
nosztalgiáját a szocializmus iránt,
amely korlátozta ôket, s ezáltal ugya-
nakkor tevékenységük létalapját is
megteremtette. „A jelenleg vizsgált
különös csoport tagjai sikereik alap-
ján leginkább a szocializmushoz kö-
tôdtek, pedig elvi ellenzôi voltak a
rendszernek. Mivel azonban a szocia-
lizmus diszfunkciójából, hibáiból és
hiányosságaiból alakították ki a ma-
guk pályáját, a szocializmus összeom-
lása alkotói és egzisztenciális válságot
jelentett számukra. Bár szakmájuk,
foglalkozásuk, nézeteik számára a
szocializmus börtön volt, s maguk is
rendszeridegenként élték át a korsza-
kot, a rendszerváltás után, visszate-
kintve, mégis életük csúcsát, legpozi-
tívabb idôszakát látják a szocialista
rendszerben. A nyitottság, a szabad
piac, a demokratikus nyíltság, az esz-
mék, gondolatok és mûvek szabad
áramlásának hiánya, nem pedig meg-
léte jelentette életük keretét, mely al-
kotásaiknak és mûködésüknek külön-
leges értelmet és tartalmat adott.”
(245. old.)

Szintén értékes – bár a kulturális
tôke hiányával jól magyarázható –
meglátás a kiemelt káderek státusá-
nak átörökíthetetlensége. A káder-
utódok többsége jelentôs státusvesz-
tést élt meg, miközben szembesültek
a káder-felmenôk vállalásának nehéz-
ségeivel is. A legnagyobb csapást
azonban – a szerzô szerint – a balol-
dali remény szenvedte el: elsôsorban
azok az emberek, akiknek a rendszer
felemelkedést, egyenjogúságot és sza-
badságot ígért. „Emelkedésük útját
kudarcba vezette, ígéreteinek bevál-
tását rémtettekkel kísérte, humanista
tervei embertelenségbe torkolltak, így
lehetetlenítve el hosszú idôre a »tiszta
baloldali eszmék« ideáját és megvaló-
sulásának reményét.” (268. old.)

A könyvön erôsen érzôdik a szerzô
személyisége és a személyesség meg-
ôrzésére törekvô kutatói habitusa.
Losonczi Ágnes a szó eredeti értel-
mében „amateur”, vagyis munkáját
szeretô, élvezettel alkotó szociológus,
aki szívesen szövi bele írásaiba szép-
irodalmi olvasmányélményeit, köny-
nyen és lendületesen ír – nem szaktu-
dományos munkát a szûken vett sza-
kmának, hanem prózai alkotást az ér-
deklôdô olvasóközönségnek.

Assmannhoz visszatérve, a Sorsba

fordult történelem a kommunikatív és
kulturális emlékezet sajátos interak-
ciójának teret adó írás: rögzített, „tár-
gyiasult” formában tárja elénk a ma-
gyar társadalom meglehetôsen töre-
dezett, egymástól sokszor elhatároló-
dó emlékezetközösségeinek a sze-
mélyközi érintkezésben élô és to-
vábbadott emlékezetét, mégis elhatá-
rolódik e tartalmak „tárgyiasításától”.
Célja nem a kihûlt történelem fel-
használása, a közös identitás megerô-
sítése az emlékezet szelektív és ritua-
lizált alakításával, sokkal inkább az,
hogy bepillantást engedjen a sokféle-
képpen történô történelembe. Párbe-
szédre serkenti az „együttélés dilem-
májával” szembesülô kortársakat,
mert – mint írja – „ebben az egyre in-
kább plurálissá váló, sokszínû és sok-
féleképpen gondolkodó világban ez
az egyetlen esély arra, hogy – ha már
a sokszor megtört és megosztott tár-
sadalomban a szakadásokat összehe-
geszteni nem is lehet – legalább köze-
ledni lehessen a széttört részek kö-
zött.” (305. old.)
����������� GÉRECZ BALÁZS
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Mostanában gyakran szóba kerül a
Közmunkatanács. Az 1870-ben ala-
pított és 1948-ig fennálló városrende-
zési hatóság emléke mára legenda
lett, s amikor Budapest válságos hely-
zetbe kerül, rögvest fölmerül, hogy
feltámasztása lenne a problémák
megoldása. Ma megint ilyen idôket
élünk, de az újjászervezés most több
jámbor óhajnál és nosztalgikus áb-
rándok újbóli felmelegítésénél: kidol-
gozott program, hivatalos, szakmai és
civil hátterû kezdeményezés. Ennek

összefoglalása ez a könyv, mely a Fô-
városi Közgyûlés Jogi Bizottsága
megbízása alapján, a Szeretem Buda-
pestet mozgalom együttmûködésével
jött létre: tizenöt szerzô (zömük jo-
gász, építész, közigazgatási szakértô)
írásainak szemelvényekkel, cikkekkel
és egyéb szövegekkel kiegészített
gyûjteménye.

