Radnai Rudolf
Ilyen volt az Ifipark - visszaemlékezés sok képpel
A Budai Ifjúsági Park közismert nevén az Ifipark, amely Budapest kultikus
szórakozóhelye volt 1961-től, huszonhárom éven keresztül szolgálta több generáció
szórakozását. Az Ifipark kapui 1984. szeptember 23-án zárultak be végleg. A hely, ez a
város szívében, a Budai Vároldalban található, rézsútosan futó kőkerítéssel határolt
építmény azóta az enyészeté. Ezzel a kis visszaemlékezéssel megpróbáljuk felidézni a
múltat!
Az épület története
A Várdomb oldalán elhelyezkedő Várkert-bazárt az 1870-es években Ybl Miklós tervei
szerint a Fővárosi Közmunkatanács építette. Az épületegyüttes mindig is frekventált,
jelentéssel és jelentőséggel bíró helye volt a fővárosnak. Kedvelte és szerette például
Erzsébet királyné, aki ha gőzhajón érkezett Budapestre, akkor a Várkert-bazár északi
galériáján sétált fel a déli Cortina lépcsőire, majd onnan tovább a régi várba.
A Várkert bazár
eredetileg megálmodott
funkciója nem valósult
meg. Kiderült, hogy a
budai Dunapartból nem
lehetett a pestihez
hasonló korzót csinálni.
Ezért az átadás után
néhány évvel a
kereskedők kiköltöztek a
bazársorból és az
épületegyüttest lezáró
két bérpalota is üresen
maradt. Az itt látható
kép 1890-ben készült.
Ekkortájt helyezték el itt a Történelmi Arcképcsarnokot, amit a falak vizesedése miatt pár
évvel később át kellett költöztetni a Magyar Nemzeti Múzeumba, ahol a festmények ma is
megtalálhatók. 1890-től egészen 1918-ig itt működött a Deák Ébner Lajos által vezetett
női festőiskola, de már 1884-ben itt létesített szobrászműtermet Stróbl Alajos is.
A két háború közötti időszak hozta meg a Várkert bazár számára az első virágkort, ekkor
a terület Várkert felé eső részét reprezentációs célokra használták különféle diplomáciai
és kulturális események alkalmával.
Ezen kívül az egyik,
eredetileg bérpalotának
szánt épületben
működött a Fiume
Szálló, ahol kialakult
egy sajátos budai
irodalmi kör, többek
között Móricz Zsigmond
és Szabó Dezső
részvételével.

