
A BUDAPEST folyóirat szerkesztői és a 
mögötte álló műhely, a Nagy Budapest 
Törzsasztal megdöbbenéssel értesül a Nép-
szabadság de facto megszüntetéséről.

Nem csak személyesen is nagyra becsült 
kollégáinkkal vagyunk szolidárisak, mé-
lyen elítélve a kiadó méltatlan eljárását, de 
azt a megyőződésünket is kifejezzük, hogy 
nem hiányozhat a sajtópalettáról ez a szín-
vonalas orgánum, amely kritikusan követi 
Budapest mindennapi életét és változásait.
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BUDAPEST2016 október

BUDAPEST majdnem száz éve a fürdők, több mint tíz éve a romkocsmák városa – és 
egyre inkább a kipingált tűzfalaké. Húsz éve egy telefontársaság reklámcélból festette ki a 
székházával szemben található tűzfalat – már ez is nagyon tetszett mindenkinek. Igazán 
azonban Erzsébetvárosban, az elmúlt években terjedt el a falfestés, mert a Színes Város 
civil mozgalom ötleteit felkarolta az önkormányzat. Két éve már ilyen nevű fesztivál is 
van Budapesten, ennek keretében már külföldi tűzfalfestő sztárokat is meg lehet hívni. A 
Nagydiófa utcában egy francia és egy spanyol művész első közös munkája került a falra, 
az Arany János utcában pedig egy olyan kép, amely egy telefonos alkalmazáson keresztül 
meg is mozdul… (lásd képünket.)

Vannak végleges és vannak ideiglenes tűzfalak, az előbbiek (mondjuk a Király utcá-
ban, a Gozsdu udvar bejárata mellett) keskeny faldarabok, amelyek az új utcavonalnak 
köszönhetik létüket, de a legtöbb tűzfal ideiglenes. A festmények tehát a múlandóság, a 
város forgandó életének emlékművei. A legtöbbjüknek nem is lesz ideje arra, hogy tönkre 
menjen. eggyel több ok arra, hogy szeressük őket. 

A tűzfalfestés költséges kaland, minden egyes képhez kell közpénz, szponzor, néha 
ajándék festék. Újabban beszállt a költségekbe a 2024-es olimpiát szervező cég is. Baj ez? 
Szerintünk nem, mert ez a fajta összefogás, ami életre segíti a végtelenül friss és kreatív 
tűzfalprogramot, hozzájárulhat annak a végre felfelé irányuló spirálnak a kialakulásához, 
amely Budapestet új pályára állíthatja. Hiszen a köztér nem csak a turistáknak szól (akik 
eddig is imádták a városunkat) – a köztér a budapestieké.

Bárcsak több példa lenne az ilyen kreatív, civil energiákat kiteljesítő, jókedvű és friss 
programokra. Akkor egészen más város lenne BUDAPEST


