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Budapesten
Budapestet évek óta divat utálni, hibáit társaságban órák hosszat sorolni. A Time Out se nem követi a divatot, se nem 
panaszkodik. Budapest igazi nagyváros, tele szerethető részletekkel. Bemutatkozásként ötven ilyet szedtünk össze. 

1 KözBIzTOnság 
Mindenkinek vannak szörnyű 
sztorijai verekedő biztonsági 
őrökről és kifosztott ismerősök-

ről. Ettől azonban még tény marad, hogy 
Budapesten egyszerűen nem kell félni az 
utcán. Még este sem. A legsötétebb kör-
nyékeken is szinte biztosan végig lehet 
sétálni hajnali kettőkor vígan fütyürészve 
úgy, hogy a hajunk szála se görbüljön. 
Akár magányos nőként is. Ezt bizony New 
Yorkról vagy Londonról ma már nem lehet 
elmondani.

2 IhaTó csapvíz 
Magától értetődő, hogy amikor 
éjszaka szomjasan felébredünk, 
és nincs otthon semmi innivaló, 

akkor egyetlen mozdulattal meg tudjuk 
oldani a problémát? Mielőtt automatikusan 
rávágjuk, hogy igen, érdemes megkérdezni 
madridi, athéni és zárgrábi barátainkat is 
arról, nekik is ilyen könnyű dolguk lenne-e 
hasonló helyzetben. A kávézóban a csésze 
fekete mellé csak egy pohár csapvizet kérni 
pedig külön élmény. 

3 BulI hajnalIg 
Olyat már hallottunk, hogy valaki 
arra panaszkodott, hogy egyik 
vagy másik este nincs igazán jó 

buli Budapesten. Olyat viszont nem nagyon, 
hogy valaki bulizni akart, de korán abba kel-
lett hagynia, mert már nem volt nyitva sem-
mi. Többen próbálkoztak rendeletekkel, kor-
látozásokkal és tilalmakkal, de még senki 

sem tudta elérni azt, hogy a budapestiek 
közül az élettel telibbek egy perccel is 
korábban menjenek haza, mint ahogy 
akarnak. És általában elég későn akarnak. 

4 TömegKözleKedés
Kevés kétmilliós város van a világ-
ban, amelynek bármelyik pontjá-
ról bármelyik pontjára el lehet jutni 

tömegközlekedéssel szinte bármelyik nap-
szakban. Budapesten nehezen tudunk olyan 
útvonalat meghatározni, amit ne lehetne elfo-
gadható idő alatt megtenni busszal, metróval 
és villamossal. Nem minden vonal olyan 
élmény, mint a 2-es villamossal végigmenni a 
Duna mentén, de a rendszer jól működik, és 
mégiscsak ez itt a legfontosabb szempont. Az 
anyagiakról pedig most nagyvonalúan ne 
emlékezzünk meg.

5 szIgeT feszTIvál
Fanyalogtunk már mi is a Sziget 
zenei kínálatán? Mi az, hogy. Meg-
fogadtuk, hogy most már tényleg 

nem megyünk ki, csak ha valami igazán nagy 
dolog történik? De még hányszor. Kihagytuk 

50 legjobb dolog 

Az
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ennek ellenére akár egyszer is? Hagyta a 
halál. Minden évben egy héten keresztül több 
tízezer ember önfeledten jól érzi magát egy 
nagy szigeten egy nagyváros közepén. A világ 
melyik részén nem tartozna ez a legjobb dol-
gok közé?

6 medITerránOsOdás
A globális felmelegedésnek nem 
illik örülni. Na de mit csináljon az 
ember, amikor már évek óta megle-

pően korán kezdődik a nyár, és még október 
végén is lehet a szabadban ebédelni? Szomor-
kodva gondoljon az olvadó gleccserekre, 
vagy élvezze az elbarcelonásodó Budapes-
tet? Szerintünk előbb az utóbbit.

7 TrOlIK
Budapesten már akkor környezet-
barát módon szervezték a tömeg-
közlekedést, amikor még nem is ez 

volt a világ egyik legfontosabb témája. Nem 
itt volt először, az igaz, de a budapestiek tüde-
jének nem lesz kevésbé jó attól, hogy máshol 
is csináltak már ilyet. Nem ártana már új 
buszokat beszerezni, és a sofőrök legendás 
kanyartechnikáján is lenne mit finomítani, 
de a jövő akkor is a troliké.

8 a38
Az egyetlen kellően impozáns szó-
rakozóhely Budapesten, amelyről 
még külföldi ismerőseinknek is 

büszkén mesélhetünk, és amelynek rebesge-
tett továbbfejlesztését is érdeklődve várjuk. 
Úgyhogy már csak annyit szeretnénk, hogy 
a világszínvonalú helyszínhez világszínvona-
lú koncertprogram is párosuljon, és itt lépje-
nek fel azok az együttesek, amikért most 
még Bécsbe kell utazni. 

9 szaKadT és rendezeTT
Az egy dolog, hogy az ide látogató 
külföldieknek tetszik, ahogy 
Budapesten éppen egészségesek 

az arányok szakadtság és rendezettség 
között, de nekünk budapestieknek is éppen 
így otthonos. Ki akar egy unalmas bajor kis-
városban élni? Nyilván senki. Az isztambuli 
bazárban? Ott is kevesen. Az viszont pont jó, 
hogy egy városon belül mindkettőbe bele 
lehet kóstolni, a steril budai utcáktól a pesti 
dzsumbujig.

10 fővárOsI állaT-  és 
növényKerT 
A budapesti állatkert 
évek óta olyat tesz, 

mint kevés hazai intézmény: fejleszt, 
felújít, nyári estékre egzotikus han-
gulatú koncerteket szervez, éves 
bérletet ad az ingergazdag kör-
nyezetre vágyó kismamáknak. 
Szinte mindent megvalósít, 
amiről általában tárcaközi 
bizottságok tárgyalgatnak 
évekig. Ezek után már 
csak ráadás a varázslatos 
pálmaház, a jegesmedve 
lakájos barlangja és az idén 
15 éves, első budapesti 
pingvingyerek. 

gangOs házaK 
Ha lenne egy olyan Barátok közt, amiben igazi 
budapesti emberek szerepelnének papír űrlé-
nyek helyett, a kulcsjelenetek mindig egy nagy 

pesti bérház gangján játszódnának. Talán nem tudna mindenki 
mindent mindenki másról, de a rövid társalgások, a túl hangosra 
sikerült bulik miatt kezdődő ordibálások és a közös cigizések éppen 
úgy formálnák és egyben tartanák a közösséget, mint a Rózsa 
bisztró. A valóságban pedig ez meg is történik nap mint nap, min-
den budapesti ingatlanok leghangulatosabb elemén, a gangon.

11
Ketrecek Állatkerti majom és pesti gang
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13 éjjel-nappalI  
KulTúra 
A minden második sarkon 
megtalálható éjjel-nappali 

boltok az igazi motorjai annak, hogy Buda-
pesten bármikor lehet hajnalig bulizni. A 
tömények között dilemmázó gimnazisták, a 
„másvalamilesz?”-t végtelen lazasággal oda-
vető eladók és az utolsó pillanatban még a 
kosárba tett bizarr chipsek nyüzsgő világa 

mindenkinek kedves, aki az éjszakákat nem 
csak alvásra használja. 

14 egyeTemeK  
a BelvárOsBan 
„Találkozunk az ELTE 
előtt! Hogy mi, nem érsz 

oda? Jó, akkor legyen a Közgáz előtt. Várj, a 
Feriék még ott vannak a Műszakinál, nem 
sétálunk át? Jó, legyen.” Hogy mi ebben a fur-

csa? Hát pont ez az, hogy semmi. A budapesti 
egyetemisták eszményien könnyű és kényel-
mes életéhez az is hozzátartozik, hogy nem a 
világ végére épített steril campusokban 
tanulnak és léteznek, hanem a város közpon-
ti részén, egymáshoz egészen közel. 

15 nOrmafa Télen
Budapest se nem St. 
Moritz, se nem Kiztbühel, 
de azt igenis megteheti az 

ember, hogy felbuszozik a Normafára, lecsú-
szik, aztán síbakancsban ismét buszra száll, 
visszamegy a tetejére, és ezt csinálja, amíg 
meg nem unja. Vagy ha a városi síelést túl 
snassznak találja, szánkózik és hógolyózik 
helyette. Erre azért nincs minden nagyváros-
ban lehetőség. És akkor a legendás normafai 
rétesezőt még nem is említettük.

16 OpTImIsTa  
hOrgászOK
Ha valakinek mondani kel-
lene három jelzőt a magya-

rokról, a pesszimista mindenképpen köztük-
lenne. Na de akkor mit mondjunk azokról, 
akik Budapest kellős közepén, a Duna beto-
nozott partján, a szennyvízcsatornák mellett 
horgásznak kora tavasztól késő őszig? Talán 
hogy nem magyarok? Dehogynem. A város 
legszórakoztatóbb jelenségei közé soroljuk 
őket, akiket megpillantva muszáj mindig 
elmosolyodni. 

17 a KOpaszI-gáT
Üresen kongó üzlethelyisé-
gei félreérthetetlen jelei a 
válságnak, a budapestiek 

azonban így is megtalálták a módját, hogy a 
város egyik leghangulatosabb közösségi 
terévé tegyék a Kopaszi-gátat. Egy napsüté-
ses szombat délelőttön családok piknikez-
nek a fűben, fiatalok és idősek sétálnak a par-
ton, közben pedig evezősök edzenek az öböl-
ben. Tisztára, mint a Doktor House elejéről is 
jól ismert bostoni folyópart. 

18 lOKálpaTrIOTIzmus
Jobban örülnénk, ha itt az 
szerepelne, hogy „milyen 
jó ez a sok focicsapat Buda-

pesten, minden városrész szurkolhat a saját 
klubjának”. A hazai focit sajnos még a mi  nap-
sütésesen optimista szemléletünkkel sem 
lehet a legjobb ötven dologhoz sorolni. A csip-
kelődő lokálpatriotizmust azonban igen. 
Megnéznénk azt, miben ért egyet egy igazi 
csepeli, egy vérbeli rózsadombi, egy szüle-
tett zuglói és egy öntudatos újbudai polgár! 
Egy igazi nagyvárosban ez így is van jól.

gül BaBa uTca 
Az álfilozofikus mondás, mely szerint a lényeg az odave-
zető út, a Rózsadomb aljában kivételesen jelent is vala-
mit. Gül Baba türbéje is csinos kis épület, az igazi élményt 

azonban a hasonló nevű utca jelenti. A macskaköves, hangulatos emelkedő 
teljesen idegennek tűnik Budapesten. És hát mit mondjunk, nem lefelé lóg 
ki az általános városképből. Még a neve is hangulatos és vagány. 

12

Furcsa főváros Gül Baba utca és belvárosi egyetemek (jobbra fenn)
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19 Olcsó laKhaTás
Aki hallott már nyugat-
európai pályakezdő fiatalt 
arról panaszkodni, hogy 

fizetésének aránytalanul nagy részét kell lak-
bérre költenie, bizonyára meleg szívvel gon-
dolt a panaszáradat közben a budapesti hely-
zetre. Sok minden van, ami már nem olcsóbb 
nálunk, mint bárhol Európában, a lakhatás 
azonban nem ilyen. Akár egyetem melletti 
munkából összedobott bulilakásról, akár 
háromszobás budai ingatlanról van szó.

20 IdeálIs KéTmIllIó
Kétmillió ember közül az 
egy korosztályhoz tartozó, 
nagyjából hasonló közeg-

ben mozgó embereknek jó esélyük van arra, 
hogy lépten-nyomon legalább arcról ismerős 
emberekkel találkozzanak, és magukénak 
érezzék a közeget. Kétmillió ember között 
ugyanakkor még az egy korosztályhoz 
tartozók sem érzik azt, hogy ne ismerked-
hetnének meg bármikor új emberekkel. 
Kétmillió lenne az ideális méret? Szerintünk 
nagyon közel van ahhoz. Az egymillió-
hétszázezerről nem is beszélve!

21 egynyárI  
szóraKOzóhelyeK 
Mi az ami r-rel keződik, 
a-val végződik, a hetedik 

kerületben minden sarkon megtalálható, 
„alternatív”, és folyamatosan tele van? Csak 
azért sem írjuk le a szót. Néha még mi is megle-
pődünk, milyen valószínűtlen foghíjtelkeken 
és belső udvarokban nyílnak újabb és újabb 
ilyen helyek. A nyár végére sok ugyanolyan 
hirtelen tűnik el, ahogy előbukkant a semmi-
ből, ami még mindig méltóbb sors, mint angol 
legénybúcsúk kötelező állomásává válni. 

22 az 56-Os vIllamOs 
vége
Miután az 56-os villamos 
elhagyja a Heinrich István 

utcai megállót, áthalad a kis híd alatt, és egy 
völgyben folytatja útját. Kétoldalt dombok és 
fák, aztán beér a zölddel borított hűvösvölgyi 
végállomásra. Az igazi ínyencek innen az 
úttörővasúttal folytatják, de ezen a kis szaka-
szon az egyszerű közlekedőknek is olyan 
élmény jut, ami a barcelonai füvesített sínek-
hez vagy a San Franciscó-i hegymászó villa-
mosokhoz hasonlítható. 

24 mOmOTarO ramen
Komoly bajban voltunk, 
hogy melyik budapesti 
éttermet tegyük fel erre a 

listára, mert a legjobbról nem tudtunk meg-
egyezni. Így hát maradtunk annál, amelyet a 
legnehezebb lenne pótolni. Az apró, Széche-
nyi utcai étteremben lehet Budapesten a leg-
olcsóbban világszínvonalút enni, 1500 forint 
körüli tésztalevesei Hongkongtól 
New Yorkig bárhol megállnák a 
helyüket. A fanatikus törzsközön-
ség akár reggelizni is képes itt, ám 
nehéz szombat éjszakák utáni 
még nehezebb vasárnap délutáno-
kon esik a legjobban.

25 BIcIKlIs- 
fOrradalOm 
Sok minden kell még 
ahhoz, hogy Budapest 

biciklisparadicsom legyen. Viszont nehéz 
nem észrevenni, hogy 2009-ben már olyanok 
is biciklivel járnak, akiknek évtizedekig nem 
jutott volna eszükbe ilyesmit csinálni. A 
város léptéke, a lapos Pest, a nem teljesen 
elvadult közlekedési szokások és a lassan, de 
fejlődő bicikliút-hálózat mind segítik ezt. 
Nincs  vallás Budapesten, amihez ennyien 
csatlakoztak volna az utóbbi néhány évben.

26 füTTyögő  
épíTőmunKásOK 
Egyetlen férfi  sincs a 
városban, aki ne irigyelné 

legalább egy kicsit az építőmunkásokat. 
Egyrészt a munkanapok polgárpukkasztóan 
korai időpontjaiban kinyitott dobozos sörök 
miatt, de főleg azért, mert mára már lényegé-
ben megkapták a társadalom áldását, hogy 

bármikor fennhangon fejezzék ki tetszé-
süket a mellettük elhaladó nők láttán. 
Ez jelenthet szolid füttyögést és a Hol-
dat ugató, rajzfilmkutyát idéző vonyí-
tást is, amit nagyjából senki mástól 
nem tűrne el egy budapesti nő. Rájuk 

azonban mégsem tud igazán haragud-
ni. Latinos magabiztossággal még disz-

perzites kezes-lábasban is lehet az ember 
eszetlenül nagy király. 

27 nem Közhely 
Budapest a kis ékszerdo-
boz. Budapest, a szerelem 
városa. Budapest, a gulyás-

leves városa. Budapest, az ezer kacskaringós 
kis utca városa. Nem, nem, nem és nem. Van 
ugyan néhány dolog, ami világszerte eszébe 
jut az embereknek a városunkról, de nem 
skatulyázták be, nem aggattak rá hülye jelző-
ket, és nem árasztották el Budapestet ezek-

szOcIalIsTa maradványBOlTOK 
Biztos mindenkinek megvan az érzés, amikor az utcán 
meglát egy ötven évvel ezelőttről itt maradt cipészüzle-
tet, szerelőt vagy fodrászt, a kötelező tartozékként bent 

ücsörgő nyugdíjaskorú boltossal. Hogy tudnak ezek nem hogy fennma-
radni a XXI. század versenyében, hanem még élni és virulni is? Nem 
mondjuk, hogy ezeken a helyeken vásárolunk és vágatjuk le a hajunkat, 
de hogy mókásan abszurd foltjai Budapestnek, az egészen biztos. 

23
Kinevetett piacgazdaság Elfelejtett üzletek
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nek a jelzőknek giccses, szuveníresített meg-
felelői. Ennek pedig, budapestiként, nem 
lehet eléggé örülni.

29 OKTóBer 
A legszebb budapesti 
hónap címére esélyes volt a 
zsongással teli és napsüté-

ses, de még nem nagyon meleg május is, 
az október az utolsó pillanatban mégis 
meg tudta előzni. Leginkább a színei-
vel. A barna és a sárga árnyalatai a 
hulló faleveleken, melyek alatt és 
felett az emberek az évnek kizárólag 
ebben a szakaszában egy rövid ideig 
csinos átmeneti kabátokat hordanak. A 
város ilyenkor még egyszer utoljára az év-
ben megmutatja, mit tud, hogy aztán egy idő-
re sötétbe, hidegbe és latyakba temetkezzen.  

30 senKI sem áTlagOs 
Ismer valaki egy tipikus 
budapestit? Ha igen, hogy 
néz ki? Olyan magas, bar-

na hajú, aki egy kicsit azért inkább alacsony 
és szőke, de tulajdonképpen olyan erős test-
alkatú, fekete hajú, ugye? Madriddal, Rómá-
val, Dublinnal vagy Stockholmmal ellentét-
ben Budapesten még leegyszerűsítő sztereo-
típiák segítségével sem tudunk átlagfigurá-
kat meghatározni. Jászok, szászok, hunok, 
kunok, németek, cigányok és zsidók jár-
nak-kelnek a város utcáin, ahol tényleg nincs 
két egyforma ember. Pedig szinte nincsenek 
is bevándorlók. 

31 KIrándulás  
a várOsBan 
A Budai-hegység kis púp-
jainak mind megvan a 

maguk egyénisége. A Sas-hegy például a 
viperákról híres, a Kecske-hegy Budapest 
legnépszerűbb sziklamászó helye, a Hár-
mashatár-hegyen vannak a siklóernyősök, a 

János-hegy csúcsa pedig egyszerűen a 
város legmagasabb pontja. Ami 

azonban közös bennük, hogy bár-
melyikre el lehet menni kirándulni 
szombat délelőtt úgy, hogy még 
környéki bérletet sem kell venni  

a BKV-ra.

32 magyarOrszág  
Közepe
Ez sok magyart nem 
tesz boldoggá, de 

Budapest tényleg az ország közepe. Például 
földrajzilag is. Nekünk a határokon belül 
semmi sincs olyan nagyon messze, amit egy 
soproni vagy egy nyíregyházi már nehezen 
mondhat el magáról. És vannak ugyan dol-
gok Magyarországon, amikért igenis érde-
mes elutazni a fővárosból, Budapesten élve 
egyvalami azonban mégis biztos: fontos 
magyar eseményről nem fogunk lemaradni.

33 demOKraTIKus  
szóraKOzás
Az, hogy Budapest nem az 
a kimondottan elitista hely, 

valószínűleg mindenkinek világos. Bizonyá-

ra vannak, akiknek ez fáj, és Moszkvát kíván-
nak ide meg Londont. Nekünk egyáltalán 
nem hiányzik a rongyrázás, és örülünk, hogy 
a legtöbb szórakozóhelyre be lehet jutni több-
órás sorban állás, vörös szőnyegek, vendég-
listák és fegyveres őrök nélkül. Az éjszaka 
azért van, hogy egymástól nagyon különbö-
ző emberek is összefuthassanak a szabadide-
jükben. A szórakozás mindenkié, ez pedig jót 
tesz a városnak. 

34 a KínaI Közösség
Budapest, akárcsak 
Magyarország egésze, 
nem multikulturális hely. 

Az üdítő kivételt a kilencvenes évek elején 
érkezett néhány tízezer kínai jelenti, akik 
nélkül ma a város határozattan unalmasabb 
hely lenne. Kaotikus és rejtélyes piacaik és 
boltjaik, néhány remek éttermük egyszerűb-
bé és élvezetesebbé teszik mindannyiunk 
életét. Ráadásul jó érzés látni, hogy Budapes-
ten sokféle ember tudja megtalálni a számítá-
sát. Ez a Magyar Álom.

35 IdeOlOgIKus  
cuKrászdáK 
Kevés viccesebb dolgot 
ismerünk Budapesten, 

mint a folyamatos sugdolózást a város leg-
jobb édességgyárainak politikai hovatarto-
zásáról. Jobbos az a flódni? Túl liberális ez a 
franciakrémes? Mindenkinek van vélemé-
nye, mindenki hallott valakitől valamit, végül
pedig, hála a jó istennek, senkit nem érdekel 
az egész, csak hogy mi hol a legfinomabb. 

36 KerüleTI TévéK
Magunk közt vagyunk, 
nincs miért szégyenkezni. 
Igen, mindenki múlatja 

fáTra Tér 
Az első szabály, hogy senkinek egy szót sem a Fátra 
térről. A második, hogy senkinek egy rohadt szót se a 
Fátra térről! Igazából nem akartuk megszegni a Fátra 
tériek klubjának első két szabályát, és nekünk is 

addig jó, amíg le tudjuk nyűgözni ezzel, akit le akarunk. Féltünk, hogy ha 
leírjuk ezt, akkor mindenki oda akar majd menni romantikázni, és ettől 
semmi romantikus nem marad a helyben. Mégis úgy gondoltuk, bízunk 
annyira az olvasóban, hogy csak a tényleg fontos randevúit szervezi 
majd ide. Így hát egye fene, megmutatjuk ezt a kedves teret a Farkasréti 
temető felett. Aztán ha legközelebb oda akarunk majd menni, ne legyen 
sorban állás! 
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üres vagy éppen túlságosan leterhelt félóráit 
a budapesti kábelcsatornák kínálatának 
legaljával. Hát mi lenne velünk a kerület leg-
szebben éneklő óvodásainak kórusa nélkül? 
És mi lenne az önkormányzat pénzügyi 
bizottságának alelnökével, ha nem ülhetne 
be hetente a világ egyik legcsúnyább stúdió-
jának lámpái alá izzadni? És velünk mi lenne, 
ha nem bámulhatnánk mindezt megigézve? 

37 szIgeT-Kör 
A budapesti nyelvben nem 
válik minden fogalom csak 
úgy köznévvé. A Margit 

sziget körbefutásával azonban éppen ez tör-
tént. Hajnalban átfutni az öntözőgépek vízsu-
garain, füzetbe jegyzetelni hétről hétre az 
eredményt, mindennap rámosolyogni 
ugyanarra a piros melegítőnadrágos isme-
retlenre  – az ilyesmit szokás igazi közösségi 
élménynek hívni. 

38 hagymaKupOla  
a Blahán
Sajtóház, EMKE, 
Nemzeti, 

ugyan már. Budapest legjobb 
nevű terén a valaha történt leg-
jobb dolog ez a fantasztikus for-
májú kupola. Bárcsak egyszer 
az életben kinézhetnénk vala-
melyik ablakából!

39 a gellérT- 
hegy
Pestről, sőt, még köz-
vetlenül a lábától felnézve 

sem rossz, a legjobban mégis az Erzsébet 
hídról néz ki, Buda felé haladva. A zöld – na jó, 
télen szürkésbarna  – tömb még az egyéb-
ként is hullámos budai oldalból is kiemelke-
dik központiságával és közvetlenségével. 
Egy hegy a város közepén! A tetején a Sza-
badság-szobor pedig a város egyetlen igazi 
szimbóluma, már ha van Budapestnek egyál-
talán ilyesmije.

40 föld alaTTI várOs
Budapest nem éppen az ég 
felé törekvő város. Na de 
mi a helyzet a másik irány-

nyal? Szinte bárhol nézünk le a föld alá, érde-
kes dolgokat találunk. A Szemlő-hegyi- és a 
Pál-völgyi-barlangokban tett iskolai kirándu-
lásokra minden budapesti emlékszik, de ott 
van például a Kőbánya alatti pincerendszer 
és a világ legérdekesebb föld alatti látványos-
ságai közé sorolt budavári labirintus is. Az-
tán a barlangkórház és a metróalagútnak az a 
húsz kilométeres szakasza, amely 220 ezer 
ember befogadására alkalmas óvóhelyként is 
tud működni. És akkor a lentről feltörő meleg 
vizes forrásokat még nem is említettük.

41 ÖkÖrpofa  
retró
Egy rendes, modern nagy-
városnak kell egy rendes 

fogás. Az elavult és soha újra nem gondolt 
Gundel-palacsinta helyére a 2000-es évek-
ben a szarvasmarha pofahúsa lépett. A leg-
jobb budapesti éttermek szinte mindegyike 

a gödör 
Az első áttörés az volt, amikor a régóta működő 
Gödör környékén elkezdték benépesíteni az embe-
rek a padokat, a kis füves részt, a medence szélét, 

végül pedig minden rendelkezésre álló területet. A második pedig az, 
amikor egyértelművé vált, a Gödör már egyáltalán nemcsak ördögbo-
tos hippik és vízipipázó gimnazisták gyülekezőhelye, hanem tényleg ott 
zsizseg jó időben esténként fiatal és öreg, gazdag és szegény, akik mind 
azt csinálnak, amit csak akarnak. 2009 meleg hónapjaiban az „Itt 
vagyunk a Gödörnél” mondat hangzott el legtöbbször telefonbeszélge-
tésekben, és semmi nem utal arra, hogy jövőre ez megváltozna.
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készíti így vagy úgy, a legjobb mégis a Bock 
Bisztró „retró” ökörpofája. Talán a köretnek 
adott malacfül teszi. Nincs szórakoztatóbb 
élmény, mint külföldi ismerőst meggyőzni e 
különös húsdarab megkóstolásáról, aztán 
figyelni, ahogy az első falat után kisimulnak a 
gondterhelt ráncok.

43 KIszűrődő  
KOmOlyzene 
Van, amikor éppen csak 
egy csepp magaskultúra 

jut az ember szervezetébe, de az is teljes, 
lélekemelő élménynek hat. Pontosan ilyen a 
Zeneakadémia vagy az Opera mellett  elha-
ladva meghallani a próbákról, tanórákról 
kiszűrődő klasszikus zene foszlányait. Meg-
állni, elmélázni egy másodpercre, aztán jobb 
emberként továbbállni. Vagy legalábbis azzal 
az érzéssel. Az ilyen pillanatokban még az 
egyébként ilyesmi iránt egyáltalán nem 
érdeklődő városlakó is elégedetten csettint-
het: mennyi kultúra van Budapesten!

44 éjszaKaI auTózás 
Budán
A napsütésben végigszá-
guldani az éppen dugó-

mentes rakparton sem rossz, ám a városi 
autóvezetés, akárcsak szinte mindenhol a 
világon, Budapesten is éjszaka a leghangula-
tosabb. Buda dimbjei és dombjai erre is ideá-
lisak. Nyáron, lehúzott ablakkal, jó zenével, 
és természetesen életünk párjával a volánnál 
vagy az anyósülésen csodálatos érzés a Sza-
badság-hegy vagy a Rózsadomb csendes, 
virágillattól súlyos utcáin suhanni. Amikor 
pedig a céltalan kanyargás közben váratlanul 
kiszélesedik a panoráma és felbukkannak a 
város fényei – na az konkrét varázslat.

45 fürdők 
Méretre igazított, spéci 
műanyag vonalzó? Netán 
dörzskesztyű? Vagy csak 

sima szivacs? Mindhárom kellék állandó sze-
replő a fővárosi szaunák világában. Amikor 
pedig meghalljuk a „Tehetek rá pár cseppet?” 
kérdést, egyszerre bólintunk az illóolaj gaz-
dájának. Az ázás és az izzadás teremtette baj-
társi hangulat, meg a nyakat és hátat masszí-
rozó vízsugár alatti trécselés után más a 
világ, helyükre kerülnek a dolgok. A reggel 
hatos nyitás pedig sokak másnapját menti 
meg. Női nap, férfinap, mindennap.

47 jazzéleT
Kevés olyan kulturális 
szcénája van a városnak, 
amely pontosan tisztában 

van önmagával. Annak látszik, ami. A buda-
pesti jazzklubok belvárosi sűrűsége épp-
úgy köszönhető a Zeneakadémia 
világszerte elismert jazztanszaká-
nak, mint a szorgalmasan vendég-
látózó muzsikusoknak. A megle-
petés ott kezdődik, amikor a ket-
tő egy és ugyanaz. Búgó hangú 
dívák, virtuóz szaxofonosok és 
ördögien pengető gitárosok gyakor-
latilag bármikor, bárhol felbukkanhat-
nak a városban. 

48 KárOlyI-KerT
Budapest belvárosának 
egyetlen igazi parkja, ami 
talán már önmagában is 

elég lenne a listára kerüléshez. A Káro-
lyi-kertet igazán különlegessé azonban sze-
mérmetlen elitizmusa teszi. Kerítés veszi 
körül, hogy érdemtelenek nehogy beléphes-
senek, a rendre pedig igazi parkőr vigyáz, 
akinek még saját bódéja is van. Bent szinte 
mindent tilos, a fűre lépéstől a kerékpározá-
son át az alkoholos ital fogyasztásáig. Nem is 
lenne helye ilyen proletár tevékenységek-
nek a kínosan rendben tartott egzotikus 
növények közt. Ántivilág, de a szó lehető  
legjobb értelmében.

49 az első tavaszi nap
Nem az első, amin már 
nincs hideg, hanem az 
első, amin elég meleg van 

ahhoz, hogy kora délután már a pulóverek is 
lekerüljenek. A természet kivirágzása más-

hol is vidám esemény, ám a télen különö-
sen szürke Budapesten valódi öröm-

ünnep. Esküdni mernénk, hogy 
ilyenkor a szmog helyett is virágillat 
lepi el a levegőt.

50 a duna
Itt tényleg nehéz 
megállni, hogy ne 
használjunk pateti-

kus képzavarokat, és ne nevezzük mondjuk 
a város dagadó erezetű nyakán végigfutó 
aranyfuksznak, vagy egyenesen Budapest 
őserővel lüktető szívcsakrájának. A Parla-
mentről és a budai látképről áradozó turis-
ták, a Római-parton hekkező munkások és 
a folyóparton söröző fiatalok mind mesél-
hetnének arról, hogy Duna anyácska 
milyen szeretettel és gondoskodással 
nevelgeti a két civakodó testvért, Budát és 
Pestet. Aki meg nem szereti az ilyen fenn-
költséget, annak csak annyit tudunk mon-
dani, hogy ekkora folyója bizony kevés 
nagyvárosnak van. A Duna minden egyes 
megpillantásakor illik arra gondolni, hogy 
ha egyvalami teszi különlegessé Budapes-
tet, akkor bizony ő az.

henTesKulTúra 
A sültkolbász-menünek (mustárral, fehér kenyérrel és 
almapaprikával) még a Facebookon is van rajongói 
oldala. Kiugrani a henteshez egy ilyen ebédre bárme-

lyik munkanap csúcspontja lehet. Elfogyasztása pedig, szigorúan állva, 
falatozó munkások, a zsírcseppektől az ingüket féltő komoly emberek 
és a kolbászt istenítő egyetemisták társaságában egészen spirituális 
élmény. A henteshálózat Budapest kulturális örökségének elmaradha-
tatlan része. Már csak egy fokkal jobb  húskészítményeket szeretnénk.
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