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A VÁROSHÁZ-AGÓRA FELFEDETT TITKAI
avagy
unokáink sem fogják látni.
Last minute városséta 7 stációban:

In memoriam Zoltán Farkasdy
1.stáció/ Nem külhonban történt, amit hallotok, ott ily regényes
dolgok nem történnek, hanem a monarchia egykori iker-fővárosában,
B’uda-Pesten. Jellegzetes ezredvégi történetről van szó, ami viszont
nem csak bennfenteseknek szól. Egy szakmai és kulturális
kihívásról, amellyel eleddig még a 3. Magyar Köztársaság sem tudott
megbirkózni. Fedjük fel tehát a titkait és eredjünk a kívánatos
megoldás nyomába. Mert nagy a tét. Fővárosunk és Európa
üdvtörténeti jövője, nemzetközi renoménk múlhat azon, hogy itt
B’uda-Pesten kibogozzuk-e a Gordiusz Hungaricust. Együtt. Történt
pedig, hogy annyi elvesztegetett idő (1935-2005), tervezési munka
(Főtér, Nemzeti Színház, Budapest Szíve, pesti zsidónegyed) és
társadalmi egyeztetés (Parlament, Budapest Fórum, Óvás Egyesület)
után lehet-e még „felfedett titkokról” beszélni a belvárosi Városháza
és közvetlen térsége vonatkozásában? És érdemes-e, ha a levitézlett
városházi
koalíciós
presztizs-érdek,
amolyan
helyhatósági
„kormányzati negyed” formájában 2011-re - hazánk európai uniós
elnökségének az évére időzítve - a nagy nehezen kibontott és a
lakosságnak átadott Városház-agóra helyére sebtiben egy Merlinszinházastól mindent elsöprő üveg kalitkát tervez beépíteni. Aminek
az óta már jogerős építési engedélye is van. A Városház Fórumnak
nevezett nagyprojekt tehát, követve a hivatalos szabályozási tervek
makacs és lelketlen paramétereit, utólag mégiscsak beépítené a
Madách- és Deák terek által határolt Városház park közterületének a
levegőjét és zöldjét, az itt feltárulkozó, és a világon egyedülálló
városépítészeti, várostáji perspektíva teljes és végérvényes
felszámolásáról nem is beszélve. Igen, egyelőre még van titka a
térnek, hiszen városépítészeti léptékben csak így kibontva, mára
állhatott össze a teljes kép, és érett meg a helyzet az eddigi
„térhasználati” tapasztalatok összegezésére. Nem véletlen tehát,
hogy 2005 után, „nagy sietve” a pályázati tender kiírására is sor
került, pont azután, hogy a Kormányzati Negyed fiaskója is
bekövetkezett. De mire ez a nagy sietség? – netán körvonalazódnak
már a tender későbbi, két szomszédban üzemelő Metró-megálló
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üzleti pozíciójára aspiráló ingatlanspekuláns nyertesei? Szakmaitársadalmi szempontból viszont így fennáll annak veszélye, hogy a
Főváros egyik utolsóként megmaradt frekventáltabb 5 hektáros
helyszínén is csak politikai kurzusokat átívelő, rövidlátó érdekek
motíválta „technokrata” megoldás születik. Figyelmeztető jel erre a
Kálvin tér esete az ingatlanspekulációval. Vagy közelebbről a
szomszédos pesti zsidóváros – a Be-juda- Pest - esete a
„városrehabilitációval”. A Városház Fórum projektet azonban kár
lenne most már hamarjában elsietni. Hiszen immár a 30-as évek óta
folynak itt nagyszabású előkészületek a budapesti Főtér
megoldásának keresésére, és napjainkra – a Károly körúti üzletsor
lebontásával - valóban kőhajításnyira kerültünk a „megoldáshoz”.
Európa oly sok fővárosához hasonlóan ismét lehetne küldetéséhez
méltó Főtere fővárosunknak. Ennek létező perspektívájáról bárki
gyalogos, vagy szakember meggyőződhet, ha alkalmilag szerét ejti
egy félórás sétának az Astória és az Erzsébet tér között. Meg fog
lepődni. Mint ahogyan a turisták is, ha tálalnánk nekik ezt a
világörökségi témát is, nem csak a Dunát.
2.stáció/ Ikvai-szabó Imre egykori főpolgármester-helyettes úr, a
legutoljára kiírt tervpályázati zsüri elnöke, egy témával foglalkozó
városházi szakmai fórumon a lényeget fogalmazta meg. Kijelentve,
hogy ez „kulturális” kérdés. De a 2005-óta tartó előtervezés alatt,
beleértve a megvalósítás szempontjából perdöntő tender-pályázat
megalapozása
érdekében
vizsgált
funkcionális,
morfológiai,
közlekedési, azaz technokrata összefüggéseken túlmutatóan
végeztünk-e városökológiai hatásvizsgálatot? Annak érdekében,
hogy feltárjuk: kultúrökológiai szempontból hogyan viszonyul a
„tervezési terület” a szomszédos Erzsébet tér, illetve a szemközti
pesti Zsidóváros páratlan kultúrájú „városszövetéhez”, és ezekhez
szervesen illeszkedően miről is szóljon itt a Főtér „helyi szelleme”?
Az említett „kulturális” összefüggéseknek az ismerete nélkül
jószerivel még a Városház Fórum parkolási mérlegét, funkció
sűrűségét sem lehet megbecsülni, nem hogy annak jövőbe mutató
építészeti-városépítészeti karakterét. Akkor mire is írtunk ki a
sokmilliós nagyszabású tervpályázatokat? Egy, a dolgok jelenlegi
állása szerint újabb technokrata városépítészeti közhelyre, melynek
legföljebb
absztrakt
üvegdoboz
ornamentikája,
sziluettje,
párkánymagassága, színezése, meg funkciósűrűsége a tét, egyúttal
kitakarva mindent olyan kultúrtörténeti látványelemet, ami egyelőre
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még él és mozog a sok áldozat árán a Kiskörút felé végre kibontott
Városház-agórán.
3.stáció/ Városökológiai hatástanulmány elvégzésére természetesen
itt most nem vállalkozhatunk. Ennek bizonyos elemeit azonban
érintenünk kell. Például első helyen kell említést tenni a szomszédos
Erzsébet
(és
Deák)
tér
Városház-agórához
fűződő
szoros
kapcsolatáról, amit technokrata módon az „áramló terek”
szakzsargonnal is el lehetne intézni. Vagy úgy, ahogy egykoron a
Nemzeti Színház-vitában egy neves építészünk indokolta: ” Itt
beépítjük, ott meg kibontjuk, mert ezt kívánja meg a kiskörúti
ritmus”. Ha azonban kulturökológiailag nézzük a kérdést, nem esik
nehezünkre felfedezni, hogy például az egyébként az Erzsébet tér
felől takart Bazilika - Finta József által a térbe az ugyancsak íves
kereskedőházzal zseniálisan bevont - íves tömege a kibontott
Városház agóra mélyebb, hátsó pontjairól is impozáns látványt nyújt,
különös tekintettel a szemközti Anker-palotára, annak karakteres
„szabadkőműves”
architektúrájával
is
rivalizálva.
Ezt
a
kultúrökológiailag jelentős mondanivalót és látványt a tér felé
például az egykoron ide tervezett Nemzeti Színház teljes mértékben
takarta volna. Ez volt a cél? De az Erzsébet tér kapcsán utalhatnánk
egy nem túlkésői jubileumi dátumra is: 2017 a deáki kiegyezés 150
éves évfordulója. Amikor is az Andrássy út innenső végében egy
Hősök teréhez is méltó, és társadalompolitikailag nagyon is aktuális
vertikális emlékmű együttest emelhetnénk a krónikusan hiányzó
össznemzeti „kiegyezésnek”, természetesen a védett autóbusz
pályaudvarral és a Gödörrel, parkkal összhangban. Már csak ezért
sem lehet ütemezésben elválasztani az Erzsébet tér közeljövőjét a
