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Blasek Gyöngyi, Urbán Gyula, Balogh Géza és még néhány résztvevő a népligeti kettős emléktábla-avatáson.
A fotókat az esemény szervezője, dr. Markus Gabriella készítette.
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2014. április 6-án kettős emléktábla-avatás zajlott
a Népligetben, a hajdani Mutatványos téren. Lelkes
„civilek”, a Népligetet rendszeresen látogató kutya-
tulajdonosok úgy döntöttek, hogy segítenek meg-
őrizni Kemény Henrik bábszínháza és a Népliget
tavaly elhunyt főkertésze, Pesti László emlékét.
Gyűjtést szerveztek, és Baksa Györgyi pécsi kera-
mikusművésszel megcsináltatták a képeken látható
két emléktáblát, amelyeket a Főkert irodaépületé-
nek falán helyeztek el. 
A Mutatványos téren ma már semmi nem emlékez-
tet az egykor volt csodákra: a céllövöldékre, a Mű-
színkörre (itt zajlott le 1942-ben a Duda Gyuri
legendás bemutatója Major Tamással, Gobbi Hildá-
val, Szendrő Józseffel), a barlangvasútra, a kuglipá-
lyára, az óriáskerékre, a Koller Cirkuszra, Szabó bácsi
körhintájára. 2011. október 2-án éjjel – máig tisztá-
zatlan körülmények között – leégett Kemény Henrik
1989-ben felújított Bódéja is. Heni (a nálam fiata-
labbaknak Heni bácsi) akkor kezdett el meghalni;
másfél hónappal élte túl imádott bábszínháza pusz-
tulását. Az ünnepség másik fő szerep lőjéről, Pesti
Lászlóról ezt mondta: „Mindent tud a parkról. Már

ő is nagyon beteg. Testére az idő és a munka ráírta
bélyegét. Igazi földmunkás keze van. Biztos furcsa
figuráknak néznek minket, ha ketten sétálgatunk
a Ligetben. Zöld kertésznadrág, barna svájcisapka,
flaneling, általában gumicsizma, vastag lencséjű
szemüveg a Laci öltözete, én régi típusú kék
munkaköpenyben, szürke farmerben, kék svájci-
sapkában, vastag, fekete keretes szemüvegben.
Ő magas, hajlott hátú, én alacsony és sántikáló.
Lassan szoktunk ballagni, fától fáig haladunk,
beszélünk a régi szép időkről”.1

Most egymás mellett van az emléktáblájuk. Az ösz-
szejövetel nem volt ünnepélyes. A meghatottsá-
gunkat igyekeztünk leplezni. Inkább nagyokat
nevettünk.  Az elcsendesedett és nyomtalanul el-
tűnt Mutatványos tér zsivaját tizenvalahány kutya
vidám hancúrozása segített felidézni. És közben
beszélgettünk Kemény Henrikről, akinek a hamvai
a jeltelen földben pihennek. Ha a lelke ott bolyong
valahol a környéken, nyilván elégedetten nyug-
tázza, hogy a rá és kertész barátjára emlékező tár-
saság milyen jókedvű. 
A hely szelleme kívánja így.

Balogh Géza

A  NÉPL IGET   SZERELMESE I

1 Életem a bábjáték bölcsőtől a sírig. Korngut-Kemény Alapítvány, 2012. 67. o.

On April 6, 2014, a double plaque was dedicated in Budapest’s Népliget on the former Mutatvá-
nyos Square. Those honored were the great market puppeteer, Henrik Kemény, and his friend,
the head gardener, László Pesti. Friends and colleagues of Henrik Kemény were present. A short
report and a few photos of the event help recall this friendly get-together.
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