
120

idQkben elkövetett b_ntettekrQl szóló bizonyíté-
kokat tartalmazó dokumentumok ezreit égették 
el vagy süllyesztették a tenger fenekére. A 
fennmaradt dokumentumok bizonyítják, hogy a 
gyarmati tisztviselQknek az olyan gyarmatokon, 
mint például Kenya, azt mondták, hogy inkább 
semmisítsék meg a dokumentumokat ahelyett, 
hogy az Egyesült Királyságba szállítják Qket – 
„a hangsúly az elpusztításon van” –, és sem a 
dokumentumokról, sem az elégetésükrQl nem 
maradhat nyom. Ha dokumentumokat égettek 
el, a tisztviselQknek azt mondták, hogy „a ha-
mun kívül más hulladék nem maradhat, a hamut 
pedig porrá kell törni”.

Néhány ötlet a megsemmisítési m_veletek 
skálájából megtalálható azokban az utasítások-
ban, amelyek túlélték a tisztogatást. Bizonyos 
körülmények között, tájékoztatták a kenyai 
brit tisztviselQket, „az elégetés általi megsem-
misítés alternatívájaként megengedett, hogy a 
dokumentumokat nehezékekkel ellátott ládák-
ba csomagolják, és azokat a parttól számított 
maximális lehetséges távolságra nagyon mély, 
áramlatmentes vízbe dobják.”

(The Guardian)

Jason Burke

Az ingatlanfejlesztQk mohósága  
veszélyezteti Delhi építészeti örökségét

Delhit a brit császári korona ékkövének számító 
India fQvárosának építették. A város túlélte a 
monszunokat, aszályokat, zavargásokat, a kom-
munista politikusokat és a savas esQt. Most azon-
ban „Lutyens Delhijének”, a kormányzati épü-
letek, parkok és lakóházak közel 3000 hektárra 
kiterjedQ területének, amelyet a terveket elkészítQ 
brit építészrQl neveztek el, új fenyegetéssel kell 
szembenéznie. A helyi önkormányzat ugyanis azt 
tervezi, hogy enyhítenek a sokemeletes toronyhá-
zakra vonatkozó tervezési korlátozásokon.

A változás érintené azt a zónát, amely magá-
ban foglalja az 1920-as, illetve 1930-as évek-

ben, a brit Rádzs idején indiaiak százmillióit 
kormányzó néhány ezer köztisztviselQ számára 
épített elegáns bungalókat is.

Lutyens Delhijének eredete arra a brit dön-
tésre vezethetQ vissza, ami elrendelte, hogy az 
indiai fQvárost Kalkuttából (ma: Kolkata), a 
párás keleti kikötQvárosból Delhibe, a mogul 
császárok történelmi városába helyezzék át. A 
döntést V. György király jelentette be 1911-ben 
a Delhi Durbaron, a brit hatalom ünneplésére 
rendezett nagyszabású parádén. A britek, India 
akkori urai abban az idQben még nem tudhatták, 
hogy mindössze 36 évvel késQbb, a II. világ-
háború után kimerülve már képtelenek lesznek 
arra, hogy elfojtsák az indiai függetlenségi kö-
veteléseket és távozniuk kell Indiából.

Az új kormányzati épületek mellett az Edwin 
Landseer Lutyens által vezetett brit és indiai 
építészekbQl álló csapat bungalókat is terve-
zett brit tisztviselQk és családjaik számára. 
A mintegy ezer, neoklasszikus stílusban épült 
bungaló közül sokhoz több hektáros kert is tar-
tozik. 1988-ban, majd 2003-ban is kibQvítették 
a védett övezet határait, amely most magában 
foglalja India – és a világ – legértékesebb építési 
telkeinek nagyon jelentQs részét. Ez az a terület, 
amely a városvédQk szerint most támadás alatt 
áll.

„Nyújtsd a kisujjad, és a karodat akarják. 
Ennek a zónának a területe nem éri el a vá-
ros összterületének 2%-át. Ha építeni akarnak, 
tudnak építeni máshol is”, mondta Krishnan 
Menon, egy városvédQ építész és városter-
vezQ, aki az indiai M_vészetért és Kulturális 
Örökségért Közalapítvány delhi osztályát veze-
ti. Ugyanakkor mások úgy vélik, hogy helytelen 
lenne, ha Lutyens Delhijét érintetlen állapotban 
Qriznék meg egy olyan nyüzsgQ városban, ahol 
több millió indiai kénytelen zsúfolt nyomorne-
gyedekben álomra hajtani a fejét.

A Delhiben örökségsétákat vezetQ Sohail 
Hashmi író és történész szerint Lutyens Delhijét 
imperialisták hozták létre azért, hogy ezzel is 
demonstrálják gyarmati hatalmukat. „Az egyet-
len darab szabad föld ebben a városban ott van, 
a városközpontban, ahol a kormányzati tiszt-
viselQk ülnek a három vagy négy hold kerttel 
körülvett házaikban – mondja Hashmi. – Ha én 
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vezetném ezt a várost, megtartanék egy utcát, 
hogy megmutassam, hogy nézett ki Lutyens 
Delhije, a többi területet pedig átvehetnék és 
lakóházakat építhetnének rajta.”