Városház-agóra sorsától, sem tervpályázatban, sem beruházásilag.
Mert mi a jelenlegi biztosítéka annak, hogy az Erzsébet tér is nem jut
majd az un. Városház park sorsára: egy alkalmas tervpályázat
alapján azt is beépítik, hiszen túl értékes a terület itt ahhoz, hogy
csak úgy beépítetlenül „éktelenkedjen” a Metró megállók
tőszomszédságában. Mert manapság bel honban is a mindenre
kiterjedő ingatlanspekuláció irányít szakmát, gazdaságot és
politikát. Miért is lenne itt másként?
4.stáció/ A Nyugati tértől a Móricz Zsigmond körtérig húzódó
kiskörúti „száraz” tengely mentén – mert a jogosan felkapott, de
agyonajnározott Duna- tengely mellett van ilyen világörökségre
méltó turisztikai adottsága is Budapestünknek ! - az Erzsébet térrel
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átellenes, déli oldalról a református Kálvin negyed, közelebbről a
Főzsinagóga tere, a felette uralkodó sejtelmes fiatoronnyal „úszik”
bele dél felől a Városház-agóra egyedülálló látványába. Európában
feltehetően páratlan ökumenikus városépítészeti együttes látványa
és perspektívája alakult itt ki ezzel. ( Figyelemre méltó részlet a
Finta féle bazilikális fiatorony stilisztikai „párbeszéde” a Hertzl
Tivadar
térre
néző
zsidóvárosi
tűztorony
építészeti
„mondanivalójával”). Ezt az ökumenikus kultúrökológiai látványt,
mint várostáji adottságot ami a frissen kibontott Városház agórán
bontakozik ki, védeni, hangsúlyozni, vállalni kell, nem elépíteni és
eltakarni, ahogyan azt az un. Városház Fórum projektek mindezidáig
tervezték a Károly körúti beépítési vonal misztifikálásával! Mint
ahogyan a perspektíva szimmetria tengelyében, szemben a pesti
Zsidóváros irányából az un. Madách házak – a korabeli zsidó
emancipáció és asszimiláció e kései klinker emlékművei –
építészetileg magas színvonalú, babiloni-asszír rizalitos stílusban párkányzattal, kapu tagozatokkal és diadalívvel - büszkélkedő
emlékét is érdemben meg kell őrizni és kulturökológiailag tovább
kell gondolni az Agórán. Amely ennek az egykor, még vészkorszak
előtt megépült nagyszabású együttesnek – a kiskörúti közlekedési
folyosó terét is vizuálisan addicionálva - tulajdonképpen a
tájépítészeti előtere, a mögöttes pesti Zsidóvárost is beleértve.
Sárközy György Király utcáról írott hiteles könyve számol be arról,
hogy hogyan jutott a bevándorló ortodox szegény haszid zsidóság
Budapesten a neológ szefárd közép- és felső polgári léttel
kapcsolódva polgári létbe. Ennek városépítészeti lenyomata a
szegény zsidónegyed ünnepi megfejelésére a 30-a évek végén épült
tervezett „sugárúti” Madách házak, szemben a Városháza hátsó,
építészetileg félbe hagyott udvarával. Ebben a szimmetrikusra
tervezett térbeli-építészeti szituációban – amit örököltünk –
Budapest és Magyarország újkori története, Karády Katalinostul is
benne van. Micsoda pazar városépítészeti- és ökumenikus történetikulturális kihívás erővonalai húzódnak tehát már most is keresztül
és csomósodnak össze É, D, és Kelet felől a kibontott Városházagórán!
Azon túl természetesen, hogy a tér mind a 22 termő
gesztenyefájával már ma is élő és gyalogosok által belakott,
közkedvelt városépítészeti elem – az egykori SZDSZ sátor a
megmondhatója – még ha a szabadkőműves számmisztikában
formált abszurd kertépítészete méltatlan is jelenleg ennek a városi
agóra szerepnek a funkcionális betöltésére. Most meg szűklátókörű
politikai presztizsből és ingatlanspekulációs érdekből építsük be
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újra sztárolt kozmopolita gerinctelen amőbákkal és polipokkal,
csinálva belőle egy X. belső, üvegezett városi udvart? Egy
mélygarázsosított Átriumot, megasztár Fórumot a „populáris” Agóra
helyett? Mert ez az alapkérdés most, akárhogyan és akárhonnan
kerülgetjük is a forró kását.
5.stáció/ De nem csak a páratlan ökumenikus várostáji kapcsolatok
térszövete jellemzi a kibontott Városház-agórát, hanem itt tárták fel
a Mátyás király által építetett pesti középkori városfal leghosszabb,
80 méteres egybefüggő maradványát is. Ennek földfelszín feletti, ne
adj Isten, helyenként eredeti magasságúra emelt méltó bemutatása
– mert nem vagyunk patkányok, hogy csak alulról, üvegkalitkákból
szagoljuk az ibolyát, meg saját történelmünket – a Városháza
előterében, nyugat felől újabb történeti és kultúrökológiai
dimenzióval gazdagíthatná a Károly körút felé nyitott Agórát. Hát,
még, ha az új (poszt) modern „üvegdoboz” beépítés technikailag erre
a kiemelt középkori fundamentum „gyökérzetére” épülhetne rá
organikusan - közvetlen és átvitt értelemben egyaránt - miközben a
rekonstruált fal – különböző középkori váraink kövezetének a
hozadékából építve – betölthetné például a „magyar siratófal”
funkcióját is. Jelezve, hogy a prosperitás nem feltétlenül csak a
XIX.századi „gründelzeit” műve hazánkban. Merthogy fővárosunk is
megvan vagy 1000-2000 éves! Mert nemzetromlásunk sem akkor
kezdődött, hanem még a középkorban, a Hunyadiak bukása után. Jó
okunk van tehát megbecsülni, és megőrizni, sőt kompozíciós
térszervező műemléki alapelemmé tenni ezt a 80 méter hosszú,
ferde, fennmaradt várfal-csonkot is. Az egyedi városszerkezeti
pozíció, a meglévő Városháza épületegyüttes „hátában” szunnyadó
„hely szelleme” természetesen egyedi lezáró funkciót is igényel a
Károly körút felől, melyet azonban ez esetben ne a kettős meglévő
Metró megálló ingatlan értéket felhajtó tényezőjére szabadon licitáló
ingatlanspekulánsok döntsenek el! Igazgatási és szolgáltatási
épületegyüttesről lévén szó, felvethető lenne itt például egy
Brüsszel-Budapest
ikervárosi
regionális
irodaház
létesítése,
tekintettel az EU DK.-i bővítéséből adódó regionális többlet
feladatokra, természetesen építészetileg – lépték, anyaghasználat és funkcionálisan csatlakozva a meglévő Madách-házakhoz, azok
déli, befejezetlen oldala végső lezárásaképpen. Magának a
kultúrpolitikai
és
városépítészeti
koncepciónak
kézenfekvő
céldátuma pedig 2011, a magyar EU-s elnökség kezdetének
időpontja. Nincs tehát mit elsietnünk a tervpályázattal meg az
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építési engedély realizálásával, mert elegendő lenne akkorra csupán
alaposan
megfontolt
eredményt
hirdetnünk
Európának,
természetesen bevonva a szomszédos Erzsébet tér távlati jövőjét is
a pályázásba, különös tekintettel a deáki Kiegyezés 2017-es
jubileumi építési céldátumára. Ezek az időpontok azonban, mint
ahogyan a távlatra szóló városökológiai szempontok is, az aktuális
pártpolitika felett kell, hogy álljanak. Nem tagolhatók tehát
választási ciklusokba és politikai kurzusokba, bármennyire is erre
utalnak a körülöttünk zajló napi események. De ha mégis…