Az épületegyüttes 1944-45-ben erősen megrongálódott, s 1961-ig nem is fordítottak
gondot felújítására. A ma világörökség részét képező Várkert bazár 16 évet állt
gondozatlanul és használatlanul.
A kezdetek
1961 nyarán a Budapesti KISZ-bizottság ötlete nyomán itt kezdték kialakítani a főváros
első és sokáig egyetlen szabadtéri ifjúsági szórakozóhelyét, az Ifjúsági Művelődési
Parkot, közkeletű nevén az Ifiparkot. A terepet a Fővárosi Kertészeti Vállalat brigádjai
egyengették, az Elektromos Művek dolgozói kábeleket fektettek, az I. kerületi KISZaktivisták talicskáztak, csatornáztak, betont kevertek. Rövidesen létrehoztak egy 500
méternyi táncteret, 800 személyes vacsorázóhelyet, összesen 2500 fő számára
biztosítottak szórakozási lehetőséget.
A park 1961. augusztus 20-án nyitott. Öt forint volt a belépőjegy, s már akkor
kialakította a park igazgatósága a később oly sok konfliktus és ellenállás forrásává vált
megjelenési egyenruházatot: fiúknak rövid haj, öltöny (vagy legalább zakó), fehér ing,
nyakkendő, lányoknak pedig szoknya. A parknak több, kezdetben kialakított szabálya
elhalt vagy átalakult, de megmaradt a ruházat és a hajviselet ellenőrzése, a belépés
feltételeként.
Az Ifipark létrehozásakor a cél - a kor szellemének megfelelően - nem az igények
kielégítése, hanem ezek szabályozása, kordában tartása volt. Az „én mondom meg, hogy
hol, hogyan, mikor és milyen feltételekkel szórakozol, találkozol másokkal”-elvnek
megfelelően alakították ki a működési feltételeket és játékszabályokat, s úgy persze,
hogy még ennek is örülni kellett, mert idáig még ez sem volt.
1962 volt valójában az első teljes idény, amikor május 1-én nyitott a park és szeptember
20-án zárt be. Ez alatt az idő alatt a parkot 70 ezren keresték fel, ami jelentős
látogatottságnak volt mondható. Abban az évben - s még évekig - sem változott az
ötforintos belépőjegy, de a nyitvatartási napok száma már négyre bővült, s vasárnap
délelőttönként az akkori moziszolgáltatások példájára két forintos belépő ellenében
gyermekműsorokat is szerveztek.
A 60-as évek kulturális atmoszférája
Amióta világ a világ voltak alkalmak és helyek, ahol fiatalok szórakozás, kikapcsolódás
közben ismerkedhettek. 60-as évek elejére a fiataloknak addig szórakozó és ismerkedési
helyül szolgáló tánciskolák a Tóth-ék, a Horizont meg a többiek, a táncos szórakozóhelyek, a Gellért, a szigeti Casino, az Európa, a Moszkva étterem, vagy a kis Mecsek
presszó már kicsit unalmasnak bizonyultak.
Nagyon kellett már egy hely, ahol
kicsit lazábban, kötetlenebbül lehetett
szórakozni. Egy hely, amelyhez csak
karnyújtásnyira van a Duna, ahol jó
levegő, olcsó sör, igazi a virsli,
vasszékek, vasasztalok vannak, és ami
a legfontosabb, hétfő kivételével, a hét
minden napján élő zene.
A kezdeti években az Ifiparkban a
dzsesszes szalonzene volt a
meghatározó a programokban, ezért
az első években inkább egy idősebb
korosztály járt oda.

Ha megnézzük a fellépők
névsorát, akkor legtöbbször
Bilicsi Tivadar, Csákányi
László, Horváth Tivadar,
Zsolnai Hédi, Ákos Stefi,
Kovács Erzsi, Toldi Mária,
Németh Lehel, Koós János,
valamint a fiatalabbak közül
Aradszky László, Ambrus Kyri,
Kerényi Gabriella, Szikora
Jenő, Hacki Tamás nevével
találkozunk leggyakrabban.

A dalok közül a legsikeresebb slágerek a Fogj egy sétapálcát, a Lehet, hogy szép nem
vagyok, a Micsoda nagyszerű dolog, az Esős vasárnap délután, a Marina és a Csao
Bambina voltak.

A nehézkesen változó magyar szórakoztató ipar a 60-as években váltásra kényszerült,
amikor a fiatalság a külföldi rádióadókon keresztül megismerte a jazz és a beatzenét és
ilyen zenére akart szórakozni.
Határok ide, kötöttségek oda hamarosan idehaza is komoly "beatélet" zajlott.
Egyetemeken, a nagyvállalatok kultúrházaiban nyíltak fellépési lehetőségek. Az új klubok
előtt hamarosan hosszú sorok álltak. Szájról szájra terjedtek a hírek, hol játszanak az új
együttesek: az Illés, Metró, Omega, Atlantisz, Scampolo, Kék Csillag, Hobo, Syrius,
Atlasz, Echo...
A Dália jazzklub
Az Ifipark történetének kapcsán érdemes egy kis kitérőt tenni, szót ejteni a hazai jazz
élet kialakulásáról. Ez talán segít megérteni a kor hangulatát azoknak is, akik csak hírből
ismerik a szocialista érát.
A nagy orosz költő Maxim Gorkij egy 1928-ban született írásában (A kövérek muzsikája)
mélységesen elítélte a jazz zenét. Ez – tekintettel arra, hogy Gorkij kötelező olvasmány
volt az akkori apparátus tagjainak - betett a műfajnak Magyarországon is 1945 után. A