A vegyes jellegû, különbözô stílusú,
színvonalú és korú írások négy nagy
részbe csoportosulnak: a történelmi
elôzményekrôl is szóló elméleti meg-
alapozásra, a Szeretem Budapestet
mozgalom ötletbörzéjére, a közel-
múlt nagy állami beruházásainak is-
mertetésére és végül a lényegre – az
új Közmunkatanács koncepcióját tar-
talmazó javaslatra. (A többi három
rész: elôszó, utószó, függelék.)

A szerkesztô (ügyvéd, ingatlanfej-
lesztô, ismert pártpolitikus) a kötet
több helyén kifejtett kiindulópontja
az, hogy Budapest egyik legnagyobb
problémája a több cikluson átívelô ál-
lami beruházások (nála: nagyprojek-
tek) megvalósíthatatlansága. Mivel az
alapvetô akadály, a várost mûködés-
képtelenné tevô kétszintû önkor-
mányzati rendszer módosítására
nincs remény, a Fôvárosi Közmun-
kák Tanácsának (FKT) újjászervezé-
sére volna szükség, hogy lebonyolítsa
a kormány és a fôváros együttmûkö-
dését igénylô beruházásokat.

Az elméleti rész a történelmi Köz-
munkatanácsról szóló szemelvé-
nyekkel kezdôdik. Forrása Siklóssy
László Hogyan épült Budapest? A Fô-
városi Közmunkák Tanácsa története
(1870–1930) címû mûve (Bp.,
1931), melynek e kiadvánnyal egy-
szerre jelent meg a második reprint-
je (az elsô 1985-ben). Siklóssy
könyve nem egyszerûen a téma fel-
dolgozásainak egyike, hanem e kötet
szerzôinek vezérfonala. Az új FKT-t
sokban a régi mintájára képzelik el,
érdekes tehát, mit és honnan tudnak
a példakép-intézményrôl. Úgy tû-
nik, szinte teljesen Siklóssyra ha-
gyatkoznak, minden állítását elfo-
gadják, és az FKT történetét az ô
optikájából látják. Pedig ez a hivata-
los FKT-történet nem történelmi
szakmunka. Szerzôje újságíró volt,
aki évfordulós kötetet készített az
ilyen alkalmakkor szokásos ünnepi
elfogultsággal. Munkája nem objek-
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tív, hanem helyenként forrásértékû
adalékokat tartalmazó apológia, sok
pontatlansággal, még több egyolda-
lúsággal. Számára Budapest 1870 és
1930 közötti városépítészeti fejlôdé-
se az FKT kizárólagos érdeme.

Régóta tudni lehet, hogy a Sik-
lóssy felvázolta kép torzít. Ha más-
honnan nem, Preisich Gábor Buda-
pest városépítéstörténetébôl (melyet
negyven év után most adtak ki újra).
Az FKT-nak valóban hatalmas sze-
repe volt a városegyesítés végrehajtá-
sában és a nagy városrendezési ak-
ciókban (körutak, Sugárút). Kezdeti
lendülete azonban néhány évtized
múltán elfogyott, a századfordulón
már a városi hatóságé a vezetô sze-
rep, s ez késôbb sem változik. Az
FKT nehézkes hivatal, melyet évrôl
évre ostoroz a kor legjelentôsebb vá-
rosépítészeti kritikusa, Palóczi An-
tal. Késôbb Nagy-Budapest elôké-
szítésében, majd a második világhá-
ború utáni újjáépítésben lesz fontos
szerepe az FKT-nak.

A köztudat a Közmunkatanácsnak
tulajdonítja a nagy állami fejlesztése-
ket (hidak, középületek) és a fôváro-
siakat is (kórházak, iskolák stb.), ho-
lott ezekben – mai kifejezéssel élve –
csak szakhatósági feladatot látott el.
Sok esetben persze döntô befolyást
gyakorolt az ügyek menetére, még-
sem mutathatunk körbe a Gellért-
hegyrôl: ezt mind az FKT csinálta.
Sokan csinálták, sokféleképpen, a
Közmunkatanács csak egy volt az ak-
torok közül, még ha a legfontosabbak
egyike is.

Siklóssy könyve élvezetes olvas-
mány, kiválóan alkalmas arra, hogy a
dualista korszak Budapestjével ismer-
kedô elsô, a témát megkedveltetô ol-
vasmánya legyen (nekem is az volt).
De roppantul veszélyes, ha egyúttal
az utolsó olvasmánya is. Sokaknak
az, s ezért téves kép él bennük arról,
hogyan épült Budapest. E kötet szer-
kesztôje szerint Siklóssy mûve az épí-
tészek bibliája. Nem az övék (ez ne-
vetséges túlzás), hanem – a jelek sze-
rint – a kötet szerzôié. Olyan Köz-
munkatanácsot szeretnének, amely
nem az igazira, hanem a Siklóssy ál-
tal sugallt ideális hatóságra emlékez-
tet. Ez a magyarázata, hogy felélesz-
tésétôl annyi gond megoldását remé-
lik, hiszen úgy tudják, hogy az FKT

is egyedül alkotta meg a modern Bu-
dapestet.