„gondoltam drága kicsi társam, jó volna mégis megmaradni ebben a
gyilkos, vad dúlásban” (Ady Endre).

6.stáció/ A 2011-ben végső meghirdetés előtt álló Városház agóra
építészeti és városépítészeti tender-tervpályázatra vonatkozó
kompromisszumos operatív javaslataink tehát erre az esetre a
következők lennének:
• Az ismertetett kulturális és városökológiai összefüggések,
valamint az előzmények alapján a T. Kiíró Hatóság tegye
szabályozási, beépítési és funkcionális szempontból nyílttá a
kiírás városépítészeti és építészeti tartalmát, azaz ne
determinálja a pályázókat a Károly Krt. menti zártsorú beépítés
múltból örökölt feltétlen betartására, (és a Merlin színház
épület, valamint a műemléki értékű középkori várfal rom
bontására).
• Írjon elő városökológiai - rajzi-, fotódokumentációs és szöveges
- munkarészt is, tekintettel a komplex kultúrökológiai
hatástanulmány hiányára.
• Vonja be a szomszédos Erzsébet tér távlati „hasznosítási”
javaslatát a Városház Fórum tervezési körébe, különös
tekintettel a 2017-es kiegyezési jubileumra.
• A pályázat legyen kétfordulós, a kivitelezési-vállalkozási
tenderre csak a városépítészeti koncepciót hivatalosan is
rögzítő első fordulót követő második fordulóban kerüljön sor.
• A pályázati kiírás munkaközi formában előzetesen széles körű
szakmai-civil
egyeztetés
sorozaton
essen
keresztül,
közérthetővé téve és nyilvánosságra hozva a kulturális,
szakmai,
társadalmi,
vállalkozói
és
politikai
célokat,
érdekeket, tényezőket, összefüggéseket.
De mint tudjuk, az egyfordulós tenderpályázat időközben lezajlott.
Külhoni kozmopolita sztárépítészek vitték el a pálmát, levitézlett
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hazai várospolitikai lobbik hathatós rásegítésével. Azóta talán már
az építési engedélyt is megszerezték a kerülettől. Legyen tehát az ő
bennfentes felelősségük a tér jövőjének a kialakítása? Mi pedig,
hazai építészek, szokás szerint osztozhatunk a koncon? Egy szép, 75
éves, ígéretes történet végképp lezárulni látszik. A mi közös
történetünk.
A
„műszaki”
valóságban
mindenképpen.
Beláthatatlanok a veszteségek, hiszen ezzel az elhibázott döntéssel
B’uda-Pest
belvárosában
kulturökológiailag
újra,
és
immár
évszázadokra a nullán leszünk. Ady Endrének volt igaza: „Történt

szépek, éltek és voltak, kik meg nem halhattok soha, őrzött
elevenek és holtak, szívek távoli mosolya, reátok néz aggódva,
árván, őrzők vigyázzatok a strázsán.”
Most, hogy a téren minden eldőlni látszik, R-nek is szabadabban
repdes városépítészeti fantáziája. 2005-óta foglalkozik nem
hivatalosan a feladattal és ez idáig csak kudarcba foglalt apokrif
szösszenetei voltak. Most azonban más a helyzet: nincs hivatali
bürokrácia és ingatlanspekulációs nyomás okozta elvárás felé, és az
idő sem sürget többé. Vesztes helyzetben immár szabadon
szárnyalhat a fantáziája. És ezzel enged is a kísértésnek: végre,
hűen tanult szakmájához, a sok grafomán kísérletet meghaladva,
introvertált gátlások nélkül lerajzolhatja, amit oly régóta akart.

„Verset írok, ők fogják ceruzámat, s én érzem őket és emlékezem”
(József Attila). Mert emlékezni való akad bőven a Városház agóra
helyén is, csak győzze a kollektív tudatalattit cérnával. Meg
ceruzával skicc pauszra vetett és utólag gondosan beszínezett
rajzokkal. Azt se bánva, hogy kifestő könyve is megy az
asztalfióknak.

