
Séta a zene világában 

 

A Nyugdíjasok „Életet az Éveknek” Területi Egyesület 2017-ben nagy sikerrel rendezte meg 

a „Budapest Másképp” tematikus budapesti sétákat. Aradi Péter kiváló - idegenvezetésével 

csodálatos helyszíneken jártunk. 

A Területi Egyesület vezetője Talyigás Katalin úgy gondolta, hogy ami bevált folytatni kell, 

mivel a résztvevők kedvelik e programot. Így 2018. évben ismét volt és lesznek séták, mert 

Budapest gyönyörű város, mert tele van sok-sok felfedezendő utcával, emléktáblával, 

szoborral, szebbnél szebb épületekkel és érdekesnél érdekesebb történetekkel. 

 

2018. április 5-én csütörtökön ismét kiváló idegenvezetőnk – Aradi Péter – vezetésével 

elindultunk a zene világát, a zeneszerzők életét, lakhelyeiket megismerni. Első állomásunk a 

Budai Vigadó volt. Többen nem tudtuk, hogy Budán is van Vigadó, pedig a megnyitó 1900. 

január 20-án volt. Az eklektikus épület Corvin téri főhomlokzatán nagy zeneszerzőink többek 

között Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Egressy Béni nevét olvastuk. A Budai Vigadó ma a Magyar 

Állami Népi Együttesnek ad otthont. A Vigadó épülettel szemben láttuk Lajos kútját. 

Millacher Lajos gazdag budai szódavíz gyáros volt. Végrendeletében 10.000 forintot hagyott 

a fővárosra azzal a kikötéssel, hogy a városban állítsanak egy szökőkutat, amelynek oldalán 

az őt ábrázoló domborműnél a következő szövegnek kell szerepelnie: „Millacher Lajos 

emelteté hálából Budapest fővárosnak.”  Továbbá „Lajos kútja” felirathoz is ragaszkodott. 

Elmosolyodtunk a leleményes ötleten: milyen egyszerűen tette magát halhatatlanná, hiszen 

még 2018-ban is megemlítjük nevét és gondolunk rá. 

 

Hubay Jenő korának kiváló hegedűművésze, zeneszerzője lakhelyét tekintettük meg. Sajnos a 

Fő utca 21. szám alatti Hubay-palotarész a II. világháború alatt megsemmisült, de a Duna 

felőli részt régi pompájában meg tudtuk nézni. E palotában Hubay Jenő 1920-1937 között 67 

zenedélutánt rendezett, ahol több híres zenész mellett budapesti tartózkodásakor Richard 

Strauss is részt vett. Ma már csak a Fehér Szalon és a Szivarszoba látogatható. 

 

A Duna parttól búcsút véve a Budai Várban több házat tekintettünk meg, ahol Liszt Ferenc 

vendégeskedett. Jó érzés volt azokat a köveken koptatni, amelyeken hajdan Liszt Ferenc 

korának zenei géniusza is járt. Végül a várban a Táncsics Mihály utca 7. szám alatt lévő 

Zenetörténeti Múzeumnál zártuk másfél órás sétánkat. 

 

Köszönet a program szervezőinek és az idegenvezetőnek, hogy egy igazán kellemes, tartalmas 

sétát tölthettünk együtt. Megint egy nagyszerű élménnyel gazdagodtunk. 

 

Következő „Budapest Másképp” tematikus (Városligeti fasor: villák, templomok, szecesszió, 

Nobel-díjasok) sétánk 2018. május 17-én lesz. Találkozó: 14 órakor a Hősök terén, a 

Kisföldalatti lejáratánál fent, a Mexikói út felé vivő oldalon. 

Mindenkit szeretettel várunk!  
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