A következô fejezet is lényegében
egyetlen mû, a fôvárosi közigazga-
tás-történet múltjával foglalkozó kö-
tet alapján készült (az legalább szak-
munka). Az ez utáni két, regionaliz-
mussal és agglomerációval foglalko-
zó fejezet után Bojár Iván András
esszéje következik a XXI. századi
közmunkatanács célkitûzéseirôl.
Szenvedélyes és lendületes írás, a je-
lenlegi városvezetés erôteljes kritiká-
ja: „Az elmúlt másfél évtized város-
vezetése idején megszületô városter-
vekben antikapitalista és Ebenezerd
[sic!] Howard kertváros eszméjének
romantikus nagyváros-ellenessége
ötvözôdik. […] a nagyvárosokkal
szemben az ezredfordulón támasz-
tott funkcionális, reprezentatív, gaz-
dasági elvárások teljes félreértését,
vagy nem értését fejezi ki. Képviselôi
úgy tesznek ugyanis, mintha Buda-
pest nem az eredeti tôkefelhalmozás
liberális polgárságának, egy új nem-
zetállam erôs motorjának lenne vilá-
gos és határozott városépítészeti vo-
nalakkal megvalósított kifejezôdése,
hanem egy olyan konglomerátum,
amelyben cél a növekedés megállítá-
sa, visszafordítása.” (75–76. old.) A
romanticizmussal szemben az aktuá-
lis világtendenciák befogadása, jel-
képértékû mai épületek emelése
kívánatos.

Ezzel a növekedéspárti és nemzet-
közi trendkövetô szemlélettel szem-
ben Vajai Tamás, a következô szerzô
a Széchenyitôl idézett „építs, ne
ronts” ideája köré építi mondanivaló-
ját, s ennek megfelelôen nem a gaz-
dasági tényezôk szabad érvényesülé-
sét, hanem a kulturális értékek meg-
tartását, „egy kollektív értékrendre
épülô prioritásrendszer érvényesülé-
sét” tartja kívánatosnak. A két szem-
lélet ellentétes, de a kötetben békésen
megfér egymás mellett mint az elmé-
leti alapvetés két oszlopa. Holott a
mindenáron modernizáló és a tradi-
cionalista értékrend közül nyilván
csak az egyik érvényesülhet. Leegy-
szerûsítve: ez a két megközelítés pola-
rizálja a városról mint építészeti alko-
tásról valamit gondoló városlakókat.
Egyik részük abban a városban sze-
retne élni (ha lehetne – tehetnénk
hozzá Heltaival), amelyik most körül-

veszi, a másik részük egy gyökeresen
átépített, modern Budapestre vágyik,
s érte feláldozná a XIX. századi épü-
letállomány jelentôs részét. Nem
mindegy, hogy egy leendô Közmun-
katanács melyiket támogatná, de a
kötetben mindkét oldal képviselôi je-
len vannak. A következô fejezet egy
régi beszélgetés újraközlése a Buda-
pesti Negyedbôl, majd egy másik ke-
rekasztal, melynél egy évvel ezelôtt
fejtegették a kötetben végsô megfo-
galmazást nyert programot. Ezután
sajtószemle következik, a cikkekben a
könyv szerkesztôje és a kiadója a fô-
szereplô.

A Szeretem Budapestet mozgalom
külön részt kapott a könyvben, nagy-
részt ugyanazok mondják ugyanazt,
mint a többi részben. Az ötletekkel
nem az a baj, hogy nem jók, hanem
az, hogy csak kevés közük van a Köz-
munkatanácshoz, illetve csak annyi,
amennyire minden jót ettôl a re-
ménybeli testülettôl kellene várnunk.
(Erre példa a szerkesztô vágya, hogy
Budapest az elegancia városa legyen
a balkáni spontaneitás helyett – 166.
old.) Az olvasónak az a benyomása,
hogy a mozgalom a könyvben össze-
foglalt kezdeményezés civil vonulata.
Vagy csak a válogatás láttatja ilyen-
nek? E részben nem Siklóssytól, ha-
nem Vágó Józseftôl vett szemelvény a
történelmi legitimáció.