Mindenekelőtt a témára az évtizedek folyamán ránehezült közhelyes
szakmai előítéletek súlyos falát kellett lebontania. Ilyen előítélet
volt a tér utcavonalon történő teljes utólagos beépítése, ami
ellehetetleníti az Agóra kialakítását, egyben kizárva mindazokat a
kultúrökológiailag
is
stratégiai
fontosságú
metioikosz
látványelemeket a városszínpadi agóra komponálásából, amelyeket
ő fedezett fel és amelyekben annyira hitt. Másrészt feltétlenül
ragaszkodott a Merlin színház kedves és emberi léptékű
architektúrájához, természetesen annak kulturális hivatását is
nagyra becsülve. Olyannyira, hogy az új beépítési vonalat,
hátrahúzva, a Kiskörúttal párhuzamosan a színházépület koordinátái
határozták meg. Harmadrészt és nem utolsó sorban sikerült
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megőriznie és felfejlesztenie a 80 méteres műemléki értékű
középkori ferde várfalszakaszt is. Öntudatlan rajzolgatásai
közepette a témában eddigi legnagyobb meglepetés akkor érte,
amikor a két ferde szerkesztő vonal – a Merliné, meg a középkori
városfalé - egyszer csak egy japán építészetből ismert háromszög
alakú fedett-nyitott előteret – Waki városháza, Kurokawa - egy szűk
értelemben vett „kripta-agórát” varázsolt toldalékként a városházi
épülettömeg keleti irányú bővítményeként, egyfajta „külső
városként” a Városházához. Az így keletkező, pillér lábakra állított
kapu-építmény szimmetriáját a szélekre állított két klinker kilátó
torony hivatott hangsúlyozni, az utóbbi egyben a Merlin
épületbővítés szerves részeként visz bele oly kívánatos asszimetriát
a szimetrizáló kompozícióba. A fedett-nyitott szimmetrikus kapuépítmény igazi asszimetrikus ellensúlya azonban az agóra déli
sarkán, a jelenlegi Tűzoltóság épülete helyén emelt klinker
„toronyház” lenne, funkcióját tekintve Brüsszel-Budapest irodaház,
azonos párkánymagassággal, mint a teret uraló klinker Madách
házak diadalívre szimmetrikus két tornya. Az így keletkező
„toronyház” együttes aszimmetrikus ellenpárja – kontrapunktja –
még az agóra északi felét lezáró klasszicista evangélikus templom
is, amely a Jóistennel együtt ugyanúgy hátat fordít a térnek, mint
maga a Városháza.
A legfőbb városépítészeti erővonalak és
struktúrák gondos rögzítése után már alig maradt igazi tervezési
feladat. Pusztán csak rögzíteni kellett a meglévő hangadó épületek
léptékének az átvételét – párkánymagasságok, gerincmagasság,
tető hajlásszög, valamint át kellett venni a környezetben domináns
anyaghasználatot. Ez utóbbi különösen vonatkozik a mezőtúri mély
lila
klinkertégla
alkalmazására,
ami
összhangban
van
a
tetőcseréppel, valamint a Városháza lila falfestésével is. Az egyéb
homlokzati anyagok (üveg, tűzi zománc, rézlemez fedés, variábilis
térszín-burkolatok) is a „szimmetriák az asszimetriákban” nagy
dinamikus egységének van alárendelve annak érdekében, hogy az új
létesítmény léptékében és részleteiben, anyaghasználatában mennél
jobban integrálódjék gazdag történeti környezetébe, egyfajta
posztmodern organizmust eredményezve a kontextualista építészeti
hagyomány irányadó magyar példájaként. Stadt bau-t, ahogy az
osztrák nemes egyszerűséggel mondaná. Mert mi mással lehet
orvosolni az efféle belvárosi városépítészeti sebhelyeket, mint a
Városház „gödör”, ha ingatlanspekulációval, hivatali bürokráciával
és kozmopolita sztárépítészettel nem?
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A népszerű és közismert Madách térrel szemben elterülő, romos,
rendezetlen benyomást keltő kies városi térség léptéktelenségét
például a megalomán reprezentáció helyett – „középkoriasan” emberi léptékű karakteres közterekre kell tagolni, melyek a nagy
egész részeként maguk is önálló egységeket alkotnak, emberi
léptékűvé szelídítve az embertelen és deprimáló romhalmazt. Így
alakul ki a belvárosi élettel teli, differenciált Városház agóra, B’udaPest egyik várhatóan legjelentősebb főtere. A városi tér-együttes
amellett, hogy szervesen kapcsolódik az északi Deák- és Erzsébet
terekhez, önmagán belül is 6 alegységre tagolt, melyek: a szűk
értelemben
vett
háromszögletű
fedett-nyitott
Agóra,
mint
vezérmotívum, a hozzá közvetlenül kapcsolódó Aula, az Átrium, a
városi Közkert, a Fórum Hungaricum, valamint ehhez csatlakozva a
Merlin udvar. Természetesen minden térrésznek megvan a maga
vezérfunkciója, esetenként még több is, mint ahogy ezt a felszíni
tagolást a már korábbiakban ismertetett városépítészeti együttes, a
Városháza posztmodern keleti lezárása fogja három dimenzióban
össze. Pontosabban négyben, mert a negyedik dimenzió maga a
térhasználati életvilág, a városi színpad kultúrája és a történeti
visszaidézés tér-idő dimenziója, amit a mindenkori, hatalmi
ágazatoknak – egyeduralom, ingatlanspekuláció – elkötelezett
technokrata szemlélet természetesen vehemensen igyekszik
tagadni.
A környezeti adottságokból és paraméterekből – urbánus kontext szakmai alázatossággal levezetett és kiszerkesztett térkompozíció
strukturális súlyponti magja kétségtelenül az 1500 m2 alapterületű,
háromszög alakú, többszintes fedett-nyitott agóra, ami talán a
legnagyobb botránkozást keltheti az építészeti konceptualizmus
elsőbbrendűségét és a „tiszta építészet” purista elveit érdekből
makacsul valló technokrata építészetben. A városépítészet azonban
nem azonos az individuális házépítészettel. Ahogyan az utóbbinak
szigorú anyag-szerkezethez kötött „nyelve”, szemiotikája van, úgy az
előbbi épületek, terek együttese - városi „színpad” - ahol az egyén és
közösség nyilvános élete zajlik. A városi színpad pedig
„díszlettervezőt” is igényel, miközben máig vita tárgya, hogy ki a
„rendező”. Ilyen elsődleges díszlet az Agóra felépítménye alatt
megmentett 80 méter hosszú középkori várfal, melynek határainkon
túlmutató, történeti és kulturális jelentőségét a Belvárosban aligha
lehet túlbecsülni. Nem csak meghagyni szükséges, hanem a
frappáns bemutatásához helyenként még felmagasítani is, tervezett
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kompozíció szerint akár az eredeti formájára is (ld. aquincumi
viadukt).
Az
Agora
fedett-nyitott
terének
dupla
földszinti
belmagassága erre lehetőséget nyújt. A műemlékileg megtervezett
továbbépítéshez a köveket az egykori középkori Magyarország
területének
nevezetesebb
váraiból
indokolt
beszállítani,
természetesen réztáblákon feltüntetve a származás helyét. A díszlet
ezen a ponton közösségi mágiába csap át, és kulturális
mondanivalóját tekintve átmegy egyfajta „magyar siratófallá”. A
fedett tér szellemi hatását fokozza, hogy a falból a Városháza felé
nyíló kapubejáratok között egy Henry Moore parafrázis „Király és
királyné” szobor kerül rózsaszín márványból, háttal a falnak
elhelyezésre. Természetesen Mátyás király és olasz felesége,
Beatrix - uralkodói széken, háttal a reneszánsz kőboltíves falnak ülő ember nagyságú szobráról van szó. Az egyébként sötétes „kriptatérben” a szobor egy két emelet magas felülvilágítóból kap egyúttal
„földöntúli” természetes megvilágítást. A régmúlt dicsőségét idéző
„kripta” hangulat bensőségességét fokozza, hogy a háromszögletű
agoratömb homlokzati üvegfal rácsa álmennyezetként merőlegesen
aláfordul a földszint mennyezetére, csakhogy ott tükör-üvegezéssel
folytatódik. Ezt a födémet „támasztják” meg, imaginárius módon a
két szint magas földszinti pillérek amolyan „Makoveczes” stílusban,
a fehér törzsből kiágazó, álmennyezetes többrétegű zöld gipszkarton
lombozatsíkokkal „tartva”. Az egyébként kelet felé – délelőtti
benapozással
– 70 méter széles sávban nyitott földszintes tér
padlóvonala 2-3 lépcsőfokkal süllyesztett. A feltárt romokhoz
ugyanis alázattal alá kell menni, amit tovább fokoz a külső
térszinttől eltérő, a kő várfal anyagával összhangban lévő sötét
tónusú tömör klinker padlóburkolat is. A földszint, két emelet és
körpanorámás tetőterasz függőleges közlekedési kapcsolatát –
csigalépcső és két lift - egy szimmetriatengelyben elhelyezett
utólagos „bástya” építmény biztosítja, melynek burkolata a
műemléki kőfallal összhangban ugyancsak kő, de szabályos, barna
anyagból (ld. Bosnyák téri templom). A közlekedési mag egyúttal
közvetlen kapcsolatot biztosít a felszín alatt elhelyezkedő
többszintes teremgarázzsal is. Az Agóra földszinti kijárata
ugyanakkor északi irányban, a Bárczy utcán keresztül a fényesebb
Deák tér és Deák Ferenc utca felé is közvetlenül biztosított a
szomszédos háztömb földszinti áttörésével, bazársortól kísérve.
Az Agóra középkori várfalhoz „külső vár(os)ként hozzátapadó
metioikosz
háromszögletű
épülettömbjét
egy
körpanorámás

11

tetőterasz koronázza meg, ahonnan a Bazilika tornyaitól az Anker
házon és a Madách házakon keresztül egészen a Főzsinagóga
tornyaiig pásztázhat a tekintet. Világvárosi ökumenikus látvány,
ráadásul 3 emelet magasból! Akinek pedig ettől megjön az étvágya,
az a la carte, vagy elegánsabb módon akár meg is ebédelhet a
tetőteraszra
nyíló
(üzemi)
éttermekben,
melyet
a
régi
hagyományokhoz híven közösen használhat turista, városlakó és
önkormányzati
alkalmazott.
A
tetőteraszt
ugyanakkor
szimmetrikusan két posztmodern „várostorony” is szegélyezi, ahol
az alkalmi vendéglátást – fagyizó, presszó, gyorsbüfé – ugyancsak a
kilátás gazdagítja. Az északi, elkülönülő „vártorony” azonban nem az
anyagi, hanem a transzcendentális „fogyasztásé”. Stílszerűen a hely
szelleméhez akár az „ökumené tornyának” is nevezhetnénk, hiszen
földszinti külső megközelítéssel, egy centrális csigalépcsőn
keresztül a 4 szinten a világ összes nagy vallásai és szellemi
irányzatai kapnának „pultos, promóciós” képviseleti-szolgáltatási
helyet
benne
az
ökumené
céljait
szolgáló
szintenkénti
csoportosításban. Így a földszinten kapnának helyet az archaikus
vallások. Az 1. emelet a zsidó és mohamedán vallásoké, bachaj
közvetítéssel. A 2. emelet a protestáns és a pravoszláv egyházi
képviseleté, míg a 3. emeleten kapna helyet a katolikus képviselet,
átellenben a humanista mozgalmak, illetve a szabadkőművesség
reprezentánsaival.
Az
itt
elérhető
információk
és
propagandaanyagok
alkalmi
vitájára
természetesen
az
épületegyüttesben más helyen elhelyezett tanácskozó termek
adnának teret.
Az Agora épülettömbjének közbenső 2. és 3. emelete egyébként
belső galériás kávéházat, teázót, hagyományos és digitális
olvasótermeket, valamint turisztikai szolgáltatásokat foglal magába,
szoros kapcsolatban a közvetlenül csatlakozó városházi szárnyak
alapvetően banki szolgáltatásaival (ld. az egykori banki szárny
visszaállítását). Az Agóra földszintje a helyreállított műemléki
várfalon keresztül 3 bejárattal is rendelkezik. Északon egy galériás
helytörténeti múzeumba és középkori kőtárba nyílik kapu, amit
funkcionálisan egy 800 m2-es Átrium egészít ki közvetlen Bárczy
utcai bejárattal. A második kapu tulajdonképpen a Városháza keleti
irányú főbejárati tengelye, egészen a Városház utcáig, kiegészülve
egy 870 m2-es, 4 szint magas, üvegezett fedésű Aulával (ld. az
egykori KGM székházat), melynek világossága erős kontrasztban
van a kapubejárat másik oldalán elhelyezkedő sötét és nyomott
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„kripta” térrel. Funkcionális szempontból is érzékelhető a váltás: a
földszintje két oldalán egyrészt a Városháza 2000 körül
visszabontott és felszámolt hivatalos közönségforgalmi irodája,
valamint egy alkalmi kiállításra is teret adó aukciós terem kaphatna
helyet. Ezen a belső fórumon keresztül haladva tulajdonképpen az
Önkormányzati Hivatal összes udvara és helysége elérhető. Végül a
harmadik kapu, a Madách térrel szimmetrikusan szemben
elhelyezkedő déli posztmodern „várostorony” alul ugyancsak hivatali
felvonókhoz kapcsolódik, csakhogy ez nem városi, hanem az
Aulához emeleten kapcsolódó reprezentatív agglomerációs és
regionális irodai funkciókhoz vezet, amelyek (pályázati) szerepe a
közvetlen
helyi
brüsszeli
irodai
képviselettel
a
jövőben
várospolitikailag is felértékelődik. Ezért is került a Madáchszimmetria tengelyen e „várostorony” kapuzata közvetlen átellenbe
a Budapest-Brüsszel irodaházzal. Vagy inkább fordítva ?
Ez a „várostorony” – kontyolt klinker attika - azonban, ellentétben az
északi szimmetria-párjával nem önálló építmény, hanem az egész
térségnek az egyik fő beépítési koordinátáját adó, feltétlenül
megőrzendő Merlin színházzal alkot egy aszimmetrikus klinker
tömeg-egységet. Az egykori trafó házból így lesz „műremek”, de ez
természetesen elsősorban nem az épületnek szól, hanem Jordán
Tamás részéről annak az évtizedes áldozatos és kitartó munkának,
amellyel ezt igazi pesti kulturközpontként beindította és évtizedekig
fenntartotta. De nincsenek véletlenek. Hálából mindezért, az
épületnek nemcsak hogy fenn kell maradnia, hanem az egész terület
struktúrájában – a várfal rom, no az a másik, fanyalogjanak miatta
mások! – meghatározó szerepet kell játszania és nélkülözhetetlen a
város-színház koncepció megalkotásában is. Mert már Shakespeare
is azt mondta: Színház az egész világ” És íme, most e két térbeli
építészeti mostohagyerekből - „lesajnált, csenevész kis senkikből”
bontakozik ki Budapest egyik főterének
(Ady Endre) városszínpadán az egész nagy előadás díszlete és koreográfiája.
Amit immár egy szerencsésebb történelem rendez majd el
körülöttünk. Addig is a Merlin udvarban biztosítani kell a színház
szezonális bővítésének a lehetőségét (ld. Szentendrei Malom-udvar
mintáját) egy igazi pesti szabadtéri színpad és Nyári Játékok
formájában. A színházhoz közvetve csatlakozóan, a déli városházi
szárnyban pedig – hisz leépítések vannak a hivatalban – a meglévő
közlekedési magra felfűzve meg kell vizsgálni a Hadik palotából
száműzött, kiebrudalt és ezért ellehetetlenült Kossuth klub és
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József Attila Szabadegyetem ide településének a lehetőségét.
Ennek földszintjén pedig, a színházra néző belső oldalon egy XX.
századra specializált, színvonalas antikvárium és ezoterikus
könyvesbolt kaphatna helyet, kiegészítve a nyílt színházi stúdió
programot. Merthogy a kies Duna-partra száműzött Nemzeti Színház
nem az (aminek lennie kellett volna), ezt Jordán Tamás tudja a
legjobban, nem az építészek. Akkor inkább a Merlin! S.O.S.! Ahol a

