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BUDAPEST, a mi nagyravágyó városunk sikeres periódusait szeretjük egyes emberekhez 
kötni. Ám a kollektív emlékezet kevés személyt őrzött meg. A kiegyezés óta számon tar-
tott városépítő hősök számon tartására sok az egy kéz is. Sokan tudják ki volt az örökös 
Közmunkatanács-alelnök Podmaniczky Frigyes, a nagy iskolaépítő Bárczy István. Hanem 
Ney Béla, többek között az Országház építésének motorja, Bierbauer Virgil, a Tér és Forma 
építészeti folyóirat szerkesztője, a modernizmus szálláscsinálója neve már alig ismert.
A Budapestet naggyá tevő személyek emlékének őrzése dicséretes dolog, de még talán annál 
is fontosabb sajátos titkaik kifürkészése, a mai viszonyokra való adaptálása. Kik lehetnek 
mai korunk hősei, akik szót értenek a mai hatalmasokkal, akik gyakran nagy szavak nélkül, 
kiharcolják álmaik megvalósulását?
Az elmúlt év nagy szenzációja volt a lapunkban is ismertetett lista, amelyet a magyar 
Forbes különkiadványa, az Urban című magazin állított össze, ezzel a címmel: „125 em-
ber, akik naggyá tették Budapestet”. Ebben játékos módon összekeverték a régesrégi és a 
ma élő személyeket. (Persze hogy tetszett nekünk a névsor, szerkesztőségünkből hárman is 
szerepeltek rajta.)
Az ott szereplő mai hősök ahányan vannak, annyifélék, a válogatásban törvényszerűséget 
megállapítani meg se próbáltunk.
Kézenfekvő lenne ugyanakkor górcső alá vennünk Simplicissimus hőseinek listáját. E hó-
napban lapunk már kilencedik alkalommal osztja ki ezt a díjat. Sokan köztük olyan magán-
zók, akik nem is keresnek kapcsolatot a közszférával, hanem magányos harcukkal érdemel-
ték ki a díjat, amely szűk környezetüknél jóval messzebbre mutat. Hanem az idei díjazott, 
Biszak Sándor, az Arcanum cég tulajdonosa és vezetője igencsak alkalmasnak tűnik a típus 
tanulmányozására. BS a tipikus kisvállalkozó, akinek szeme előtt a haszon maximalizálása 
mellett – olykor előtte – egy-egy közfeladat teljesítése lebeg.
Az Arcanum cég egyre gyorsuló ütemben digitalizál újságokat, térképeket, méghozzá ke-
reshető formában. Piaci cég, amelyik rendszeresen összefog a közszférával, gyakran elő-
fordul, hogy hitelez neki. Ösztökéli is a lomha állami intézményeket, példát mutat önzet-
lenségből és kreativitásból, és a nemzetközi porondon olyan sikerekhez segíti hozzá többek 
között Budapest Főváros Levéltárát, mint mondjuk valamelyik jelentős díj a filmes terüle-
ten. (A különbség annyi, hogy ez esetben nem egyszeri kiugrásról van szó, hanem tartós 
eredményről).
Hogy milyen embertípus kell az ilyesmihez? BS például egy különleges kentaur lény: elöl 
diplomatába oltott vicces kobold, hátul az átmeneti veszteségtűrést gondosan kalkuláló jó-
zan vállalkozó. Aki fél évtizedekig is hajlandó úgy dolgozni bécsi közgyűjteményeknek, 
hogy a szerződést csak ígérgetik neki, de el soha nem küldik, igaz, a számláit egy-egy fázis 
végén, valahogy mindig kifizetik…
Ilyen személyből, aki technikailag megvalósította a hallatlan jelentőségű Mapire, Hunga-
ricana és Budapest Időgép portálokat, természetesen csak egy van. De ha kicsit tágítjuk 
a kört, akkor találunk még hasonló zoológiai típusokat: akik szót értenek a közszférával, 
valami olyan ügyben, amely újszerű is, hasznos is, és nincs bennük ideológiai töltet.
Hamarjában két személyt tudnánk az idei díjazott mellé állítani, egy hasonló korú és egy 
jóval fiatalabb személyt.Az egyik Gőz László harsonaművészből lett koncertszervező és 
üzletember, aki tizenöt éven át küzdött álma, a Budapest Music Center megvalósításáért. 
Végül is (a válság miatt is) szükség volt egy „utolsó cseppre” a közszférától, de ezt sikerült 
úgy megszereznie, hogy senki nem fintorította el a száját. Egy másik példa a Margó Iro-
dalmi díj és Fesztivál, amelyet Valuska László főszervező tíz éve építget, akinek sikerült az 
Aegon Biztosítót és a Főpolgármesteri Hivatalt egyaránt a kortárs irodalom mellé állítania.
A közös ezekben a példákban is könnyen fülön csíphető: egy szívósan építgetett, szenvedé-
lyesen képviselt közügy, amelynek hatása többszöröződhet a közpénz-olajozás következtében. 
Ha az ember azon töpreng, hogyan lehetne az ilyen folyamatokat mesterségesen előidézni, 
akkor óhatatlanul felmerül az egész magyar alapítványi szféra erősítésének feltétlen szük-
séges volta. Mert a legújabb kezdeményezések felkarolását Európa gazdagabb országaiban 
sem elsősorban a közszférától várják az emberek. Sokkal inkább a százféle magánalapít-
ványtól. Ezért is döntött úgy a BUDAPEST folyóirat kiadója, a Summa Artium, hogy 
afféle mozgalmat indít New Community Fund néven. Ez Amerikában sokfelé bevált, afféle 
virtuális alapítvány, amely képes rugalmasan befogadni kívülről érkezett pénzösszegeket és 
célokat, és azokat hosszú távon, kevés adminisztratív költség fejében gondozni.
Semmi akadálya annak, hogy mostantól bárki külön magánalapot indítson arra, hogy pó-
tolják a Budapest belvárosának háború utáni újjáépítésekor lehagyott kupolákat és tetődí-
szeket, vagy állják építészeti pályázatok költségeit, hogy frekventált helyen lévő magántel-
kekre ezentúl csak pályázat alapján lehessen építeni.
Mert csak a magán- és közszféra szívós, hosszú távú összeillesztésével tudunk téged való-
ban naggyá tenni, BUDAPEST
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