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BUDAPEST megismerése divat lett. Ami húsz évvel ezelőtt még csak kékharisnyák 
sznobériájának számított, az ma a középiskolától a nyugdíjasklubig kifejezetten sikk: sétálni 
a városban, felfedezni a nem közismert helyszíneket, lenézni onnan, ahová nem minden nap 
lehet feljutni, lemászni oda, ahonnan rendes körülmények között kizár a Belépni tilos! tábla. 
Bölcsészdoktor idegenvezetők és vállalkozó szellemű zsebcégek tucatjai élnek meg abból, hogy 
a lehető leghangzatosabb címekkel indított sétákra viszik mindazokat, akik többet akarnak 
tudni a fővárosról, mint amit gyerekkorunkban a Hazánk szíve, Budapest megtanított.

Hogy mi volt előbb, a tyúk-e vagy a tojás, azt nehéz volna eldönteni, de tény, hogy ezzel 
a divattal párhuzamosan hihetetlen virágzásnak indultak azok a közösségi programok is, 
amelyek során egy-egy hétvégén az egész város nekiindul – és néz. Ilyen a Múzeumok 
Éjszakája, ilyenek az Örökség Napok, és ilyenné vált a Budapest100 is. Látogatóként és 
házigazdaként is megtapasztalta rengeteg ember, hogy mennyire érdekesek tudnak lenni a 
hétköznapok: a templom, az iskola, a rendelő, a lakóház a mindennapi élet szürke háttere, 
de amikor a máséra csodálkozunk rá, hirtelen izgalmassá válik a cselédlépcső meg a rozs-
dásodó postaláda is.

Aki pedig részt vett valaha önkéntesként mondjuk egy száz éves ház történetének földerí-
tésében, az már tudja, hogy egy szabadulójáték izgalma kismiska ahhoz képest, amikor egy 
„égadta világon semmiről nem híres” épület sorsát próbálja az ember kinyomozni. S mivel 
a folyamat során a vadidegen egykori lakók életének, társadalmi hátterének szétszálazása, a 
családok viszonyainak feltárása valódi kutatómunkát igényel, szinte érthetetlen, hogy a ta-
nügy irányítói eddig miért nem csaptak le a páratlan lehetőségre: a történelem tanításának 
aligha van jobb módja, mint egy-egy csoportnyi diáknak kiadni az adatok összegyűjtésének 
feladatát. A huszadik századot annál jobban megismerni nem lehet, mint ahogy egy-egy 
nagykörúti vagy rakparti bérház történetében megmutatkozik. 

Ez volna csak az igazi „nemzeti” alaptanterv!
A Budapesthez való bensőségesebb és személyesebb viszonyt még a Budapesti Városvédő 

Egyesület alapozta meg, amikor bő harminc évvel ezelőtt megindította a belső kerületek 
házállományának dokumentálását, a szöveges leírások kötetenkénti kiadását. A Százéves 
Házak mozgalma, noha esetlegesen indult – a kezdeményező OSA épületének centenáriu-
ma adta az apropót – évről évre nagyobb tömeget mozgat meg. A nem lanyhuló érdeklődést 
az is mutatja, hogy az első világháború éveinek „házhiányát” nem a rendezvény szünetel-
tetésével, hanem új tematikák bevezetésével hidalták át a szervezők. Tavaly a Nagykörút 
épületei, az idei április negyedik hétvégéjén a rakpartok házai várják a látogatókat. 

Van azonban ennek a gyakorlati városszeretetnek egy olyan következménye, amely túl-
megy a hétköznapi szellemi izgalmakon, és több, mint hogy az ember megveregeti a saját 
vállát, mert lám, könyv nélkül tudja, melyik neves épületet ki tervezte, vagy hogy melyik 
utcában mely nagyjaink előtt illő fejet hajtani. Az a polgár ugyanis, aki ismeri a városát, 
már figyeli, óvja is a változásait. Aki már megszokta, hogy az utcán járva felfedezze a házak 
izgalmas részleteit, s ha nyitott kaput lát, akkor bemegy, hogy az udvarokat, előtereket, 
lépcsőházakat is megismerje, és aki számon tartja az új utcabútorokat és térplasztikákat, 
szobrokat, az óhatatlanul a fejlődés kritikusává válik. Nem feltétlenül arról van szó, hogy 
minden rozzant viskót megsirat, és kikéri magának, ha a szutykos kiskocsma helyén hi-
permodern számítógép-szaküzlet nyílik, de figyel és mérlegre tesz: ér-e annyit az új, mint 
amennyit az elpusztított régi ért.

Budapest majdnem olyan léptékű változáson ment át az elmúlt fél évszázadban, mint 
amennyire döbbenetesen új külsőt öltött a millennium és az első világháború közötti évek-
ben. A lakótelep-építések, a városrész-központok úgymond modernizálása, az irodaház-fel-
húzások átszabták a várost, aztán a rendszerváltás cunamija újraszabta az egészet. A két 
folyamat között az volt a különbség, hogy míg az előbbit a közízléssel ugyan ritkán találko-
zó, de szigorú szakértői kontroll kísérte, az utóbbi tán a közember szemében több „szépet” 
eredményezett, de a megszülető eklektikus városkép köszönőviszonyban sincs az előző szá-
zadforduló eklektikus egységével.

Legyünk őszinték: a Soroksári úti Nemzeti Színháztól a Váci utat szegélyező bevásár-
ló- és irodaközpontokig temérdek bűnronda épületet hagyott örökül a jövőnek az a tehe-
tetlenség, amelynek betudhatóan a pénz mindig győzedelmeskedett a várostervezői ráció 
fölött. És a józan ész meg az ízlés kontrollját semmi más nem fogja visszakényszeríteni az 
utcáinkra-tereinkre, mint a múlt ismeretén pallérozódott polgári szellem. 
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