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Egy tó a városközpontban
Ha példát kell  találnom a városi ember és a természet

viszonyára, akkor szívesen emlegetek valami olyan történetet,
ami a Feneketlen-tóval történt. Elhelyezkedése miatt, szinte
automatikusan születnek környezetében az újabb és újabb
tanmesék.

Budapest XI. kerületében található ez a kis tó, olyannyira
tipikus városi környezetben, amit csak a Kosztolányi Dezső
tér,  Bartók  Béla  út  vagy  a  Móricz  Zsigmond  körtér
emlegetésével lehet érzékeltetni a fővárost kevésbé ismerő
idegennek. A tavat ugyanis északról a Villányi út, keletről a
Móricz Zsigmond körtér és a Bartók Béla út, délről pedig a
Bocskai út és a Kosztolányi Dezső tér veszi körül. A felsorolt
utakon közlekedik a 7-es buszcsalád, négy villamosjárat és
több más, helyi és helyközi buszjárat. Az eklektikus hatást
növeli, hogy a tó nyugati partján egy étterem van, ami jól
elrejti  a  sokáig  ürülékszagot  árasztott,  de  talán  most
megújuló  Budai  Parkszínpadot.  Ez  a  furcsa  helyszín  már
eleve sugallja, hogy a tó és a város viszonya meglehetősen
ellentmondásosan  alakult.  Ennek  a  furcsa  viszonynak  a
történetéből  szeretnék átadni  pár fejezetet.

Már gyermekkorom óta ismerem a tavat, tizenévesen is
rengeteget jártunk olvasgatni a parton kialakított padokhoz.
Amikor  tavakkal,  természeti  környezettel  kapcsolatos
kurzusokat végeztem, akkor ez a tó volt  számomra az élő
példa, amin keresztül próbáltam megérteni a tananyagokat.
Amikor pedig pár éve azt a feladatot kaptam, hogy az ember
környezetének  átalakításáról  készítsek  egy  tanulmányt,



szinte magától  értetődőnek tűnt  miről  fogok írni.

Találkoztam olyanokkal, akik már előttem is próbálkoztak
írni valamit a tó történetéről, de legtöbbször akadályozta őket
a források szűkössége és az is, hogy általában ugyanazokhoz
az  adatközlőkhöz  jutottak  el.  Sőt,  mivel  elsősorban
természettudósok, mérnökök vagy pedagógusok voltak, ezért
–  teljesen  érthetően  –  a  történeti  részletek  valamennyire
háttérbe  szorultak.  Ezért  annyiban  módosítottam  az
anyaggyűjtést, hogy próbáltam hozzájuk képest nagyon más
emberekkel  találkozni,  új  helyeken kutatni  dokumentumok
után  és  néhány  környéken  lakó  ismerősömön  keresztül
igyekeztem a lehető legidősebb szemtanúkat megtalálni. Az
új  szemtanúk  és  dokumentumok  felkutatásában  általában
sikereim szoktak lenni, de a tavat illetően nem lehettem az.
Legtöbbször  a  nagyon  távoli  emlékekben  is  csak  a  tó
létezéséről tudtak informálni, de olyan jellegű információkat,
amiket reméltem, nem kaptam.