„hetedik te magad légy” (Jószef Attila).

A tornyok mellett a Városház téren ma is hangadó Madách házak két
toronyépülete városépítészeti szempontból lehetővé teszi, hogy a tér
Déli fókuszában, átellenes szomszédságban a Merlinnel – a jelenlegi
Tűzoltóság helyén – ugyancsak egy (óra) torony épüljön A sienai
középkori városi fórum – torony és plaza - mintájára, természetesen
a szomszédos Madách téri torony-párkánymagasság szigorú
betartása mellett és anyaghasználatában és tömegalakításában,
léptékarányaiban is alkalmazkodva a Madách-házakéhoz. A
budapesti városszerkezetben elfoglalt kivételes földrajzi és
kulturális pozíciója miatt azonban nem X.-dik cégirodaházként ahová rendszeresen kikerül az „office to let” felirat - hanem kiemelt
nemzetközi jelentőségű funkcióval: Brüsszel-Budapest képviseleti
székhelyként,
az
EU.
délkeleti
bővítésének
hatékonyabb
menedzselése érdekében. A tér felé finom szimmetriával
szerkesztett 9 szintes irodaháznak – amit a 4. emeleten egy tér felé
nyíló, lila tüzizománc „szoc-reál” erkély is nyomatékosít – méltó
előtere az a 3000 m2-es Fórum Hungaricum, amely közvetlen
térkapcsolattal rendelkezik a fedett- nyitott Agóra felé is . A
kapcsolat a térburkolatban közvetve is megnyilvánul. A brüsszeli
mondanivalót erősíti az a Károly körút mentén az irodaház és
evangélikus templom között húzódó „monumentális” zászlósor
„térfala is”, amely a már meglévő, illetve a várományos tagok
nemzeti lobogóit tartalmazza. A térburkolat klinker csíkozású, közte
drapp műkőlapokkal, és a zászlótartók festett fém oszlopainak a
raszterében a szomszédos Agóra mélyén szunnyadó ferde középkori
várfal irányára merőleges – onnan folyik ki - szimbolizálva, hogy az
EU-tagságunkat a középkori európai szerepünk is megalapozza,
indokolja. Ezt támasztja alá az irodaház szimmetrikus iránya – Károly
körúti tengely koordinátája – és a térburkolat ferdesége közötti
finom kontrapunkt is. Az irodaház 3000 m2-es előtere, a Fórum
ugyanakkor számos populáris eseménynek is lehet továbbra is
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alkalmi helyszíne (naggyűlés, piac, vásár, előadás-utca zenészet,
zenés-táncos rendezvény, Hyde parki hordószónoklat).
A Fórum Hungaricum észak felé a Madách téri gyalogos átjáróig tart.
Ez az autóbusz- és villamosmegállókat is felfűző zebra jelzi a
Városház utca és a Károly körút, illetve a Városház tér közötti
valóságos aszimmetrikus főtengelyt, végleg búcsút mondva a téren
a mindent átható 1935-ös szuprematikus szimmetria naív uralmának.
A főtengely a téren, merőleges irányban fasorral hangsúlyozott,
mielőtt az alábukna az Agóra-kriptába. Ettől északra, az Evangélikus
templom
szimmetrikus-aszimmetrikus
hátsó
tengelyében
helyezkedik el a 2000 m2-es városi Közkert, mind intenzíven
zöldesített közterület. A fő gyalogos irányok által már jó előre
kitaposott sétáló utak között ülőkés zöld szigetek és dombok
helyezkednek el klinker podeszteken, ülőpadokkal. Egyébként a
drapp műkő térburkolat azonos a fóruméval, illetve az Agóra
tetőteraszáéval. Északi irányból a zöld „befolyik” az Agóra üvegfal
homlokzata alá, ahonnan az üvegfal előtt a tetőről ugyancsak zöld
növények folynak alá, ezzel is hangsúlyozva a „szimmetria az
asszimetriában”
szerkesztési
alapelvet.
Ugyanakkor
itt
az
Evangélikus templom hátsó előkertjében – ahol az Isten is lehunyja
félszemét – az átmenő forgalomtól kieső városszigeten, a hely
ökumenikus szellemének megfelelően – az egykori gettó közelsége helyezkedik el egy sajátos belvárosi holocaust emlékhely, a Sztéhló
Gábor emlékmű. A kompzíció középpontjában egy embermagasságú,
megdőlt háromszög alaprajzú vörösréz harangláb áll lila tüzizománc
fedéssel és benne haranggal, amit ott helyben lehet kezelni. Ezt
veszi körül centrálisan egy kör alakú ülőke, amely északnyugati
irányból a Bárczy utca felé cikkelyesen nyitott – arra még szabad az
út. A lelkész kalapban, kézen fogva balról egy kisfiúval, jobbról egy
kislánnyal ebbe az irányba indul neki a vészterhes jövőnek. A kisfiú
réz szálon egy naturális fa játékkocsit húz másik kezével. A kislány
a nagy sietségben a padon felejtette naturális maciját. De emellett
ott maradt a lelkész Bibliája és esernyője is, kinyitva az is
visszamarad a nagy útról. Az alakok rézből vannak, de nem naturális,
hanem inkább expresszionista, vagy futurista stílusban, ahol az
arcokon kívül a drapéria a domináns. A gyerekek mellén a Dávid
csillag viszont fénylőre felcsiszolva. Szemközt a gépkocsifelhajtó,
mint a kompozíció északi kerítésének vasbeton mellvédjéből
embermagasságú réz szögesdrót kerítéselemek süllyednek ki, előtte
a virágok, koszorúk, gyertyák, kavicsok helye.
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Mert „akikért a harang szól” azoknak bizony nem lehetett egykor
részük az ökumené áldásaiban. „Én Varsóból vagyok, én Prágából,

