Abony

3. Cím: Elefánt (középső sor második); Év-

szám: 1974; Irányítószám: 2440; Település: 

Százhalombatta
4. Cím: Sportoló (felső sor utolsó); Évszám: 1969; 

Irányítószám: 4400; Település: Nyíregyháza

5. Cím: Judit-szobor (felső sor második); Évszám: 

1962; Irányítószám: 1132; Település: Budapest, 

XIII. kerület 

Budai Várnegyed – 9. oldal
A tér mai állapota és az 1958-as fotó között a kisebb eltérések mel-
lett három jelentős változás is található.
• A Budai bástyafalon nem látható a címer, mert ekkor még be volt 

falazva. 
• A Budavári Siklót 1944-ben bombatámadás érte, és helyreállí-

tása egészen 1986-ig váratott magára, mert a háborút követően 
a tömegközlekedést a város ezen részén autóbuszokkal kívánták 
megoldani. Így a sikló helyét a növényzet vette birtokba a kép ké-
szítésének idején. 

• A harmadik különbség is a második világháború következménye, 
ugyanis a Budavári Palotát és környezetét is súlyos találatok ér-
ték. A Palota tetőszerkezete szinte maradéktalanul tönkrement. 
Az épület helyreállítása évtizedekig húzódott, a rekonstrukció 
csak az 1960-as években vette kezdetét.  

Budai Várnegyed – 11. oldal
A Tárnok utcai ház száma a török 

hódoltság idején 114 volt. A szám 

a ház ajtaja fölött látható.

Pesti Sugárút – 17. oldal
Szondy György, Balassi Bá-
lint, Vak Bottyán, Zrínyi Mik-
lós. Szondy Györgyöt ábrázol-
ta a mozaik az első fejezetben.

A Nagykörúton innen – 23. oldal
The sun is shining without a pause. / A nap szünet nélkül süt.

A Nagykörúton innen – 26. oldal
hangya, holló, hal, síp

A Nagykörúton túl – 40. oldal
Noé bárkájának ablakai szivárványszínűek: lila, 

kék, világoskék, zöld, sárga, narancssárga, piros.

Szentimreváros – 43. oldal
Az ötforintos pénzérmén látha-
tunk nagy kócsagot.

Szentimreváros – 48. oldal
A d.) kép nem felel meg a valóságnak.  



Felhasznált irodalom:
• Végh János: Művészeti szótár, Corvina Kiadó, 1997.
• Beke László – Gábor Eszter – Prakfalvi Endre – Sisa József – Szabó Júlia: 

Magyar művészet 1800tól napjainkig, Corvina Kiadó, 2002.
• Déry Attila – Merényi Ferenc: Magyar Építészet 18671945, Urbino Kiadó, 

2000.
• Czagány István: Egy budavári középkori épülettömb története II., in: 

Budapest régiségei, 23. szám, Budapest Történeti Múzeum, Budapest, 1973.

Nézzetek 
szét a környéketeken, iskolátoknál, figyeljétek az épületeket, amerre csak jártok! Legyetek szemfülesek, hiszen sok érdekességről nem esett szó ebben a Füzetben. Budapest még sok-sok izgalmas 

kalandot rejt!

Ebben a Füzetben 

megismerhettük 

Budapest egy különleges, 

színes arcát. Ha még nem 

olvastátok a többi Városi 

Füzetet, bátran ajánlom, 

hiszen azokban még több 

érdekességet tudtok meg 

majd a fővárosról!

Felhasznált irodalom 
és hasznos oldalak

Internetes oldalak:
• www.artportal.hu
• www.epiteszforum.hu
• www.kozterkep.hu
• www.kultura.hu
• https://mierzsebetvarosunk.blog.hu/ 

2015/02/27/utcak_hazak_terek
• www.modemart.hu
• www.neopaint.hu
• www.urbface.com
• www.szinesvaros.hu
• www.welovebudapest.com

Együttműködő partnerek:




