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Feljegyzések egy bulvár romlásáról (2007-2009) 

Lesz valaha a Nagykörút újra élhető?

Körúti hajnal
Duda és pöfögés. Ez a Nagykörút jelenleg. Még inkább az volt a mostani gazdasági válságot 
megelőzően. A 2000-es évek második felében tetőzött a káosz. Se közlekedni, se vásárolni nem 
lehetett, az úttesten jármű csordák araszoltak. Úgy tűnt: a városvezetés tehetetlen, a lakosság fásult, az 
üzleti hasznosítási elképzelések reménytelenek. 

Akkor kezdtem írni ezt a blogot. Lejegyeztem a jelenségeket, történéseket. Soha nem éltem, tanultam 
és dolgoztam máshol, mint ezen az egy négyzetkilométernyi, körút menti betonon. A blogot sokan 
olvasták, gyakran több száz fölé ment a napi látogatás. Egy amatőr írogatónak ez nagy nyilvánosság.

Aztán minden megváltozott, a blog is abbamaradt. A 2007-2010 között keletkezett írások ma már 
szinte elfeledett állapotokat rögzítenek. Gyorsan fordul az idő kereke, ki emlékszik ma már például az 
aluljárói kamaszra, aki rettegésben tartotta a Blaha környékét, a Rákóczi teret súroló kocsisorra… 
Pedig néhány éve ezek még a valósághoz tartoztak.

A Nagykörút egyszer újra az itt élőké lesz. A Combinó zöld tájon, ligetek között suhan. A parkok nem 
galamb-rezervátumok lesznek, a járdákon újra babakocsit tolnak. Van hely és idő, az emberek nem 
hagyják el a környéket. Mint az egyik blogban beszámolok róla, új apróhirdetéseket fogalmaznak már 
egyes tervezők: „Körúti lakás tengerre néző ablakokkal…” Miért ne, ha ezt lehet: „Egy kirakatban lila 
dalra kelt egy nyakkendő” – írta Tóth Árpád Körúti hajnal című versében az 1900-as évek elején.

Matildból nem lesz Mc Donald’s

Sereglenek a Mc Donald's pultokhoz a József körúton. A Baross utcai sarokra nyíló üzlet is telt házzal 
üzemel. A világító, fényes kirakatok fölött kopottas bérkaszárnya kezdődik, az emeleteken korántsem 
olyan gondtalan az élet, mint a lenti amerikai étteremben.

De hát érdekes ez? Csak annyiban, hogy van egy kis névhasználati összecsengés. Egy régi, nagyon 
öreg képeslapról kiderül ugyanis, hogy amikor a házat az 1800-as évek végén megépítették, a 
homlokzatra felkerült: Matild udvar. Félkörívben borult a kiírás a házfalra, az egész körút és a Baross 
utca láthatta a szép hangzású nevet. 

Csak egy hete volt a Matild névnap, szóval aktuális, hová tűnt a finom hangzású nevezet az 
oromzatról? A mai fül azt érzékeli, nagynéniket, vagy öregmamákat hívtak így, tehát nincs mit 
csodálkozni azon, hogy lekerült a szöveg. Ki kíváncsi a vén nénikre? A nosztalgiázásra nem itt van 
szükség: azt gondolják, az antik nem itt üzlet, ahhoz át kell menni a Dunán, a túlparti hegyvidékre.

Pedig lehet, hogy a Matil'Donalds van olyan jó, mint a Mc. Persze, nem számíthatunk átkeresztelésre, 
de legalább egy fogást nevezzenek már el a sarki üzletben a hajdani névadóról. Vagy az új kávéházi 
sarok legyen Matild Mc Caffe. Nem nagy dolog, de azért mégis. 

BKV és Mohamed koporsója

Nagyon rég történt, 1904-ben írtak. Ma is aktuális, sőt, sőt, ha lehet, még több jelentése van a 
soroknak. Így ír az újság, az egyik korabeli hírlap*:



A színházakban már a múlt század vége felé eltörölték az állóhelyeket, a villamosvasutakon csak a 
legújabban. A közönségnek kitűnő alkalmazkodási képessége van: még a kényelemhez is hozzá tud 
szokni.