Külön rész szól a közelmúlt ügyei-
rôl. Nagyprojekteknek nevezik ôket,
kissé magyartalanul, de elkerülve a
nagyberuházások szocialista mellék-
ízét. Az EXPÓ, a Lágymányosi híd,
az M0 körgyûrû, a 4-es metró, a
Sportaréna és az Olimpia-projekt tör-
ténetét ismertetik a szerzôk, abból a
csak egy helyütt kimondott indokból,
hogy nem lett volna kudarc, ha van
FKT (ez az arénára mint sikertörté-
netre nem vonatkozik). A Nemzeti
Színház ide tartozó, de túlzottan
megosztó témaként kimarad a sorból.
A történetek egy része a politikai kor-
rektség jegyében ismerteti az ügyek
zömmel kudarcos alakulását. Nem
minôsíti például az EXPÓ-t lemondó
kormányzati döntést. Máshol viszont
erôsen érezhetô a politikai indulat.
Leginkább a budapesti olimpiai kez-
deményezés esetében, ahol az elma-
radt pályázat miatt a meg nem rende-
zés miatti veszteségek bûnlajstroma
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olvastatik a kormány fejére (hogy lett
volna-e esélye a magyar pályázatnak,
azt mindenki maga ítélje meg). A tár-
gyilagosság is fura dolgokra képes. A
4-es metró ügyét sikerül úgy ismer-
tetni, hogy nem derül ki belôle, hogy
1998 ôszén politikai döntés született,
csak a jogi kacskaringókba szédülünk
bele.

A könyv leggyakrabban ismételt ál-
lítása, hogy az új FKT feladata az ál-
lami nagyberuházások levezénylése
lesz. Kimondatlan kiegészítés: akár a
fôváros ellenében is. Arról azonban,
hogy mit tud tenni az FKT, ha a kor-
mány fúj takarodót, nem esik szó.
Mert nyilvánvaló, hogy bizonyos
nagyságrend fölött a kormányzati
akarat dönt. Ez egyébként régen is
így volt. Duna-hidak építése, egyete-
mek, klinikák, múzeumok esetében
az FKT csak mellékszereplô volt, de
a nagy fôvárosi építkezésekben (köz-
kórházak, vásárcsarnokok) úgyszin-
tén. Csak akkor menedzselt, ha vala-
mit az általa kezelt pénzalapból fi-
nanszírozott, amelyet viszont város-
rendezésre fordított, nem középüle-
tekre. Az FKT project manager szere-
pe téves feltételezés, ha ilyen intéz-
ményre van szükség (lehet, hogy
van), nem kell Közmunkatanácsnak
nevezni. Emblematikus alkotások,
fôleg esztétikai és önérzeti igényeket
kielégítô csúcsprojektek kezdemé-
nyezése (138. old.) pedig még kevés-
bé várható el egy építészeti hatóság-
tól; jelképet létrehozni egyébként
sem szándék kérdése, mint ahogy re-
mekmûvek írása sem. Egyoldalúnak
tartom a szerzôk nagyberuházás-cen-
trikusságát. Az igazán nagyok (híd,
autópálya stb.) magasabb szinten
zajlanak, a város életére, napi mûkö-
désére, lakói közérzetére viszont a
nem látványos kis ügyek hatnak
meghatározóan. Ezek nagyvárosszin-
tû koordinálása nem hálás, de annál
fontosabb feladat.

A fô rész a leendô új Közmunkata-
nácsról szóló, részletesen kidolgozott
javaslat. Teljes körû elemzésére nem
vállalkozom (csak jelzem, hogy jó
lenne, ha valaki megtenné), részletes
ismertetésére sem lenne elég a hely,
így csak három pontra térek ki: a régi
és az új FKT kontinuitására, az új
FKT összetételére és hatáskörének
egy bizonyos részére.

E kötetben mindenki evidenciának
tekinti, hogy a jelenlegi történelmi
helyzet analóg a kiegyezés utánival.
Akkor a Monarchiába illeszkedés, a
Bécshez való fölzárkózás volt a cél,
most az EU-ba integrálódás. Hason-
ló helyzetben hasonló feladat hasonló
eszközzel oldható meg. Talán még-
sem ilyen egyszerû.

Elôször is más a kiindulópont. Ak-
kor Budapest provinciális kisvárosból
kezdett nagyvárossá növekedni, a tíz-
szeresére gyarapodó metropoliszt
szinte a semmibôl kellett megterem-
teni. Ma a XX. század elejére fel-
épült, csökkenô lakosságú nagyvárost
kellene megôrizve megújítani. Na-
gyon különbözô feladat.

Az alakuló FKT egy akkora város
fô építészeti hatósága volt, mely a la-
kosság és az ügyek számát tekintve
egy nagyobb mai kerületnek felelt
meg. Egy ugyanakkora FKT nem
tudná ellátni a dolgát, egy hússzor
akkora apparátus viszont szükségkép-
pen lomha vízfej lenne. Nemcsak
mennyiségi kérdésrôl van szó, hanem
az ügyek jóval bonyolultabbá válásá-
ról is. (A miniszterelnökségen akkor
húsznál kevesebben dolgoztak, ma
viszont?) Ha a kétszintû önkormány-
zat megoldhatatlan probléma, érde-
mes-e egy harmadik szint beiktatásá-
val tovább növelni a bürokráciát?

A két helyzet már csak azért sem
hasonlítható össze, mert az FKT fen-
nállása idején sosem volt ellentétes
pártállású a parlamenti és a városházi
többség. A tanácstagok között nem
volt politikai megosztottság. Az el-
múlt 15 év tapasztalata alapján nehe-
zen képzelhetô el, hogy politikai tes-
tületek egy nagy hatalmú grémiumba
csupa semleges szakértôt delegálja-
nak, akik független szervezetként
minden külsô befolyástól mentesen,
csakis a köz érdekében munkálkod-
nak együtt.

Azután itt van a régi alapelv: a pa-
ritás. Két tényezô (kormány és fôvá-
ros) küldötteibôl könnyen volt kiala-
kítható. De a jelen javaslat a kerülete-
ket és az agglomerációt is képviseltet-
né a fôvárosi oldalon, míg a kor-
mányoldal megmaradna homogén-
nek. Ez a kormány túlhatalmát jelen-
tené az FKT-ban, hiszen eltérô párt-
állású kormány és városházi többség
esetén elképzelhetetlen, hogy a kerü-

letek egyike se legyen kormánypárti.
Oda a paritás. Ez nem lenne ellenére
a kötet koncepciójának, amely a kor-
mánybefolyás növelését és az önkor-
mányzati pozíciók csökkentését sür-
geti. Nem pártalapon persze, hiszen a
mindenkori kormányról és fôvárosról
van szó, hanem annak az elvnek a je-
gyében, hogy az állam beleszólhasson
az állami pénzek elköltésébe. (A kér-
dés másik oldala – hogy az állami be-
vételek döntô hányada Budapesten
keletkezik, s ilyen alapon akkor a vá-
ros is beleszólhatna az állami költség-
vetésbe – nem vetôdik föl.) A javaslat
megítélése mindenesetre nagyban
függ a megítélô etatista, avagy muni-
cipialista alapállásától. A kötet szer-
zôi az elôbbiek.

De nem a paritás kérdése a legna-
gyobb probléma. Ha egyszer a két-
szintû közigazgatás minden bajok
rákfenéje, mi értelme a kerületek
képviselôit is bevonni az FKT-ba?
Hiszen a cél az, hogy az összfôvárosi,
sôt országos érdekeket képviselô tes-
tületben ne részérdekek érvényesülje-
nek! A Közmunkatanács így a fôvá-
ros–kerületek ellentét újabb színtere
lenne.

De nem ez a legrosszabb. Az új
FKT – ellentétben a régivel – korpo-
rációs alapon (is) szervezôdne. „Az
[…] építôipar és a gazdasági élet
egyéb szereplôinek képviselete indo-
kolt és kívánatos lenne…” (299. old.)
Ez akkor is hátborzongató, ha nem
minden szinten rendelkeznének sza-
vazati joggal. Az elmúlt 15 év legna-
gyobb problémája éppen az volt,
hogy nem volt erô, mely gátat vetett
volna a befektetôi mohóságnak, a rö-
vid távú maximális haszonra törek-
vésnek, a közérdeket sértô profitéh-
ségnek. Ha valamiért, ezért kellene
egy FKT-szerû szervezet utolsó
esélyként a várost tönkretevô tenden-
cia megfékezésére. És akkor a befek-
tetôket ültessük be egy olyan szerve-
zetbe, amelynek egyik fô feladata – ha
valóban a köz érdekében mûködik –
éppen az ô kordában tartásuk? Kecs-
kéket a káposztavédelmi bizottságba?
Most már érteni vélem, miért szúrta
be a szerkesztô a Siklóssy-szemelvé-
nyek közé azt a passzust Déry Attila
tanulmányából, amelyik a régi FKT
tagjainak (köztük az építészeknek) a
nagytôkés-nagyvállalkozói elkötele-
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zettségét fejtegeti – szemben a polgá-
ri-kispolgári érdekeket képviselô vá-
rosvezetéssel (27–28. old.). Azért kell
tehát az új FKT, hogy ne csak az ál-
lami nagyberuházások végrehajtása
legyen könnyebb, hanem a magánbe-
fektetôk útja is simább?

A fentiek után el lehet kezdeni
gyanakodni. A könnyített és gyorsí-
tott ügyintézés, amit a javaslat ígér,
talán nemcsak a bürokratikus tortú-
rák enyhítését szolgálná, hanem azt
is, hogy bizonyos beruházások által
fenyegetett állampolgári csoportok-
nak ne legyen idejük védekezni. Biz-
tos, ami biztos, más hatóságoknak
se. „Az FKT illetékességi területén
más hatóság – például Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal – nem von-
hatna le, illetve jogszabály nem utal-
hatna ezzel ellentétes módon hatás-
körébe építéshatósági ügyet, csupán
szakhatóságként járhatna el, de csak
abban az esetben, amikor az FKT
hivatala nem rendelkezne a szüksé-
ges szakhatósági jogosítvánnyal.”
(290. old.)

