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BUDAPEST nemcsak szereti a Duna-partját, hanem büszke is rá. Aligha van közöttünk 
olyan, aki külföldi vendégét elsőként ne a Vigadó elé vagy a Margit híd könyökébe cipelné, 
hogy aztán széles mozdulattal tárja elé a pompás látványt, nem titkolt elégedettséggel, 
mintha csak ő maga teremtette volna. Ráadásul a világ vissza is igazolja ezt a büszkeséget, 
és nem csupán a turista-ajkakról felhangzó óh-k és ah-k formájában: Duna-parti panorá-
mánk idén karácsonykor épp harminc éve a világörökség része.

Ennek fényében különösen meglepő, hogy Budapesten milyen nehezen lehet közel jutni a 
folyóhoz, és ha egyáltalán, hát legfeljebb korlátok szorításában, kőlépcsőkről, macskaköves 
rakpartokról bámészkodva, esetleg az átkelőhajók dízeldohogása közepette. Aki meg akarja 
érinteni a Dunát, hallani akarja, hogyan locsog lustán a kavicsokon, annak ki kell mennie a 
Római-partra, jóformán az egyetlen olyan fővárosi szakaszra, ahol még a maga természetes 
mivoltában látható.

Talán túl naturális is ez a part – mondhatják persze erre Önök –, már ha a város ter-
mészete a gondozatlanság és a leromló épített környezet. De valóban, az a 20. századi 
kispolgári lidó, amelyet mindnyájan ismerni vélünk a régi filmhíradókból és felmenőink 
elbeszéléséből, mára erősen megkopott. A csónakházak elnéptelenedtek, a sólyák jó részét 
felverte a gyom, ijesztő épületcsontvázak pöttyözik a nem ritkán szemetes partot. Igaz, to-
vábbra is lehet itt evezni, üldögélni, fürdeni, a lángos forró, a fröccs pedig hideg. Kell ennél 
több a napról napra a betonrengetegben aszalódó városlakónak?

Hullámtér. A városi döntéshozók szemszögéből viszont ez a Római, nem pedig a panel-
lakók aziluma. Egy hullámtér, amelyet tavaszonta garantáltan elönt a Duna, évtizeden-
ként egyszer – és ki tudja, mit hoz a jövő – pedig megrohamozza, és ijesztő magasságból 
fenyegeti a mögötte elterülő várost. Amivel még mindig nem volna semmi baj, ha az elmúlt 
évtizedekben a hivatali tehetetlenség és a jóféle hazai korrupció nem tette volna lehetővé, 
hogy ebben a hullámtérben az odavaló bódék, csónakházak és lábakon álló vityillók mellé 
csodapaloták is nőjenek, a dolgok természetéből fakadóan erős érdekérvényesítő képességű 
tulajdonosokkal.

Így született meg a Római-probléma, így vált eldöntendő kérdéssé, hogy azon a nyom-
vonalon védje-e meg Budapestet az árvíztől a városvezetés, ahol eddig, vagy már magán 
a parton, egy úgynevezett mobilgáttal, amely árvízmentes időben is igen stabil alapokat 
kíván. Megépítése tehát a fáknak, bokroknak, kavicsos barangoló helyeknek garantáltan a 
végét jelenti.

Mi sem egyszerűbb ennél, gondolnánk, kérdezzük meg a szakembereket. Városunk azon-
ban már jó ideje nem az a hely, ahol ne lehetne viszonylag könnyen találni hozzáértőt 
bármilyen álláspont sziklaszilárd alátámasztására, ahogy az ellentétes vélemény szigorúan 
tudományos képviseletére is. Más kérdés, hogy míg a parti védmű mellett kardoskodók 
elfogadható tervek híján legfeljebb az ígéretekről nyilváníthattak véleményt, a meglévő 
nyomvonal megerősítését képviselők maguk álltak elő egy meggyőző elképzeléssel. (Vázla-
tát elolvashatják Bardóczi Sándor írásában e lapszámunk 2-6. oldalán.) 

Így született meg az a helyzet, hogy miközben a várható költségek és a társadalmi hasz-
nosság szempontjai mind ez utóbbiak igazát támasztják alá, lassan-lassan kiderül: az előbbi 
megoldást csak az a fényes jövőkép teszi vonzóvá, hogy egy árvízmentes parton bármit 
lehet építeni. És ezt a bármit valahol valaki nagyon szeretné már betonba-téglába önteni.

Ezt a szomorú történetet csak azért nem kiáltjuk ki példátlannak, mert a közelmúltban 
láttunk már néhány hasonlót. Ugyanez a logika vette rá a Fővárosi Közgyűlést, hogy saját 
szabályait semmibe véve engedélyt adjon egy toronyház felépítésére, mit sem törődve azzal, 
hogy a felhőkarcoló belelóg majd a világörökségi panorámába. És ugyanígy gondolkodtak 
azok is, akik szégyentelenül hatalmas összegért engedtek parkolóházra emlékeztető uszoda-
komplexumot emelni a Rómaival átelleni pesti Duna-parton, meg betonkolosszust önteni 
a folyómederbe pár tucat ugrás kedvéért, csak mert a röpülő sportolók mögött jól fest a 
Parlament.

A Római történetében csak az a különleges, hogy ebben az esetben a polgárok felvették 
a kesztyűt, és megpróbálnak tenni azért, hogy a városuk sorsáról ne a pénz és a politikusi 
akarnokság döntsön, hanem a józan ész. Tiltakoznak, élnek a demokrácia kínálta eszközök-
kel, megtalálták azokat a támogatókat, akik mögött kikezdhetetlen szakmai teljesítmény áll, 
és ennek köszönhetően messzire elhallatszik a hangjuk.

 Mindez természetesen még nem garancia a sikerre, de minden civil mozgalom egy lé-
péssel közelebb visz a városi közösség egészségesebb működéséhez. Az éjszakai nyugalmat 
követelő hetedik kerületi lakosok lázadása és a Római-partot kavicsos-fás természetes kör-
nyezetnek megóvni akaró polgárok mozgalma ugyanarra figyelmezteti a választott vezető-
ket: minél kézzel foghatóbb egy jogsérelem, annál könnyebben látják át az emberek, hogy 
visszaéltek a bizalmukkal. 

A következő esetnél talán a gondolkodás végre megelőzi majd a döntést – és ezzel csak 
nyerhet BUDAPEST
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