De bent a kocsiban néha mégis mutatkozik egy kis zavar. Ha egy hölgy belép és nincs állóhely, többen 
felkelnek. Mert el lehet törölni az állóhelyeket, de nem lehet eltörölni a lovagias fölbuzdulást, az 
obligát udvariasságot.

A hölgy - ez már hagyományos - elfogadja a kínált ülőhelyet. A gavallér meg áll, mint azelőtt. És itt 
következik a bonyodalom. A kalauz, ki eddig a jegyek kiosztásával volt elfoglalva, észreveszi a 
merőleges helyzetű urat. A formák szerint gyöngéden, de lényegben erélyesen figyelmezteti, hogy a 
kocsiban állni nem szabad.

A gavallér levonja tettének következményeit. Kimegy a villamos peronjára. A kalauz lassan, de 
biztosan utána megy és figyelmezteti, hogy időközben a peron is megtelt. A gavallér, ha kolerikus 
természetű, halkan káromkodik, ha nyugodtabb temperamentumú, hangosan így szól: "Kedves kalauz 
úr! Mi sem okosabb, mint hogy az állóhelyeket eltörölték. De ez nem ok arra, hogy engem - bármily 
megtisztelő is rám nézve - Mohamed koporsójának képzeljen." A kalauz mentegetőzik: "Kérem én 
ilyet nem mondtam." 

"De gondolta. Mert ülőhelyemet átengedtem, az állóhelyet pedig elfoglalják előlem, akkor csak mint 
levegőbe lógó teherárú, vagy mondjuk egyszerűen, mint Mohamed koporsója utazhatom."

A kalauz gondolkozik egy kicsit a problémán, a közben megállóhelyhez érkeznek. Néhányan 
leszállnak, s a gavallér megint helyhez jut, a probléma meg van oldva. 

Én már az egyik előző bejegyzésemben is írtam: ellenőrök helyett bér-gavallérokat kellene alkalmazni 
a BKV-nak, akik egyebet sem tesznek, csak átadják a helyüket az időseknek, kismamáknak, 
babakocsisoknak. Ez a beruházás megérné, talán még jobb pluszokat is hozna, mint a bizonytalan 
jegyáremelés. Nem kizárt, még voluntereket, önkénteseket is lehetne találni erre a hivatásra. 

*(forrás: OSZK portál; www.huszadikszazad.hu) 

Duda és pöfögés – körúti merengés

Elindul az ember pénteken délután négy órakor a városba. Autóval, persze. Szóval nem is elindul, 
inkább azt mondhatni, a kocsisorban gördül egy soklóerős karosszéria humán tartozékaként. A 
biciklisek, mopedesek villámként cikáznak a telített sávokban. 

Közel kettő óra alatt értem be Budafokról a József körútra, a Baross utcához. A sarki éttermek tömve, 
a Stex-ben és a Krúdy Sörözőben a falakon is lógnak. Foglaltam-e asztalt, kérdezi tőlem egy kicsi 
lány, szülőföldje valahol a Kárpátok lábánál lehetett. Nem sejtheti, ismerem itt a tulajokat, az 
előzőeket éppúgy, mint a mostaniakat, nem tanácsos kiküldeni a zord és szeles utcára. 

Még megdühödöm. Helyet foglaljak én, előre? Miért? Én vagyok itthon, a vendégek és a kiszolgálóik 
néhány éve még Budapestről is csak a hírekben olvastak, csak néztek, hogy római számmal jelölt 
részekből áll ez a város. 

Fura, hogy ide törekszik esténként milliónyi ember, és azokba a pub-okba akar beülni, amelyeknek 
megfelelőit a szép budai helyeken, vagy a régióban is éppúgy megtalálhatja. Érthetetlen, hogy a 
lezüllesztett, valamikor fényes, ma koszlott és szemetes körutakat miért keresik. Sétálni ugyan nem 
akarnak a bulváron, hiszen az utca teljesen üres, de a vendéglátó helyek népszerűek, full-on 
üzemelnek. Az a helyzet, hogy az éttermek, amelyeket egykor intim együttlétre terveztek, 
tömeghangárrá változtak; a széles gyalogjárdák, amelyeken gyalogolni kellene, totál üresek; az úttest, 
ahol közlekedni lenne jó, csak autós cammogásra alkalmas. Funkció- és szerepzavar rétegek csúsznak 



itt egymásba. Félő, nagyot roppan majd a város, ha a felgyülemlett hiányok összeadódnak és a 
feszültségeket nem tudják levezetni. 

