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BUDAPEST néha olyan titokzatos, mint a Da Vinci-kódban feltűnő Róma. Igaz, itt 
nem az illuminátusok machinációi borzolják a kedélyeket, hanem egy sokkal prózaibb 
társaságé. December elején például az a hír jutott el az efféle információkra még nyi-
tott kevesek fülébe, hogy az állam egy tollvonással el akarta venni az Erzsébet teret a 
fővárostól. Ám a döntés előkészítetlen és derült égből villámcsapás jellege még a köz-
társasági elnök csodálkozását is kiváltotta, így megvétózta. Jellemző a hazai közéletre, 
hogy mindebből csak ez utóbbi keltett némi figyelmet – azt például senki sem kérdezte 
meg, hogy tulajdonképpen minek az államnak az Erzsébet tér. Mi hiányzik neki? Vi-
rágágyást kapálna? Gördeszkázna? Fröccsözne a medence partján? Vagy netán vala-
miféle ingatlanprojektet bonyolítana a Gödör meg a Dizájn Terminál felszámolása óta 
ismét funkciótlan műemlék buszpályaudvar körül?

A mi államunk ugyanis már csak ilyen. A legváratlanabb pillanatokban áll elő egy 
olyan fővárosi megaberuházás tervével, amely a leginkább érintettekre hat a legnagyobb 
meglepetés erejével, és amelyről rendre kiderül, hogy valami nagy, de nehezen megfog-
ható erő mozgatja őket a háttérből. Mégpedig olyan nagy, hogy annak semmiféle addig 
érvényes szabály vagy rendelkezés nem állhatja az útját. Emlékezzünk csak a Liget pro-
jektre: a Városligetbe telepítendő múzeumnegyed tartalmi koncepciója olyannyira kiér-
leletlen, hogy egy időben szinte havonta változott, mely múzeumokat kell haladéktalanul 
pont egy közparkban új épülethez juttatni, de biztos, ami biztos, már a legelején hoztak 
egy törvényt, hogy a beruházásba senkinek se lehessen semmi beleszólása. Ugyanígy 
folyik az ügymenet a vizes világbajnokságot befogadó, az eredeti költségvetést már sok-
szorosan túllépő Dagály-építkezésnél, és ne legyenek illúzióink, ugyanez fog történni 
akkor is, ha Magyarország elnyeri az olimpia megrendezésének jogát.

A pályáztatás elkerülése, a hatástanulmányok és mindenfajta közérdekű információ 
elrejtése csak technika kérdése – a „biztonság” például pompás hivatkozási alap az 
ilyen migránsveszélyes időkben. Ezzel a szöveggel lehet lényegében titokban legózni 
a budai Vár legfontosabb épületeivel, de olyan hatékonyan, hogy ember legyen a tal-
pán, aki képes nyomon követni, ki költözik honnan és hová, mi épül hol és minek. A 
miniszterelnök személye körüli sertepertélés olyan erős, mindent felülíró érvként szol-
gál, hogy nincs az a jogszabály, amelyet ne volna érdemes megváltoztatni vagy éppen 
semmibe venni a szent cél érdekében. Elég, ha csak a karmelita kolostorra biggyesztett 
erkélyre gondolunk. Az UNESCO világörökségi védelme pár éve elég volt ahhoz, hogy 
rá hivatkozva elmaradjon a budai alsórakpart kiszélesítése – láthatóan annyira azon-
ban nem fontos ez a regula, hogy erkélytelen maradjon a dísztelen kolostorból kialakí-
tott kormányfői munkahely.

És akkor ez még csak egy erkély. De pár héttel ezelőtt a rendszerváltás utáni Budapest 
legrégibb vitáját, a magasház-kérdést is sikerült egycsapásra eldönteni, pusztán azért, 
mert a megfelelő személy vetette újra elő. Huszonöt éve ment a néha abszurdba hajló, 
olykor vaskalapos nézeteket védő hajtépés azon, épülhetnek-e felhőkarcolók a városban, 
s ha igen, vajon hol. Aztán eljött a NER hatodik esztendeje, amikorra lényegében meg-
szűnt a fővárosi közgyűlés és a hatékony bizottsági rendszer. Nem kellett már más, mint 
egy az állam szívének kedves vállalkozó, aki kinézte magának a Kopaszi-gátat mint az 
általa megálmodott ingatlanfejlesztés ideális helyszínét. (Korábban egy polgármestert 
még bilincsbe is vertek kísértetiesen hasonló gondolatok miatt, de ezt most hagyjuk.) És 
láss csodát, az akadályok hirtelen ledőltenek, a szabályok huss, elszálltanak, s hamarosan 
leend 120 méter magas toronyház a lágymányosi Duna-parton.

A legtanulságosabb ebben a történetben az, hogy még csak fel sem kapta a fejét senki 
a hallatán. Megszoktuk, hogy ha bizonyos nevek szerepelnek egy sztoriban, akkor nincs 
olyan akadály, ami megroppanthatná a teremtés lendületét. A szemünk láttára számol-
ták fel a bontás és átépítés dolgaiban illetékes örökségvédelmet. Mint látható, nincs már 
regula, ami az építést korlátozhatná. Szuperkórházak és múzeumi negyedek regényes 
története igazolja, hogy a beruházás olyan öncéllá vált, amely a józan észt is felülírhatja. 

Csoda-e, hogy Giovanni Falcone bíró jut eszünkbe, aki épp huszonöt éve hagyta el 
Palermót, és fogadott el egy minisztériumi állást Rómában? Évtizedek óta küzdött 
már a maffia ellen, keserű felismerése volt, hogy nemcsak a kábítószer-kereskedelem 
vagy a luxusmárkák hamisítása van a szervezet kezében, hanem réges-régen uralma 
alá hajtotta az állami és helyi adminisztrációt is, és egymaga dönt az iskolák és kórhá-
zak építéséről, arról, hogy hol bontsanak le történelmi tömböket, hogy a „fejlesztésnek” 
szabad teret nyissanak, vagy épp arról, merre menjenek az utak. 

A bíró azonban csak pár hónapig élvezhette a fővárosi nyugalmat, aztán meggyilkol-
ták. Mi meg nyugtatgatjuk magunkat, hogy ugyan már, ez itt nem Palermo, de nem 
is Róma. Ez BUDAPEST
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