vendéglátós zenekarok kizárólag a jazz kommersz „sweet”-ágát művelhették „tánczene”
címszóval.
Persze akadtak mindenre elszánt, „ifjúságot romlásba csábító dzsesszisták, akik titokban,
zárt körű szeánszokon muzsikáltak. Meg volt egy sor kiváló zenész, akik különböző
„vendéglátó-ipari” helyeken a műsorukba belecsempésztek egy kis jazzt is, egyrészt a
saját maguk, másrészt az igényesebb közönség örömére. A muzsikusok szívesen léptek
volna fel igazi jazzkoncertek, vagy jazzklubok keretében is, hallgatóság lett volna bőven,
ám az a négybetűs szó, hogy jazz, a hatóságok szemében hosszú évekig vörös posztó
volt: úgy tartották, az amerikai imperialisták dekadens zenéjének nincs helye a
szocialista kultúrában.
Az első hazai dzsessz-fesztivált a
margitszigeti Dózsa stadionban szervezték
1958-ban, ez végül is botrányba fulladt.
Akkor éppen a Holéczy-együttes
„bomlasztotta a rendszert”. Az egyik
korabeli újság szerint „százával rikoltoztak,
tomboltak az eltorzult arcú fiatalok. A
zenekar egyik tagja buzgón táplálta a
kibomló szenvedélyeket; epileptikusan
rángó, üvöltő dervisre emlékeztetett”.

Aztán szép lassan enyhült a jazz iránti politikai
ellenszenv, olyannyira, hogy 1960-ban a Bartók
Színpadon kilenc amatőr dzsessz-formáció
mutatkozhatott be. A balhé itt sem maradt el,
csak a főszereplő változott: akkor éppen Benkó
Sándor együtteséről írták, hogy „hét kamasz
ricsajozik a színpadon, pedig már ágyban lenne a
helyük!”.
Ugyanakkor Pernye András, Petrovics Emil, Gonda
János, Szepesi György és mások is védelmükbe
vették a műfajt a sajtóban.

Némi taktikus és óvatos előkészület után 1962 őszén a Bajcsy Zsilinszky út és az
Alkotmány utca sarkán lévő Dália eszpresszóban jött létre a Budapesti Ifjúsági Jazzklub,
közismert nevén a Dália klub, ami tulajdonképpen az Ifipark rendezvények téli helyszíne
lett. Itt már jazzt játszottak nem szalonzenét. A Dália volt az első alternatív zenei klub,
amelynek törzsközönségét zenészek, képzőművészek, írók, újságírók, egyetemisták
alkották, a fővárosi értelmiség hangadó, az újdonságra leginkább fogékony része.
Itt lépett fel először, majd később az Ifiparkban is játszott Pege
Aladár, Szakcsi Lakatos Béla, Deseő Csaba, Benkő László,
Freinreisz Károly, Laux József, no és a Bergendy testvérek, akik
később együttest alakítva az Ifipark első és egyetlen hivatalos
együttesévé váltak.
Érdemes megemlíteni, hogy a jazz-számok közötti
szünetekben, szünetzenészként, itt kapott először nyilvános
fellépési lehetőséget Szörényi Levente is.

A Dália klub másfél éves fennállása alatt elévülhetetlen szerepet játszott a magyar jazz
élet kialakulásában. 1964 tavaszán a Dáliában megszűnt a jazz, ugyanakkor megkezdte
térhódítását országszerte különböző rendezvényeken, azon kívül megszólalt a rádióban,
televízióban és hanglemezen.
Útkeresés
A park a 60-as évek első felében csak kereste arculatát. A KISZ által kitalált nevelésesszórakoztatási funkció már nem, a fiatalok részéről felmerülő alternatív szórakozási
igények még nem tudtak érvényesülni és a park arculatát karakteressé alakítani.
A 60-as években a rendezvények túlnyomó többségében a parkba járó fiatalok asztal és
egy Bambi mellett ülve vagy állva, Terta vagy Mambó magnókról hallgatták a zenét,
illedelmesen táncoltak, beszélgettek.