Egyszerűbb lenne a körutat valami nagy autós mozinak felfogni. Az előttünk pöfögőt és a mögöttünk 
dudálót vendégtársnak érzékelnénk, mintha egy fedél alatt élveznénk az előadást. A villamosmegállók, 
mint mobil-pultok üzemelnének, pop-corn-t és poharas colát lehetne vásárolni. A házfalakra emeletes 
vásznakat szerelnének, peregnének a nagy filmek, persze computer vezérelte módon, összehangoltan, 
mindig a haladásnak megfelelő részt ugrasztva a szem elé. 

Ilyen lesz egyszer? Talán. De most csak vánszorgunk a sorban beteg lóerőinkkel, majd valamelyik 
Grill-nek nevezett körúti tanyán elcsípünk egy parányi széket, ahonnan kibámulhatunk a városra. 
Közben lökdösnek és taszigálnak, ahogy kint pöfögtünk és dudáltunk. 

Káosz a Nagykörúton – hiába várják a mazsoretteket

Évekkel ezelőtt egy üzlettulajdonos ismerősöm azt mondta: szép volt a körút átadási ceremónia, 
viszont meglehet, hogy az akkor felvonult bájos mazsorettek helyén rövidesen maffiaosztagok harci 
oszlopai fognak masírozni. Szerencsére nem így történt. De az igaz, hogy bürokratikus és spekulációs 
káosz jellemzi a Nagykörutat. Bérleti díj umbuldákról, naponta lelepleződő helyiség-manipulációkról 
hallani. 

Ugyanakkor hiányzik a helyi érdekvédelem. Az itt élők azt látják, hogy míg lakásaik egyre 
értéktelenebbé válnak, az üzletek egyre nagyobb bizniszt jelentenek. Világhálózatok települnek a 
jellegzetes utcasarkokra, a lépcsőházakat, udvarokat ellepik a használtruha butikok, az őslakosok 
pedig rácsot szereltetnek a gangra, vagy - ha tehetik - elmenekülnek.

Ez már nem is káosz, hanem kontrollálhatatlan pánik.

A hogyanok és a miértek senkit sem érdekelnek. Azt viszont lehetetlen nem észrevenni, hogy 
nemzedékek csillogó álom utcája, az anyagi és szellemi értékek időben és térben összefüggő kirakata, 
a Körút - a szükséges funkcióváltás elmaradása miatt - megindult a lepusztulás felé. Ilyen értelemben a 
sorozatos felújítások - vitathatatlan eredményeikkel együtt - csak a lelkiismeret megnyugtatására 
elegendőek. Ha nem tudnak-tudunk a technikai, mélyépítészeti és közlekedési korszerűsödéshez 
valami egyéb, mondhatni szellemi értéket is hozzátenni, meglehet, hogy a körút csak egy kitatarozott 
torzó marad, nem pedig a hidakat összekötő szivárvány-ív, amelynek pompájából és ragyogásából jut 
a környező negyedekre is.

A körút nemzeti örökség, csak közös gondolkodás és üzletileg megalapozott cselekvés teheti - KRESZ 
táblával minősített főútvonalból - igazi városi értékgyűjtővé és értékközvetítővé.

 

Hacsukáné székeit is vitték, a rendőrség tehetetlen

A bútorzatot kompletten ellopták, az utcán, az emberek szeme láttára. Egy teraszon történt, régen, de 
ma sem lenne másképp.

Így írt a Budapesti Hírlap zsurnalisztája (1912. augusztus 3. szombat):

„A fővárosban néhány évvel ezelőtt egy ismeretlen tolvajbanda fényes nappal fölszedette és elhordatta 
egy forgalmas utca faburkolatát. Ma ismét egy hasonló ízű lopás történt. Ugyanazok közt a 
körülmények közt fényes délben elfuvarozták egy kisebb kávéház székeit, amelyek az utcán állottak. 
Az eset Hacsuka Andrásnénak az Aréna út 70. számú házában lévő kávéházban történt. Tavasszal 



Hacsukáné is kiállította székeit, asztalait az utcai teraszra, hogy vendégei ne kényszerüljenek fullasztó 
melegben, zárt helyiségben elfogyasztani rendelésüket. Az asztalok, székek ott álltak rendben egészen 
ma délig. Ma délben azonban egy egészen rövid időre kiment a kávéházból a kávésné és őrizetlenül 
hagyta üzletét. Ebben az időben egy társzekér állott meg a ház előtt és két munkás fölrakván arra a 
székeket, elhajtatott velük. A kétségbeesett kávés-né panaszt tett a rendőrségen, amely eddig minden 
eredmény nélkül keresi a vakmerő tolvajokat.”