én nem tudom, honnan. Mintha szegeket ráztak volna, mintha
szegeket ráztam volna. Nem ébredek fel soha többé…Csak azt
tudnám feledni, azt a franciát” (Pilinszky János). Meg feledni ezt a
kicifrált ökumenés magyar álmot a Városház agóra térségében és

„Testámentumot szörnyűt írni, sírni, sírni, sírni, sírni,” (Ady Endre).

Feledni az időt, múlttal és jövővel, mert nem lesz itt a Duna-Tisza
tájon „kiegyezés” sem 2017-ben, a deáki 150 éves évfordulón, sem
2020-ra, Trianonunk 100. jubileumára. Akkor pedig mi végre az
álmodozás
az
organikus,
szimbolikus,
kontextualista
városépítészetről,
a
mindenfajta
szupremáciákat
tagadó
„szimmetriák az asszimetriában” elv megvalósításáról? Mi végre a
szakma, ha nincs etikája és filozófiája az Életvilág számára?
7. stáció/ A SZADESZ-MASZOP érdekből és a hatalmukat
készségesen kiszolgáló építésszakma elitista szempontjából méltán
lepopulistázható , fent bemutatott városépítészeti elképzelés esélye
a megvalósulásra a mai politobürokratikus nemzeti sietség idején is
egyenlő a nullával. Sebaj, épüljön inkább újabb szélcsatorna a
Károly körúti térfalak tengelyében, a zsidó-magyar történetiökumenikus együttélés és asszimiláció emlékét megidéző Városházagóra helyén és annak végleges szétrobbantásával! Aztán majd
épüljön be tengelyestül az Erzsébet tér is, hisz a gyalogosoknak van
elég hely a szomszédos Metró megállók alagutjaiban! Takarjuk ki
innen végleg a Bazilika látványát, még az emlékezetből is, és
cserébe világítsuk ki helyette a „szabadkőműves” Anker stílpalotát,
hisz annak jött el az ideje! Maradjon meg nekünk a szomszédos
Meridien
szálló
szikkadtan
mélabús,
életúnt
földszintes
szoboregyüttese, meg a világuralmi jelkép, a Glóbus, az Anker ház
öttagozatú oromzatának a csúcsán. Hogy legyen mihez igazodnunk,
ha 2017-ben itt a Belvárosban is ránk köszönt Kiegyezésünk 150.
évfordulója. Ha egyáltalán megéljük, illetve együtt éljük meg? Mert a
szakmában is méltatlanná váltunk arra, hogy ezt az újabb fiaskót
elkerüljük. Maradjunk mindörökre metioikoszok saját történetünk
agórájából számkivetve!
Pályázat ide, kiírás és jogerős engedélyezési terv oda – R. úgy
érezte, hogy elvégezte a dolgát. Hogy térben és időben is
kontrollálja apokrif művét, képzeletben jó előre felliftezett az általa
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tervezett brüsszeli Óra Torony 10. emeleti tágas tetőteraszára.
2017-et írtunk képzeletben, a deáki Kiegyezés 150. évfordulóját.
Először is meggyőződött róla, hogy a szemközti városépítészeti
konstelláció,
amire
a
Budapest
Szíve
agóra-koncepcióját
komponálta, a helyén van-e még. Megnyugvással töltötte el, hogy a
patinás városépítészeti együttes látványa a régi. Balról a távoli a
Bazilika kupolájának árnyékában meghúzódó új fiatorony egészíti ki
az Erzsébet téri város sziluettet. Sokan nem értik szerepét, mert
nem látnak városépítészeti távlatokba. Jobbról, ettől ugyancsak 300
méterre a Hertzl Tivadar tér fölé magasodik egy másik kifejezetten
keleties stílusban megformált tűztorony, a lakóház tetejére
komponálva, a zsidó városnegyed határozott, félreérthetetlen stílus
jeleként, a Kiskörút tengelyébe állítva. Közöttük pont középen ott
feszül a Madách-házak sejtelmes kompozíciója a „babiloni”
rizalitokkal és párkányzattal, az immár lakhatóvá tett babiloni
fogság maradandó építészeti szimbólumaként, meg a jól ismert
„sugárúti” diadalívvel. Mindez erőt sugalló megnyitása a Városháza
felé a mögöttük meghúzódó történelmi szegényebb zsidó negyednek,
a 30-as évek felvirágzó budapesti zsidó kultúrája és emancipációja
örök mementójaként. „Tout c’est passé”? Talán a 2017-es Kiegyezés
centenáriuma ebben a kérdésben is jelentős előrelépést hozhat.
Mert Budapest Szíve - a szefárd és haszid vándorlások európai
üdvtörténeti metszéspontja - aligha építhető újjá e nélkül és ez előtt.
„És elkezdett az eső cseperészni” (József Attila) – Ezért R.
visszahúzódott a terasz fedett északi oldalára. Leült egy magányos
asztalhoz, kávét rendelt és gondolataiba mélyedt. Azon tépelődött,
hogy vajon 2005-től 2017-ig 12 év elegendő volt-e ahhoz, hogy
felnőjünk a feladathoz, és itt Budapest Szívében ismét maradandót
alkossunk? Egy régi pesti strófa jutott eszébe, egy szójáték, amit
manapság is sokan félreértenek: B’udapest – Be-juda-Pest. Vagy a
zsidó asszimilációval kapcsolatban, Eötvös és Széchenyi vitája után
szabadon mégiscsak Karády Katalinnak lett volna igaza: „Mindig az
az álom volt a szép, mely gyorsan semmivé lett”? Izrael Sahak,
holocaust túlélő és izraeli békeharcos szavai jutottak eszébe: „ Az