A mûemlékvédelem területén a ré-
gi FKT sem jeleskedett. Halálra ítél-
te a régi pesti Belvárost, a Tabánt,
hagyta túlépíteni a Várat. Lebontot-
ta volna a Belvárosi templomot, a
térrendezés kedvéért föláldozta vol-
na a Kálvin térit és a Deák térit, meg
még sok minden mást. Mentségére
szolgálhat a korszak mûemléki szem-
lélete, a városfejlôdés lendülete, az
egész korszellem. Ugyanez ma már
nem mentség. Ha valaki csökkenteni
akarja a mûemléki hatóság kompe-
tenciáját, és jogosítványait egy prag-
matista, új építésben érdekelt ható-
ság kezébe adná, az – ellentétben
elôszava elsô mondatával – nem sze-
reti Budapestet, mert amit szere-
tünk, azt nem tesszük ki a pusztítás
kockázatának. Ez volna az „érték-
megôrzô értékteremtés”? Sok olyan
hang hallatszik manapság, ellentétes
pártállású építészek uniszónójában
is, hogy túl van védve ez az eklekti-
kus-szecessziós Pest, nincs kibonta-
kozási lehetôségük a XXI. századi
törekvéseknek, nem szabad gátolni a
szabad önkifejezést és így tovább.
Természetesen ennek az álláspont-
nak elsôbbséget lehet adni az új
FKT programjában, ez esetben
azonban ne tessék az „építs, ne

ronts” jelszót a zászlóra írni!
A Közmunkatanács újbóli felállítá-

sa optimális esetben kétharmados
törvénnyel, politikai konszenzussal
történne. A biztonság kedvéért B terv
is készült, hogyan lehetne ennek hí-
ján felesben is megcsinálni. Ez a
Szegvári Péter által írt fejezet a kötet
leghosszabb, legalaposabban kidol-
gozott része.

A könyv mûfaja az alcím szerint ta-
nulmánygyûjtemény. A tanulmány
szó jelentését szigorúan véve nem az.
Az ebbe a mûfajba sorolható írások
csak a kisebbik részt teszik ki a sze-
melvények, esszészerû elmefuttatá-
sok, beszámoló jellegû írások, újra-
közlések mellett. A lényeg (a javaslat)
az egész kötetnek épp csak a negyede.
A többi: felvezetés, rengeteg átfedés-
sel. Ugyanazok a gondolatmenetek
többször is, ahányszor csak elmond-
ták vagy leírták ôket. A szerkesztés
nem küszöbölte ki az átfedéseket, sôt
láthatóan arra törekedett, hogy minél
vastagabb, a Siklóssyé mellé tehetô
(bár attól terjedelemben így is jócs-
kán elmaradó) könyvet produkáljon,
még ha a fele is bôven elég lett volna.
Rendben, az ismétlés a tudás anyja,
de az önismétlés az unalomé. Ebben
pedig nincs hiány. Az önismétlések és
másodközlések mellett a kötet tartal-
mazza saját PR-anyagát is, a róla szó-
ló, beharangozó jellegû napilapcikke-
ket. Az eredmény olyan vegyes felvá-
gott, amelyen – mint hallani – az ér-
deklôdôk közül is csak kevesen rágják
át magukat. Ez a cél szempontjából
kontraproduktív. Szerencsésebb lett
volna röpiratként megjelentetni (jel-
legében valójában az, csak túlhízlal-
ták), az érdemi mondandó 100–150
oldalba sûrítve áttekinthetôbb és
emészthetôbb lenne.

A túlburjánzás nemcsak a terjede-
lemben nyilvánul meg, hanem a kül-
sô megjelenésen is. A szerkesztô neve
csak a borítón háromszor szerepel:
elöl (ahol a helye van), a gerincen
(ahol a cím mellett csak szerzô nevét
illik feltüntetni) és hátul, a harmadik
fülszöveg szerzôjeként. (A füleken
lévô két szöveg idézet – Andrássy
Gyulától és Cselovszki Zoltántól.) A
címoldali szerkesztô az elôszó végére
fôszerkesztôvé avanzsál, és a kötetet
díszítô fotóit is névvel jegyzi (a többi
kép készítôje nincs megnevezve). A

további illusztrációk egy része Sik-
lóssy könyvébôl való, még a lapszéli
grafikák is. A hasonlóképpen hang-
súlyos citátumok szintén a kontinui-
tást jelzik.
A szöveggondozás meglehetôsen la-
za: a szemelvénygyûjtemény nincs
szerzôk szerint tagolva, egybefolyik
Siklóssy és Déry Attila szövege, meg
talán másé is. A személynevek gyak-
ran hibásak (Gouin helyett Guin,
Wälder helyett Välder, Helmer he-
lyett Hellmer, Pecz helyett Petz,
Haussmann egy helyütt Hausman)
vagy következetlenek: ha régen ma-
gyarosan írták ôket (Fellner Ferdi-
nánd, Guin Ernô, Hellmer Her-
mann), akkor most is így maradtak.
Láthatóan föl sem merült, hogy egy
korábbi publikáció bármelyik adata
hibás vagy elavult, és korrekcióra szo-
rul. De nemcsak apróságokról van
szó. A szerzôk néha alapkérdésekben
tájékozatlanok, és téves premisszából
következtetnek. Ha valaki ismeri a
budapesti középítkezések történetét,
nem írja le, hogy „Minden jelentôs
középület […] pályázat alapján ké-
szült” (89. old.). Ha már az elmaradt
EXPÓ-val foglalkozik, nem mond
olyan szamárságot, hogy a millenniu-
mi kiállítás világkiállítás volt (205.
old.), hanem esetleg utánanéz. És ha
mégsem tudná, ott lenne a szaklek-
tor. Ha a történeti fejezeteket nem
szakemberrel íratták meg, hanem ol-
lóval írták, legalább átnézethették
volna az egész kötetet történésszel.