Csak egyszer-egyszer vált koncertarénává a park, de természetesen ezeket a
koncerteket és eseményeket emlegetik sokszor a visszaemlékezésekben és az Ifipark
kultuszát is ezek alapozták meg.
Zavaró momentum volt, hogy 60-as évek közepén a park környékén egyszer-egyszer
már megjelentek a külvárosokból behúzódó galerik, amelyek rövidesen újságcikkek és
rendőrségi akciók célpontjává váltak. Így a park rendezvényei a közvélemény egy
részének szemében összekapcsolódott a galerik megjelenésével, s ennek következtében
a szülők egy jelentős része nem szívesen engedte el tizenéves lányát, az iskolaigazgatók,
pedig sokszor kifejezetten tiltották a diákokat az egyre inkább hírhedtté vált
szórakozóhelyről.
A Parkigazgató
A park történetének ezen a pontján szólnunk kell a park első, s leghírhedtebb
igazgatójáról, Rajnák Lászlóról, akinek karrierje szorosan összefonódott a park
történetével.

Rajnák az 50-es évek második felében első osztályú birkózó
volt az Óbudai Hajógyárban, majd társadalmi munkában, de
a hajógyár dolgozójaként (így írták akkoriban körül a
sportból élő edzőket) a gyár birkózóinak edzője lett. Itt
tevékenykedett 1958-ig, amikor is a Budapesti KISZbizottság kiemelte és a szervezetben politikai állást kapott.
Innen kapta 1961-ben a megbízást is az Ifipark
megszervezésére, s Rajnák ebben a munkában szívvel
lélekkel részt vett.

Rajnák személye a Budapesti KISZ-bizottság részéről nagyon jó választás volt. Nem volt
értelmiségi, nem volt tanult ember, de nem volt bürokrata, viszont ismerte az alvilágot, a
birkózás révén megismert sok nehézfiút, értette ezeknek az embereknek a nyelvét és
igényeit, s értett a féken tartásukhoz, megfélemlítésükhöz is. Ugyanakkor karrierre,
kiemelkedésre vágyott, amit sportolóként már nem érhetett el.
Rajnák, aki alacsony, de igen erős, tekintélyt parancsoló ember volt, a nehézfiúk
segítségével könnyedén elintézte a rendtartást, elsimította a verekedéses ügyeket, igaz,
ami igaz az Ifiparkban nyugodtan lehetett szórakozni. Smasszercsapatával minden
nyitáskor ott állt a kapuban és a belépésre várók alapos szemrevételezése után döntött
arról, hogy az illető ruházata, külleme, hajviselete megfelel-e a kívánatosnak. A farmer,
a hosszú haj, de még a sárfoltos szövetnadrág is elegendő ok volt az elküldésre. A lányok
szoknyájának a hossza is meg volt szabva, térd feletti – miniszoknya - nem lehetett. A
lekérés tilos volt és nagyon kellett "viselkedni".
„Tudnivalók a Budai Ifjúsági Park látogatásával
kapcsolatban:
Belépés csak 18 éven felüli fiúk és 16 éven felüli lányok
részére, nyakkendőben, világos ingben, zakóban.
Vászonnadrágban a belépés tilos. Kitiltást eredményeznek a
következő kihágások: Ízléstelen táncolás, nem twist számra
történő twistelés, egy lánnyal több fiú twistelése, fiúk
egymás közti twistelése, és más, feltűnést keltő viselkedés.”
(Belépési szabályzat, 1962)”
De Rajnáknak nemcsak rendfenntartó feladata volt, hanem majdnem mindenre kiterjedő
hatalma. Ő és Bergendy hallgatta meg például az új együtteseket (Rajnák a szóló
énekeseket, Bergendy a zenekarokat), s döntött arról, hogy bemutatkozhatnak-e a
parkban vagy sem. A szakmai színvonalra jellemző volt, hogy az egyik meghallgatás
eredményeként Rajnák nem engedte Kalmár Magdát, Kossuth-díjas operaénekesünket a
nyilvánosság elé.
De Rajnák a zenészeket is hazaküldte például, ha nem volt megfelelő az öltözékük. Ő
döntött a programról, meg a zsíros kenyér és a sör áráról, ami később - mellékesen - a
veszte lett. 1961. augusztus 20-tól 1974 februárjáig volt a park igazgatója, amikor is
ellene és közvetlen munkatársai ellen csalás alapos gyanúja miatt bírósági eljárás indult,
s Rajnákot végül is hatévi szabadságvesztésre ítélték.
A fellépők
A Parkban megfordult az egész magyar könnyűzenei élet. Aki itt nem mérette meg magát
a közönség előtt, az nem számított a szakmában. Mindenki fellépett itt, sőt sokak innen
indultak az országos hírnév felé. A kezdetben csak szolid táncos hely a beatélet
beindulásával a magyar rock legfontosabb központja lett. Voltak kifejezetten Parkos
zenekarok, melyeknek hetente, kéthetente volt itt koncertjük, és stabil 1-2000 fős
törzsközönségük. Első korszakának (kb. '65-ig) tánczenekarai közül kiemelkedett a
Bergendy és a Scampolo, majd a 60-as évek végének underground robbanásával itt lett
a legnépszerűbb a Sakk Matt és a Mini, de megfordultak itt a nagyok is (Illés, Metró,