antiszemitizmus és a zsidó sovinizmus ellen csak egyidejűleg lehet
küzdeni” Ezt persze úgy is lefordíthatnánk, hogy: „A magyar fóbia és
a nemzeti sovinizmus ellen csak egyidejűleg lehet küzdeni”. A mai
viszonyokra gondolva - pro és kontra – bizony megkeseredett a kávé
a szájában. Mert úgy érezte: szakmailag és politikailag is
méltatlanok lettünk az örökségre. Budapest az európai kultúra Duna-
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fővárosa, az ökumené gyöngyszeme lehetne – Budapest egy
szívtelen város. Mert itt van például ez a „zsidós” (Barbra Streisand)
örökség a Kiskörút mentén, de mit tudunk kezdeni városépítészeti
asszimilációjával? Az Erzsébetvárost bontják, spekulálják stróman
vitézek, alig sikerül megmenteni belőle valamit. Az Erzsébet teret
meg csaknem elépítették (Nemzeti Színház). Most pedig itt van ez a
tervpályázati nyertes engedélyezési terv az újdonsült Városháza tér
totális beépítésére. Hol van a „szimmetriák az asszimetriákban”
mindennemű szupremáciát tagadó organikus városépítészeti
struktúra belőle? Alig, hogy megszületik egy tér, nyomban
ráspekulálnak, és máris beépítjük az „ingatlant”, jobb esetben
absztrakt, semmitmondó kaotikus kozmopolita üvegpalotákkal.
Destrukturálunk. Pedig a kibontott téren átlósan az egykori mátyási
középkori városfal maradványai húzódnak. Még áll a Merlin! Micsoda
kultúrtörténeti konstellációt és áttételesen micsoda új asszimilációs
és emancipációs kihívást rejteget itt ez az együttes! Micsoda
szakmai feladat! De alkalmas-e a hazai építésszakma mai
technokrata állapotában az itt sűrűsödő kulturális és építészeti
kihívásokkal való szembesülésre?
A második kávé elfogyasztása után már világosabb volt R. számára
a képlet. Különben is elállt az eső és a nyugati naplemente éles
megvilágításában újra kirajzolódott a nevezetes erzsébetvárosi
„babiloni” térfal. Miért nincs a mai magyar építészetnek kultúrája?
Mert ami van az egy belterjes, technokrata provizórium és
digitalizált ezotérikum. Purizmus vagy dekonstrukció. Miért nem
születnek igazi városépítészeti együttesek a városszínpadon? A
régmúltban is ingatlangazdálkodás folyt, mégis volt ereje a városi
szabályozásnak, egy Közmunkák Tanácsának, világhírű eklektikánk
a tanú rá. Az építési vállalkozások mai ingatlanspekulációs
szabadpiacától vajon remélhetjük-e építészetünk neo-reneszánszát?
A mindent átható építészeti stílusbörze – a puristától a
dekonstruktivistáig húzódó nyelvezettel – azonban még nem jelent
kulturális gazdagságot. Az ingatlanparaméterek vállalkozói nyomása
alatt kiizzadt formavilág az esetek többségében még nem tektonika.

„Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet,
hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam” (Pilinszky
János). Az individuális építészet azonban, Lukács György szerint

legalábbis teszi a dolgát a mindenkori hatalom árnyékában, végső
soron nem is ő tehet arról, hogy műveletlen. A lelketlenség igazán az
elpolitobürokratizálódott városépítészetről terjedt át rá, hiszen
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annak
paramétereinek
van
alárendelve.
A
téren
is.
Az
ingatlanspekuláció és a mindenkori politobürokrácia rövidre zárt
kapcsolatának foglyaként igazán a városépítészetnek nem lehet ma
kultúrája (régen legalább ideológiája volt). Ahogyan a posztmodern
építészeti technokratákból hiányzik a történeti építészetre jellemző
tektonika, úgy a városépítészetből az Életvilág struktúrája a
városszínpadon. Gerinctelen egzisztenciája ma már mindenre képes.
Itt a téren is, meg szerte Budapesten és a Nagyvilágban. Komprádor,
dzsentri, stróman és kozmopolita.
Hogy indulatait fékezze, kijózanodva végre szakmai álmodozásaiból,
képzeletben visszasétált a 2000 óta megnyitott Városház térre. Vissza a
valóságba. Igazi zsibongó nagyvárosi fórum alakult itt ki, mióta a bazársort
elbontották. Sátrakat, pavilonokat húztak fel a terebélyes vadgesztenyefák
tövében, a padokról galambokat etettek a megpihenők. Távolabb a
Városháza harangtornya látszott. Mert az Életvilág filozófia alaptétele is
az, hogy: „az élet él, és élni akar, nem azért adott annyi szépet, hogy
átgázoljanak rajta véres, ostoba feneségek” (Ady Endre). A belső városházi
ideiglenes parkoló udvart elválasztó szedett-vetett fémkerítés –
helyenként kiskockakő siratófalat formáz - jelzi ugyanakkor a megoldás
provizórikusságát. Mi készül itt? Talán jobb is – gondolta – hogy 2005-ben,
1935 után 70 évvel eredetileg még csak ötletpályázatról volt szó, hiszen
mai eszünkkel még mindig felkészületlenek vagyunk a feladatra. Még
akkor is, ha az óta már jogerős építési engedéllyel is rendelkezik egy
trendi kozmopolita sztárépítészeti épületszörnyeteg. Egy kizárólag
ingatlanspekuláció motiválta pöfeteg amőba és rákos polip, amely
szétrobbantani készül a helyszínen minden megszenvedett tradicionális
értéket, ami egyelőre áll, él és mozog. Pedig nekünk már csak ez az utolsó
5 hektáros „talpalatnyi földünk” maradt meg B’uda-Pest Belvárosában
ahhoz, hogy posztosított város-díszletek között újra – jobbító szándékkal együtt játsszuk el elvetélt történetünk sorsfordító felvonásait. „Utcára

néző ablakokban utcára néző emberek. Valami végleg megváltozik”
(Európa Kiadó). Ezért is jobb lenne inkább, ha egyelőre nem is épülne itt

semmi. Maradna békében a Merlin, kiásva a várfal csonk és a 22
gesztenyefa is. De meddig halasztható, tartható vissza még a feladat,
hiszen 2017 stratégiai céldátuma – az üdvtörténeti kihívás - rövidesen
lepereg nemzeti esélygörbénken. Vagy előbb a szívekben kellene rendet
tenni, s akkor Budapest Szíve - a szefárd-magyar-haszíd háromszög - is újra
megdobbanna végre? „Nincs idő”. A Nagyvilágban sincs, nem hogy
Magyarországon! Addig pedig ”Kimondhatatlan jól van, ami van, minden
tetőről látni a Napot” (Pilinszky János). Egyelőre.
Budapest, 2005. Június-2010. November 25.
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