Így szól a tudósítás. Ma a teraszokat egy másodpercig sem lehet őrizetlenül hagyni éjszaka, vagy 
üzemidőn kívül. Biztonsági őr vigyázza a székeket. A körúton az ültetett dísznövényeket tüstént 
ellopják, virágládával együtt. A cserjéket letépik, megrongálják, odavízelnek. Az egyik presszó-
tulajdonos kiadta az alkalmazottaknak, hogy egyedül soha nem lehet kint senki, mindig ketten 
legyenek láthatók. Vigyáznak egymásra, persze két lány mit tehetne, ha jönnek a rosszfiúk? Vagy, 
mint mesélik, az is megtörténhet, beszoknak a kéregetők, portékázók.

Hacsukáné annak idején elment a rendőrségre és panasszal élt. Ma aligha tenné meg az utat az 
őrszobáig. A biztonságiját sem küldhetné. Hová, minek…?

Mulatókerteket, csöppnyi üldögélőket

Budapest a teraszok városa lett! Mint Róma, Párizs, és sorolhatnánk… 

Egyre többen üldögélnek a szabadba kihelyezett asztalokon. Az új az, hogy nemcsak a Duna-partra, 
hanem a Nagykörútra és minden más utcára, térre és szegletre kikívánkoznak az emberek: a vendéglők 
előtti járdákat elborítják a műanyag ülőalkalmatosságok. Terasz labirintusok, szinte stadion nagyságú 
dobogórendszerek épülnek. Nincs presszó, gyorsétterem, sütöde, amely ne telepítene ki néhány széket, 
asztalt. A nagyobb cégek méretes üldögélő emelvényei majdnem az autóforgalomba lógnak be.

Szabadtéri örömhelyek ezek, egy jó ital és nézelődés helyszínei. Ellentétben a Liszt Ferenc tér és a 
Ráday utca randevúzó és elit világával, ide nem tervezetten jönnek a vendégek. A terasz egyszerűen 
csak útba esik, és mivel már mások is ezt teszik, jól esik csak leülni, ráhuppanni egy nyaraláskor 
megszokott vászon-karosszékre. 

Budapest a külföldiek városa, de ne feledkezzünk meg az itt lakó emberekről sem. Élvezni akarják a 
városukat, de nem drágán, nem kiglancolt euro-rezervátumokban, hanem normál életterük természetes 
és egyszerű környezetében. 

Abcúgolás az Oktogonon

A tiltakozásnak és nemtetszésnek nem éppen suta formáját találták ki a korabeli diákok, még az első 
világháború előtt, Budapesten. Történt, hogy a fiatalok kilesték a választott politikust, majd beültek 
mellé a kávéház teraszára. Az esetről így tudósított a Magyar Távirati Iroda:

"Ma éjjel 12 órakor mintegy 20 főnyi egyetemi hallgató kiült az Abbázia-kávéház teraszára (Oktogon, 
ma bankfiók). A diákok fölismerték Vázsonyi Vilmost, a Demokrata Kör elnökét és zajos tüntetést 
rögtönöztek ellene. A lábdobogásra és abcúgolásra rendőrök siettek a színhelyre, azonban nem tudták 
eltávolítani a tüntető diákokat, mert asztalok előtt fogyasztottak. Végül Vázsonyi Vilmos 
országgyűlési képviselőt a rendőrök és detektívek szabadították ki kellemetlen helyzetéből és 
hazakísérték közeli otthonába." (1912. június 15.)

Ahogy mondani szokták: boldog békeidők. Vajh, a napokban is hasonló szelíd tiltakozások várnak 
ránk, vagy kicsit keményebb stílus következik? Vagy így: „Pincér! Kérek egy őszilét, s mondja, ki ma 
az ügyeletes, kit lehet megtiltakozni? Menjek rá a wi-fi-re, ott írják? Köszönöm, várok, még jönnek.”
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