A függelékben olvasható a 15 szer-
zô szakmai önéletrajza (Ki kicsoda?).
Hasznos fejezet, hiszen a nagyközön-
ség a nevek többségét nem ismeri.
Más kérdés, hogy ezek a biográfiák
néhol túlírtnak és önméltatónak tûn-
nek, valamiért a Garamond kiadó Hí-
res olaszok lexikonának Lampustri-
címszavára emlékeztetnek A Fou-
cault-ingából.

A névmutató egyszerûen hajme-
resztô. Szakít azzal a begyepesedett
szokással, hogy oldalszámot is tartal-
mazzon (megmutatni, hogy melyik
oldalon szerepel egy-egy név). Csu-
pán névsor, amibôl annyi derül ki,
hogy kik szerepelnek vagy említôd-
nek a könyvben – valahol. A nevek
ábécérendben sorakoznak, amint il-
lik. De mégsem egészen úgy. A ma-
gyarok vezetéknév szerint, ahogy szo-
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kás, a külföldiek viszont (egy kivétel-
lel) keresztnév szerint. Így Frank O.
Gehry az F-nél, Eiffel a G-nél, Hans
Stimman és Helmuth Kohl a H-nál,
Jean Nouvel és John Palen a J-nél ta-
lálható, Nagy-Britannia elsô nôi mi-
niszterelnöke pedig az M-nél helyez-
kedik el (így közel lehet Max Weber-
hez). Otto Wagner elôbbre, Ricardo
Bofill jóval hátrébb sorolódott, csak
Erick van Eggeraat került ugyanoda,
ahol normális esetben is lenne.

Kárpótlásul az oldalszám elmara-
dásáért rövid magyarázatot kapunk,
hogy ki kicsoda. Így megtudjuk,
hogy Demján Sándor: üzletember;
Fadrusz János: szobrász; Trefort
Ágoston: kultuszminiszter; Antall
József: jogász (!), politikus, néhai
miniszterelnök; Horn Gyula, Orbán
Viktor és Medgyessy Péter: volt mi-
niszterelnök, viszont Andrássy Gyu-
la, Tisza István és Kálmán, Wekerle
Sándor: miniszterelnök (ôk tehát
mind kormányon vannak ma is). A
legtöbb adat semmitmondó (X. Y.
építész, vagy jogász, vagy történész),
de amelyik magyaráz, az még rosz-
szabb: Schickedanz Albert az elekt-
ronikus (sic!) építészet képviselôje
(nyilván az eklektikus helyett válasz-
tódott az ismerôsebb jelzô). Legna-
gyobb építészünk járt a legrosszab-
bul, elszenvedvén a kötet legdur-
vább bakiját. Betûhíven: „Lechner
Ödön: építész. Alkotásai: Földtani
Intézet, Várpalota, a Gellért Szálló,
a Gresham, a Jánoshegyi Kilátó, az
Állatkert, az Erkel Színház, a Mû-
egyetem, a Nemzeti Bank, a Tôzs-
depalota.” (409. old.) Tíz mûvet
felsorolni úgy, hogy abból kilenc
másoké, valószínûleg világcsúcs.
Ilyen hibát magától senki sem követ
el. Nagyfokú tájékozatlanság és le-
zserség mellett számítógép is kell
hozzá. A 207. oldalon, a Közelmúlt
nagyprojektjei címû fejezetben talál-
ható egy idôrendi táblázat a XIX.
század nagy fôvárosi beruházásairól.
Az 1900-as évnél a következô olvas-
ható: „Lechner Ödön: Postataka-
rékpénztár mellette és »folytatás-
ként« további templomok, a Várpa-
lota, a Gellért Szálló, a Gresham, a
Jánoshegyi Kilátó, az Állatkert, az
Erkel Színház, a Mûegyetem, a
Nemzeti Bank, a Tôzsdepalota,
stb.” Sejthetôen e pongyola mon-

dattól gyarapodott oly feltûnôen a
Lechner-életmû 202 oldallal ké-
sôbb. E táblázat és a következôk
összes hibáját, pontatlanságát nem
sorolom fel, csak egy sort idézek:
„1845–1870 Hild József – Ybl Mik-
lós bazilika”. Helyesen: 1851–1905
Hild József – Ybl Miklós – Kauser
József: Szent István-bazilika. Min-
dezeket a hibákat egy építészeti ki-
adónál követték el!