Mások tartanak Delhi telhetetlen ingatlanfej-
lesztQinek befolyásától. Azon ritka alkalmak-
kor, amikor a védett központi zónában levQ 
ingatlanok gazdát cserélnek – kevesebb, mint 
egytizedük van magántulajdonban –, hatalmas 
összegekért adják-veszik Qket. Az árak Delhi 
központjában magasabbak, mint London vagy 
New York legfelkapottabb negyedeiben. Egy 
távközlési mágnás nemrég 20 millió fontot 
fizetett egy egyemeletes, penészes modernista 
házért. Más közeli lakóházakat 30 és 60 millió 
font közötti áron kínálnak megvételre.

Egyes kormányzati tulajdonban levQ ingatla-
nok árát csillagászati összegekre becsülik. Egy 
száz közepes rangú katonatisztnek otthont adó 
lakóépület, amely szinte pontosan a Rashtrapati 
Bhawanra, az eredetileg India elsQ alkirálya szá-
mára épített hatalmas épületre néz, ami jelenleg 
az elnök hivatalos rezidenciája, a becslések 
szerint 600 millió angol fontot ér.

A városvédQk azt a tervet is ellenzik, hogy a 
védett övezet közepén építsék fel a nemzeti had-
sereg múzeumát. Amiatt is voltak viták, hogy a 
bungalók lakói – elsQsorban parlamenti képvi-
selQk – nem engedélyezett átépítéseket hajtottak 
végre. Az egyik elhíresült eset 2004-ben történt, 
amikor egy politikus egy hatalmas üvegpiramist 
építtetett a házához. A közelmúltban az indiai 
parlament felsQházának egyik tagja egy hindu 
templomot épített a kertjében. „Egyebek között 
az a szép ezekben a bungalókban, hogy van egy 
sajátos, csendes és szerény atmoszférájuk. Nem 
lehet, hogy csak a miniszterek számára tartsák 
fent Qket. Ez egyszer_en nem m_ködik. A bun-
galó azonban státusszimbólummá, a hatalom 
jelképévé vált, így mindannyian szeretnének 
egyet”, mondta Charles Correa, India egyik 
legismertebb építésze.

Correa hozzátette, hogy bár nagyon nehéz 
volt egyes bungalókat modernizálni anélkül, 
hogy az egész övezet esztétikai hatását káro-
sítanák, lehetséges lenne összeegyeztethetni a 
fejlesztést a megQrzéssel, ha a folyamatot meg-
felelQen kezelnék. „Könyörtelennek kell lenni 

abban a tekintetben, hogy mit lehet megmen-
teni, és mit nem. De ez azt is jelenti, hogy nem 
hagyhatod, hogy a bürokraták és a politikusok 
úgy döntsenek, hogy a széleket le lehet vágni. 
Ez egyszer_en nevetséges”, mondta Correa.

A városvédQk remélik, hogy az UNESCO, az 
ENSZ kulturális szervezete megadja az áhított 
Világörökség státuszt Lutyens Delhijének a 
lakott történelmi városok kategóriájában, ami 
szinte lehetetlenné tenné a radikális változtatá-
sokat. Lehetségesnek tartják, hogy a döntés még 
ebben az évben megszületik. „A mi értékeink 
állnak szemben a pénzemberek és ingatlan-
fejlesztQk értékeivel. Ez egy kemény csata”, 
mondta Menon.

Furcsa módon épp a hivatalnokok azok, akik 
a városvédQk szövetségesének bizonyulhatnak. 
Az történt ugyanis, hogy egyszer_en elt_ntek 
azok a korábbi tervek, amelyek a város központi 
területének szanálására vonatkoztak, áldozatai-
vá válva az indiai bürokrácia hírhedt szövevé-
nyességének és lomhaságának…

(The Guardian)

Benoît Hopquin

Az indiai piac közepét veszi célba a kínai 
támogatással épülQ nepáli „Barátság út”

A Katmandut a nepáli–kínai határral összekötQ 
Araniko autópálya nevével ellentétben inkább 
keskeny aszfaltcsík vagy döngölt földút, ami 
115 kilométeren át kígyózik szakadékok és 
hegycsúcsok között. A közlekedés jóformán 
életveszélyes lenne rajta a busz- és tehergépko-
csi-vezetQk rendkívüli ügyessége nélkül, akik 
szinte naponta m_velnek csodákat a hajmeresz-
tQ kanyarokban manQverezve. A kilátás léleg-
zetelállító – feltéve ha az ember le meri venni a 
szemét az útról…

Khadichaurban senki sem panaszkodik az 
úton tovadübörgQ közúti forgalom zajára. A 
Sun Kosi folyó partján fekvQ kisváros néhány 
évvel ezelQtt „Chinatown” („Kínai Negyed”) 
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