Omega). A Park mindig teret engedett az amatőrizmusnak és az alternatívabb dolgoknak
is, így például az 1971-es Szép lányok ne sírjatok című film koncertjeleneteit is itt
forgatták a Kex és a Syrius közreműködésével.
Az Ifipark nem az ott játszott zene, vagy az ott rendezett programok minősége miatt vált
legendássá. A korabeli programokat átböngészve ugyanis megállapítható, hogy bár a 60as évek közepén fellépett és játszott itt a magyar élvonal - az Omega, az Illés, a Metró -,
a fellépők többségét másodvonalbeli együttesek alkották.
A nagy együttesek egy idő után zenéjüket, teljesítményüket intellektuálisabbnak,
művészibbnek tartották, mint amit a park körülményei biztosítani tudtak számukra. A
három „nagy” együttes tagjainak nyilatkozataiban, visszaemlékezéseiben többször is
lehet olvasni, hogy bár fontosnak tartották, de nem szerették igazából az Ifiparkot. Az
Omega esetében ehhez hozzájárult egy konkrét sérelem is. A hatvanas évek elején ők és
a Bergendy együttes versenyzett azért, hogy a park hivatalos (szerződtetett és fizetett)
együttese legyen, s Rajnák a Bergendy mellett döntött. A parkot tehát nem a fellépő
együttesek tették naggyá, hanem a légköre és egyedülállósága. Mert hiába nyíltak
később Kőbányán, Csepelen és más külső kerületekben az Ifiparkhoz hasonló
fellépőhelyek, ezek be is zártak, sosem tudtak olyanok lenni, mint „a park”. Park csak
egy volt, s a légkör, az odajárók igénye létrehozott kifejezetten parkos zenekarokat.
Az első ilyen igazi parkos zenekar az 1968
elején megalakult Sakk-Matt együttes volt,
bemutatkozó koncertjük 1968. május 1-jén
volt a Budai Ifjúsági Parkban (Radics Béla,
Harmath Albert, Hönig Rezső, Miklóska
Lajos és Csuha Lajos). Magyarországon
addig soha nem látott színpadi show: a fej
fölötti gitározás, a fiatalon elhunyt Radics
Béla bravúros szájjal és foggal való
pengetése először ekkor elkápráztatta el a
közönséget.

