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BUDAPEST2016 szeptember

BUDAPEST csupa kellemetlen meglepetés! Persze, ha alaposabban végig gondoljuk 
a dolgot, tulajdonképpen nincs okunk ezen sem meghökkenni. A váratlan itt nagyon is 
várható. Életünk természetrajzának integráns része. Létének régóta kísértő sajátossága. 
Történelmünk ránk büdösödött záloga. 

Messzebbről közelítve – ha az okokat keressük – azonnal eszünkbe juthat: ahogy az 
országot, úgy fővárosát is Európa határvidékén dobálja ezer éve már a Kelet és Nyugat 
tektonikus lemezeinek folytonos mozgása. Hol ide, hol oda billentve nemzeti civilizációnk 
minőségét. 

Igyekezetünk fáradékony, szervezettségünk, célkövetésünk délibábos, szorgalmunk, fi-
gyelmünk, mindennapi tehetségünk – viszonyunk munkához, feladathoz – gyér és labilis. 

Ha persze felgerjed szittya vérünk, behunyt szemmel hirdetjük mindennek az ellenke-
zőjét. Leordítva egymás fejét is. Jóízűen. Ezt nevezzük aztán politikának.

Friss eset. Felújították a Bartók Béla utat. Még ugyan nem adták át végleg a rövidtávú 
jövőnek (mifelénk egy ilyen beavatkozás érvényességének időtartama bántóan rövid – ld. 
fentebb), de már jól látszanak a tektonikai törésvonalak. Meg a világunkat rengető lö-
késhullámok fenyegetett célpontjai. Egy közülük, hogy miért térkövezik a megállósziget 
komplexumok eredetileg zöldnek szánt szakaszait. Ezt kéri számon a városvezetés politi-
kai ellenzéke a politikus városvezetésen. 

Nem vitás, szerte Európában, még középtájon is, sőt, ott, ahol a mienkénél sokkal zor-
dabbak az éghajlati viszonyok, szerencsés divatnak számít már több évtizede, hogy akár a 
villamos pályatest némely felületeit fűmaggal vetik be, élettel színezve a technikát. 

Jó néhány esztendeje a várostervezés magyar iskoláiban is megjelent ez a tartalmát 
tekintve barátságos törekvés. Útjainkon az épített elemeket kísérő zöld felületek terüle-
te exponenciálisan gyarapodik. De ha igyekezetünk fáradékony, szervezettségünk gyér, 
szorgalmunk legfeljebb közepes, munkánk tisztességes elvégzéséhez kevés a tehetségünk, 
talán mégis inkább a térkövezést kellene választanunk. Mindig. Mert az ápol és eltakar. 
Elfedi, elrejti örök nemzeti deficitünket. Hogy nagyhangú önünneplésünknek csak ki-
vételes pillanatokban s korszakokban van – némi – alapja. Ha pedig nem térkövezünk, 
azonnal feltűnik mindenkinek, mire is vagyunk (nem vagyunk) képesek.

Nézzék csak meg ezt a szeptember elején készült felvételt a 3-as, a 69-es villamos, az 
5-ös busz egyik zuglói (Laky Adolf utcai megállójáról), annak építményeiről. Meg a fel-
magzott, szinte átláthatatlanul burjánzó fű- s gyomerdőről.

Dolgozni csak pontosan, szépen… De ha erre képtelenek vagyunk? Akkor bizony a 
józan döntés: térkövezni! Abból nem lehet nagy baj (lehet, de ennyire biztosan nem lát-
szik majd).

Ha a gúny ízeit érzik az utóbbi mondatokban, sikerült pontosan megfogalmaznunk, 
mit gondolunk. De nem a köveztetők s nem az őket ostorozók árválkodnak a célkeresztben.

 Rezignált flagellánsok, mi, a tükörbe néző s magunkat is röstellő budapesti polgárok 
mutattuk meg csupán újra – s ki tudja hányadszor már –, milyen város (is) BUDAPEST
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