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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Dobra János érdemes művész, karmester, Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház
főigazgatója, Komlós Péter kétszeres Kossuth-díjas hegedűművész és Jandó Jenő Kossuthdíjas zongoraművész javaslatot tettek emléktábla elhelyezésére.
A tábla Tibay Zoltán (1910-1989) emlékét őrizné, aki a Magyar Állami Operaház
magángordonosa (nagybőgőse) és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzora volt.
Több ízben fellépett a Léner- és a Waldbauer-Kerpely Vonósnégyessel, szólóesteket adott
itthon és külföldön, részben saját műveivel és átirataival. Szólistaként szerepelt Ausztriában,
Franciaországban és a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarával Európa minden
jelentősebb városában.
Ragyogó muzsikus, virtuóz szólista, a magyar zenei élet egyik büszkesége volt. A sajtókritikák
mindig lelkesen emlékeztek meg játékáról és csak felsőfokú jelzőket találtak méltatására. Bécsi
koncertjéről a Wiener Kurier 1948. május 26-án a következőket írta: „Különleges hangszeren
játszott Tibay professzor. A nagybőgő ünnepi koncerten szólóhangszerként igen ritkán szerepel,
és Tibay csodálatos hangokat csalt ki e hangszerből, virtuóz előadása egyedülálló."

Kitűnő, eredményes pedagógus is volt. Pályafutásának eredményeként több, mint ötven
élvonalbeli nagybőgőst indított el mind a magyar, mind a külföldi zenei élet gazdagítására.
Kiemelkedő tanítványai rangos zenekarokban játszanak. Növendékei ott vannak, voltak minden
magyar zenekar bőgőszólamában vagy szólistaként, mint pl. Pege Aladár.
Mivel Tibay Zoltán játékát sajnos csak egyetlen hangfelvétel őrizte meg, emléke tanítványai és
zenésztársai szívében él, akik fontosnak tartják, hogy a kiváló zenész és tanár személye ne
merüljön feledésbe. Az emléktábla a Donáti u. 3. számú épületre kerülne, ahol haláláig, majd
40 éven keresztül élt.
A tábla elkészítésének
kezdeményezők.
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A kerület területén felállítható emléktáblákról szóló 21/2009. (IX.25.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a közterületen vagy közterületről látható helyen az
emléktábla kihelyezését, melynek fontos rendelkezése, hogy emlékjeleket csak a Budavári
Önkormányzat helyezhet el, vagyis a különböző helyekről érkező megkeresésekről a Képviselő
testület dönt. A Rendelet tartalmaz egy szempontrendszert is, hogy a szabályozott
feltételrendszer elősegítse a megalapozott döntéshozatalt.
A Rendelet 3.§-a szerint:
„(1) Az emléktábla elhelyezéséről a Képviselő-testület dönt (...) a következő szempontok
mérlegelésé ve:
a) a megemlékezés témája a közjót szolgálta, közmegbecsülést szerzett, hozzájárult a
kerület fejlődéséhez, hatása kimagaslóanjelentős;
b) a megemlékezés témája a kerület identitását erősíti, megkülönböztethetőségét,
egyediségét és sajátosságait hangsúlyozza, hírnevét öregbíti;
c) a megemlékezés helyszíne erősen kötődik a megemlékezés témájához;
d) az emléktábla elhelyezésére megfelelő tér áll rendelkezésre, környezetében elegánsan
érvényesül, nincs közelében hatását gyengítő más emlék és az új emléktábla sem
konkurál a meglévőkkel."
A Rendeletben szabályozott feltételrendszernek a javasolt tábla megfelel, valamint a modern,
vakolt homlokzatú épületen jelenleg nincsen emléktábla. A kezdeményezők vállalták a
társasház tulajdonosainak és az örökségvédelmi hatóság (a ház világörökségi területen fekszik)
hozzájárulásának beszerzését is.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet jelen előterjesztés megvitatására.

2. Döntési

javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (IX. 30.) önkormányzati határozata Tibay Zoltán emléktábla elhelyezéséről a
Donáti utca 3. szám alatti lakóházra
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Donáti u. 3. számú ház falára Tibay Zoltán gordonművészre emlékező tábla kerüljön
kihelyezésre a kezdeményezők vállalásának megfelelően teljes költségviselésük mellett a
szükséges hozzájárulások beszerzését követően.
Határidő: azonnal
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