Ha már megemlítettük a gitárkirály Radics Bélát, szólnunk kell még a park két legendás
alakjáról, Baksa Soós Jánosról és Bartha Tamásról.
Csütörtökönként a Kex lépett fel a Budai Ifjúsági Parkban
szinte ugyanaz a néhányszáz fős táboruk – főleg
értelmiségi közönség előtt. A Kex művészetében a zene, a
szöveg, a show, a látvány, a produkció együttesen
érvényesült. Mindezt az énekes Baksa Soós János
személyes varázsa biztosította A Kex egyértelműen rá
épült, de nem túlzás azt mondani, hogy ő volt a beat évek
legkarizmatikusabb énekes show-man egyénisége. Előadói
stílusa, senki máshoz nem hasonlítható szuggesztív
fellépése jelentette a Kex produkcióját. Baksa előadásában
benne volt az ifjúság szabadszájúsága, vitriolos kritikája,
lekezelő nyeglesége, pointírozó készsége, grimaszai és
fintorai adták a Kex lényegét. Baksa piros fehér csíkos
nadrágja és fehér tornacipője szinte kultikus kellékei voltak
a Kex koncerteknek.
Amit játszottak a színpadon, a pillanattal született és a
pillanattal halt meg. Baksa inkább színész volt, mint
énekes, a dalokat nem énekelte, inkább előadta,
visszafogott pantomimszerű játékkal kísérte, kitűnően
mozgott a színpadon, végig uralta az előadást. 1972-ben
Németországba disszidált, és nem zenélt többé. Máig
megmaradt a parkos közönség jó emlékezetében,
szelídnek, gúnyosnak, csendben lázadónak.

Hasonlóan félbetört, de tragikusabb véget ért
karrier Bartha Tamásé is, akire szintén sokat és
jó emlékkel gondolnak a park egykori látogatói.
Bartha a Fenyő Miklós által alapított Syconor
együttesben kezdett, majd az LGT-ben vált
híressé. Aztán a 70-es években a jobb jövő
reményében ő is Amerikába távozott, ahol máig
tisztázatlan körülmények között gyilkosság
áldozata lett. Emlékét ma egy emléktábla őrzi a
budapesti Izabella utca 39. számú házon. A
domborművet Deák Árpád szobrászművész
készítette.
A Bergendy volt az Ifipark törzszenekara, az együttes minden korszakában fellépett a
Parkban 1962-től 1984-ig. Más, különösen vidéki zenekaroknak nem volt ilyen könnyű a
fellépés. A 60-as, 70-es évek beat-, majd rockzenéje főváros-, ezen belül is
belvároscentrikus volt, ezért a vidéki vagy külvárosi amatőr zenekaroknak mindig sokkal
jobban meg kellett küzdeni azért, hogy a park programjába bekerüljenek. Sokak
elbeszélése szerint több külvárosi zenekarnak a park környéki srácok adták össze az első
koncertezés költségeit. A vidéki együttesek közül, pedig csak kettő tudott igazán a park
programjában gyökeret verni, s ők is csak a 70-es évek második felében: a Szegeden
létrejött East és a Kiskörösön alakult Rolls együttesek.
Az ifipark első virágkora a hatvanas évek végén volt, sok ezer embert vonzó
koncertjeivel. 1968-69-ben voltak legtöbben a koncerteken. 1968-ban egy Omega
koncerten 7125, egy Illés koncerten 3640, egy Metró koncerten 2330 jegy kelt el. 1969.
augusztus 20-án az Illés koncerten több mint 7000 jegy kelt el. Ezek igazán nagy
tömegnek számítottak akkoriban, nem volt más olyan kulturális esemény, amely ennyi
embert összehozott volna.
Akkoriban már volt néhány olyan koncert,
ahol a színpad előtt a közönség előbb
párosával, majd tömegesen „rázta magát”.
Kialakult a csápolók hada. A 70-es évek
elején, amikor egyébként is több
korlátozást bevezettek (1974-től például
nem árusítottak szeszesitalt) elkezdték
tiltani a rázást, csápolást is. Ez a rendezői
akció azonban sikertelen maradt.

