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Élhetetlen gettó vagy élhető város? 
 
XXI. századi városaink új kihívás előtt állnak. Megfelelnek a mesterségesen 
hatalmasra gerjesztett egyéni közlekedés igényeinek és ezzel élhetetlen get-
tóvá züllenek, vagy emberbarát megoldások teszik lehetővé lakói számára az 
utazást. A társadalom, városvezető képviselők és várostervezők számára 
több megoldás, illetve ezek ötvözetei is rendelkezésre állnak. Az egyik ilyen a 
közösségi közlekedés. 
 
Kis helyen, kevés energiával és légszennyezéssel sok utas. A közösségi köz-
lekedés legfőbb ismérvei. Ez szöges ellentéte a múlt század zsákutcájának, a 
városi autózásnak. De milyenek is az alternatívák? A korszerű villamosok ma 
már alacsony padlósak, így a ki és beszállás testi fogyatékkal élők, idősek, 
babakocsisok részére is kényelmes. Megfelelően megépített villamos pálya 
esetén zaj nélkül, szinte lopakodóként siklik a síneken a modern villamos. 
Természetesen a légkondicionálás is alapfelszereltség. Úgynevezett 
kétáramnemű villamosok a MÁV vonalain is képesek lennének közlekedni, így 
az agglomeráció sok pontjáról közvetlenül elérhetővé válna a belváros. Bécs-
ben ez évtizede működik, reméljük hamarosan nálunk is lesz rá példa. A 
jármű érkezésekor a lámpák sorra zöldre váltanak, hiszen maga a kocsi ve-
zérli azokat. Így mindig szabad utat kapva, maga mögött hagyja a közleke-
dés többi részvevőjét. Az utastájékoztató rendszer pedig kiírja, mikor érkezik 
a következő jármű, legyen szó akár metróról, HÉV-ről, buszról vagy villa-
mosról. Hazai gyártású hidrogénüzemű hibrid busz is létezik már, hozzá való 
szélerőművel, mely a hidrogén előállításához a zöldáramot termeli. És hogy 
mi jön ki a kipufogóján? Vízgőz. Se rákkeltő dízelkorom, sem pedig rákkeltő 
aromás szénhidrogének. Ha pedig buszsávokat létesítünk a buszok részére 
(és azokat szigorúan betartatjuk!), nem kell rostokolniuk a dugókban. Az 
előbb leírtak jó része itthon még vágyálom, de ilyen és hasonló intézkedése-
ket a nálunk szegényebb országok városai már rég bevezettek, mert felis-
merték gazdasági és környezeti előnyeit.  
 
Aki mindezek ellenére mégis autózni akar, legjobb, ha a közösségi közleke-
dés fejlesztéséért emeli fel a hangját. Hiszen ha tovább romlik a város utazni 
vágyó lakóinak nagyobbik felét elszállító közösségi járműhálózat színvonala, 
még többen hagyják faképnél a buszokat és villamosokat, ülnek autóba. Ez 
pedig tovább növeli a dugókat és a légszennyezést, mely leginkább az autó-
ban ülőket sújtja. Ördögi kör, melynek egyetlen megoldása van nemzetközi 
tapasztalatok szerint is, a közösségi közlekedés fejlesztése. Az autók, azon 
kívül, hogy az útfelület 99 százalékát elfoglalják a közösségi közlekedés egy 
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százalékával szemben, még a légszennyezés nagyobbik részéért is felelősek. 
Márpedig ez a városi lét egyik rákfenéje. A szállópor, melyben rákkeltő dízel-
korom és aszfaltpor, mérgező gumipor, antimontartalmú részek és katalizá-
torokból platinafémek is találhatók, rendkívül egészségkárosító. Legalább tíz-
szer annyi haláleset írható rovására, mint a közlekedési balesetekére. A bu-
szok pedig egy utaskilométerre számítva a töredékét bocsátják ki az autók 
szennyezésének, ráadásul egyszerűbb központilag felszerelni részecskeszű-
rővel. Ehhez már csak a politikai akarat hiányzik. 
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