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Budapest Főváros Önkormányzata és a
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület a metró
szerlvényekben utazó kiállítással emlékezik
meg arról, hogy 75 évvel ezelőtt fejeződött be
Budapest ostroma.

Körülzárt Budapest több mint 100 napig tartó
ostroma máig begyógyíthatatlan sebeket
hagyott a magyar főváros épü le teiben, tere i -
ben, műemlékeiben és termé szeti érté keiben.

Az ostromgyűrűbe zárt főváros lakói fel-
lélegezhettek. Az óvóhelyekről, pincékből,
rejtekhelyekről előjött, a gettóból szaba -
dult budapestieket egy romba dőlt, szét-
bombázott, tönkretett város várta. Buda pest
egyike volt Európa legtöbbet szenvedett,
fővárosainak. Értelmetlen és megbocsát -
hatatlan a számos civil és katona életének
feláldozása, a nyilas uralom utolsó óráiban
a zsidók gyilkolása, Dunába lövése, a lakos -
ság megpróbáltatásai, mindez a német
birodalom védelmében. A budapestiek
azonban hittek az újra kez dés reményében. 

Az évfordulón ezzel a kiállítással idézzük fel
a pusztítás és a helyreállítás képeit, velük
együtt a mai városképet, amelyek a főváros
hallatlan élni akarását bizonyítják. 

MetróArt kiállítás

A kiállítás létrehozói: 
Kirschner Péter / szerkesztő 
Takács István / képszerkesztő 
Hajdu Gábor / grafikus

Szervező: 
MassMedia Solutions Kft. 

Kivitelező: 
HTSART Nyomda

Köszönet
a Budapesti Történeti Múzeumnak, 
a BKV-nak és a Promix Zrt.-nek.

A kiállítás megtekinthető:
2020. április 11-ig 
a BKV 2-es / 3-as / 4-es 
Metró szerelvényeiben
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Az elmúlt tizenöt évben, a Promix Zrt.
támogatásával, Pető Zsolt szervezé sében
és Kirschner Péter szerkesztő közre mű -
ködésével honosodott meg a Metró sze -
rel vények belsejében elhelyezett, kul   -
turális tartalmakat hordozó kiállítás, a
Metró Galéria.

Az évek során volt már József Attila, Kodály
Zoltán, Bartók Béla, Radnóti Miklós
életútját, a Nyugat történetét bemutató
kiállítás, az emlékezetes VersMetrók, de
kor társ képzőművészet és költészet páro -
sítása és a sokat vitatott Maus kép regény a
holokausztról. A 4-5 sorozatban, összesen
200 felületen elhelyezett kulturális
üzenetek naponta több százezer emberhez

jutottak el. Megkockáztatjuk: olyanokhoz,
akik egyébként nem nagyon olvastak
verseket, nem ismerik Bartók vagy Kodály
munkásságát. Az egyik legjobban sikerült
Kodály kiállítás tablóit két hónap után
művelődési házakban és könyvtárakban
állí tották ki. 

Az egyes kiállítások szerkesztésében, szak-
mai előkészítésében a leginkább érintett
intézmények munkatársai vettek részt
(Bartók Emlékház, Zenetudományi Intézet,
Petőfi irodalmi Múzeum, Szépművészeti
Múzeum stb.). Néhány kiállítás esetében
(Radnóti, Nyugat, Wallenberg) a kiállításhoz
rövid ismertető füzet is készült, amelyek
több tízezer példányban a szerelvények
kosaraiban kerültek elhelyezésre. 

MetróArt



A MetróArt tárlatait, tablóit a napi 1,2 millió
utas (utazás) közül legalább 700-800 ezer
ember látja. Nem állíthatjuk, hogy minde-
gyikük elmélyülten tanulmányozza a
tablókat, de legalább 200-300 ezer ember
biztosan. Töredékük pedig talán keresi is a
tematika többi tablóját, amelyek a sze -
relvényeken elszórva találhatók. Az bi-
zonyos, hogy az egyszerűbb tablók tar talma
(egy-két kép, egy-két rövid mondatos ké-
paláírás, üzenet) könnyen befogadható
minden szemlélő számára. A bonyolultabb
kiállítási anyagok előtt is több időt (1,5 – 2
percet) tölt a szemlélő. Ez bármilyen rek-
lámmal vagy kulturális hirdetéssel, tárlattal
szemben is előny. 

A Metró Galéria tizenöt év alatt Budapest
kulturális brand-jének része lett. Más eu-
rópai városokban nincs ehhez hasonló,
tömegeket elérő kulturális szolgáltatás.

Információ: 

Kirschner Péter 
+36/30/932-4252
kirsch@t-email.hu

Pető Zsolt 
+36/20/589-9503 
peto.zsolt@massmedia.hu  

MetróArt