A 70-es évek
A 70-es évek elején a rockélet ellaposodásával megint egy táncos hely lett a Park, ahol a
60-as évek őrült csápolásai, galerizései után újra a konszolidált, jólfésült közönséget
vonzó zenekarok (Ex-Vér, Gemini, Kék Csillag) lettek a "sztárok", rájuk jött be kivételes
alkalmakkor több ezer látogató.
Az évtized vége felé a magyar rockzene második nagy hullámában, sok más zenekar
mellett a Piramis, a Mini és a P. Mobil adott teltházas koncerteket. Az 1977. augusztus 7.
az Ifipark és talán az egész magyar rocktörténelem nagy napjának számít. Ezen a napon
először és utoljára összeállt a nagy Radics Béla szuperkoncert a Budai Ifjúsági Parkban.
Az előzenekar az alkalmilag összeállt Pege Aladár Blues Band volt. Ezt követte a régi
Tűzkerék formációk egymás utáni fellépése (Nagy Kati, Tátrai Tibor), majd Taurus
koncert következett, ezt követően a Som Lajossal fémjelzett Piramis koncert, és végén a
Korál koncert, Balázs Fecóval.

Ekkor már a kemény rockra volt igény, s az ezzel járó külsőségekre: bőrös szerelésre,
hosszú hajra, csizmára, a művi vagy valóságos szakadtságra. Ismét felerősödött a
csápolás és a bálványozás. Az 1978-as év nézőcsúcsai a következők voltak: április 30-án
a Piramis-P. Mobil közös koncertjén 10 ezer ember váltott jegyet, május 1-én a V Moto
Rock-Korál közös koncertjére 3003, május 30-án a P. Mobil koncertre 3341 jegyet
váltottak. A park népszerűségi listáját ebben az időben a P. Mobil vezette, második a Mini
volt, harmadik a lengyel SBB, és a negyedik a Piramis.

A Parkban vették fel a Piramis IV. albumát, amely máig a legjobb magyar élő rockalbum.
Sikk lett nyitni (május 1.) és zárni (szeptember végén) az Ifiparki idényt. Aki a fontosabb
dátumokon (pl. augusztus 20.) tudott magának fellépési lehetőséget kiharcolni, arról
tudni lehetett, hogy az élvonalban van. Innen, ebben az időszakban indult a Beatrice
(melyet hamarosan ki is tiltottak innen), az Edda és Hobóék is. A Park, és annak
közönsége nélkül nem tudtak volna olyan gyorsan bekerülni a köztudatba.
A vég és az utóélet
1980. május 27-én egy Edda koncert alkalmával hatalmas tömeg akart bejutni, az
elképesztő tolongásban a park bejáratához vezető lépcsők kőfalai leomlottak, s a baleset
során öt fiatal megsérült. A Parkot 1981 tavaszáig nem is nyitották már ki. Az újranyitást
követő időszak már csak a lassú haldoklás ideje volt. A nagy népünnepélyszerű bulik már
ritkaságszámba mentek, majd 1984 szeptember 23-án a P. Mobil "Elektromos temetés"
című koncertjével bezárták Az Ifiparkot. A P. Mobil a Black Sabbath számát idézve
rendezte a koncertet, és akkor még szinte hihetetlennek tűnt, hogy valóban temetik ezt a
kultikus helyet.
A Park bezárása után az egész Várbazár kezelését a Fővárosi Tanácstól 1989-ig a
Budapesti Művelődési Központ (BMK) vette át. A BMK lényegében sem a Várbazár
hasznosításával, sem az állagmegőrzéssel nem nagyon törődött, csupán a volt irodaházat
adta ki egy építőipari szakcsoportnak. A kezelői jogot 1989-ben az I. kerületi tanács
kapta meg, s ezzel a joggal ma is a jogutód, az I. kerületi önkormányzat rendelkezik. A
világörökség részét képező Várkert-bazár hasznosítására többféle elképzelést dolgoztak
már ki, de ezek kivitelezése részben a rendezetlen jogi helyzet, részben pénzhiány miatt
eddig meghiúsult.

Az Ifipark, amely egy egész generációnak volt közös élményeket adó helyszíne,
meglehetősen kiábrándító, siralmas képet mutat. A csodálatos atmoszférájú egykori
rockaréna, melyet még ma is beleng a régi nagy bulik szelleme már csak omladozó
műemlék, elhanyagolt műtermek, lerakott deszkák és téglák, betonkeverők,
homokbuckák és a felvert gaz fogadja az arra járó látogatót. Ahol a koncertek előtt
fiatalok ezrei álltak sorba bebocsátást várva, ma a madár se jár.
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