A kötetet záró irodalomjegyzék so-
vány, de redundáns. Legtöbb tétele
már a névmutatóban (!) is szerepelt.
Ha az alig több mint kétoldalas listá-
ból levonjuk e kötet szerzôinek publi-
kációit és a napilapcikkeket, továbbá
a gyûjteményes köteteket csak egy-
szer (és nem szerzônként külön-kü-
lön) vesszük számításba, akkor alig
marad valami. Körülbelül a tizede
annak, amit egy közepes diák néhány
órás könyvtárazással összeállíthatna.

Persze a javaslat lényegét nem érin-
ti a régi FKT-rôl alkotott kép egyol-
dalúsága, a rossz szerkesztés és a szé-
gyenletes hibák. Attól a koncepció
még vidáman mûködôképes lehet.
De hogy az-e, s hogy kívánatos-e a
megvalósulása, még nem dôlt el.
Nem értek egyet a szerkesztôvel, aki
szerint „az ügyben a civilek és a szak-
ma konszenzusa megszületett” (hátsó
borító). Még el sem kezdôdött a kez-
deményezés megvitatása, pedig nagy
szükség lenne rá. A tét hatalmas: a vi-
ta, ha végre sor kerül rá, nem egy
bumfordi könyvrôl fog szólni, hanem
arról, hogy ki irányítsa a város fejlô-
dését, s fôleg az, hogy merre.
������������ VADAS FERENC

Budapest a tiéd is
(truly yours)
EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA
2010. PÁLYÁZATI KONCEPCIÓ

Projektgazda: Dr. Schiffer János fôpol-
gármester-helyettes. Projektvezetô:
Inkei Péter. Projekt manager: Bojár
Iván András. Budapest, 2005. 137
oldal, á.n.

Budapest nem lett jelölt az Európa
Kulturális Fôvárosa 2010 címre. Mi-

közben a város éli tovább az életét, és
tudhatjuk, hogy beindult középtávú
fejlesztési tervének megvalósítása, az
úgynevezett Podmaniczky Program
(PP). A Budapest a tiéd is, a fôvárosi
pályamû az Európa Kulturális Fôvá-
rosa 2010 cím elnyerésére, bevallot-
tan és nyilvánvalóan erre a program-
ra épült.

Budapest pályázatát a második for-
dulóban lehengerlônek szánták. Jól
érzékeltetik ezt a pályamû hangzatos
fejezetcímei, számos sokat ígérô fel-
sorolás, mely például az eddig is mû-
ködô létesítményeket, fesztiválokat,
programokat veszi számba. Mégis, a
holisztikus urbanisztikai szemlélet
szinte teljességgel hiányzik belôle. A
jövô nem állhat csupa innovatív-kre-
atív izgalmasságból, melyek „végsô
kialakítása emblematikus látványérté-
ket ígér” – s egy ilyen öreg város,
mint Budapest, nem kezdhetô min-
dig elölrôl. A múlt pedig nem sajátít-
ható ki kényünk-kedvünk szerint.

„A Budapest2010 olyan hagyo-
mány elemeire talál rá saját múltcse-
repei közt, olyan személyiségei kap-
nak megnövekedett jelentôséget, akik
a belterjes, zárványszerû kulturális
beidegzôdéseken átlépve, az európai
összhagyományt megalapozó értékrend
[? – kiemelés V. M.] képviselôi. Szé-
chenyi Istvántól, Jászi Oszkáron, Bar-
tók Bélán, Kodály Zoltánon és And-
ré Kertészen, Molnár Ferencen, Má-
rai Sándoron át Jancsó Miklósig, Ru-
bik Ernôig és Kertész Imréig vagy Es-
terházy Péterig terjed a sor.” Felbuk-
kan késôbb egy újabb, megint csak
szubjektív névsor, ha lehet, még ke-
vésbé emészthetô kultúrszósszal le-
öntve: „Budapesten olyan helyi kul-
túra létezik, amely egyben európai
identitással is bír. Európai identitá-
son pedig nem csupán az az eviden-
cia értendô, hogy Budapest Európá-
ban van, lakói, a magyarok, pedig
szükségképp európaiak is, de olyasfé-
le kulturális azonosságtudat, amely-
nek éppúgy alapeleme Szent Bene-
dek és Anonymus, mint Grünewald,
Jeanne d’Arc, Cervantes, Rippl-Ró-
nai, Tarkovszkij, Virginia Woolf,
Goethe, Franz Kafka, Andrássy gróf,
Erasmus, Kis Pippin, II. Szulejmán,
Kepler, Joan Miró, Edith Piaf vagy
Szabó István.” A valóban Budapest-
hez köthetô nevek sora csak marke-
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