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BUDAPEST huszonhét évvel ezelőtt már-már utópista alapokon építette fel önkor-
mányzati rendszerét. Az akkori törvényalkotók abból indultak ki, hogy a közszolgál-
tatásokról és a helyi élet szabályairól az állampolgárokhoz igen közel kell dönteni. Így 
alakult ki a kerületeknek rendkívül nagy önállóságot biztosító rendszer, amelyben a 
lakosok maguk választhatták meg azokat a helyi döntéshozókat, akiktől ügyeik leggon-
dosabb, legkörültekintőbb vitelét várták.

Akkor, a rendszerváltás hajnalán, a már megtapasztalt rosszal való radikális leszá-
molás és a még ismeretlen jó felé tartó derűs menetelés idején természetesen még senki 
sem sejthette, hogy ezek az önkormányzatok – miként elődeik, az ugyancsak nemes el-
vek alapján létrejött tanácsok is – a lehető leghamarabb a pártpolitika zsebszínházaivá 
válnak. Kicsiben parlamentet játszott mindahány, és igen hamar eljutottunk oda, hogy 
még a jobbik esetnek minősült, ha a frakciók és a közvetlenül választott tisztségviselők 
hatalmi harcává silányult az önkormányzatiság; ennél is jellemzőbb volt azonban, 
hogy a pártklientúra eltartására és a pártfinanszírozásra kezdték használni a kétségkí-
vül jelentős vagyonnal és intézményi struktúrával bíró kerületeket.

Hogy bele kell-e ebbe nyugodni, és el kell-e ismerni, hogy társadalmunk éretlen a 
demokrácia gyakorlati alkalmazására, annak megválaszolása messzire vezetne. Egy do-
log azonban megfontolandó: amikor a jelenlegi kormánypárt arra hivatkozva, hogy a 
Fővárosi Közgyűlés csak egy „pénznyelő” szervezet, és a kerületeket éppen úgy tudják 
képviselni benne a polgármestereik, mint a korábban közvetlenül megválasztott képvi-
selők, egy a fenti demokratikus alapelveket megtagadó rendszert hozott létre. És most 
már négy év tapasztalatai alapján állíthatjuk, hogy ez a szisztéma – habár talán való-
ban olcsóbb – semmivel sem jobb az előzőnél. Egy dologra alkalmas mindösszesen: hogy 
Budapest védtelenül álljon az országos politika hullámverésében, hogy zömmel olyan 
emberek döntsenek az anyagi jólétéről, beruházásai sorsáról, intézményei működéséről, 
akiknek sorsa, érvényesülése közvetlenül egyik vagy másik párt kezében van.

Ma már, huszonhét évvel a szépséges elvek írásba foglalása után, a polgár szinte 
fönn sem akad azon, hogy választott vezetői olykor a legnyilvánvalóbb módon vala-
mi más hatalmat szolgálnak az ő érdeke helyett. Iskolapéldája ennek, ami a buline-
gyednek csúfolt egykori pesti zsidónegyedben, a Belső-Erzsébetvárosban történik. A 
Hunvald-ügy – azaz az önkormányzati ingatlanvagyon máig tisztázatlan hátterű el-
sinkófálása – melléktermékeként létrejött romkocsma-szubkultúrából néhány esztendő 
alatt egy kifejlett vigalmi negyed nőtt ki ebben a városrészben, amire mint a guánó ré-
tegződött rá a szürkegazdaság megannyi ága. Bizonytalan forrásból származó alkoholt 
mérnek ki sok helyütt számla nélkül, az olcsó szesztől minél gyorsabban és alaposabban 
berúgni óhajtókat csak interneten elérhető cégek hajtják kocsmáról kocsmára, majd a 
féllegális szállásokra, s bár fél tucat őrző-védő vállalkozás él a felvigyázásra áldozott 
közpénzből, az éjszakák elviselhetetlenül zajosak. 

A rendszerváltáskori célok ismeretében a polgár erősen meglepődik, amikor azt ta-
pasztalja: választott vezetői nem hogy megakadályozni igyekeznének lakókörnyezete 
leromlását, pihenése ellehetetlenülését, ellenkezőleg: mindezt maguk generálták. Bár-
miféle társadalmi vita nélkül rendeletet hoztak ugyanis, miszerint választóik lakóhe-
lyén mindent szabad. S amikor a polgár erre rájön, és kérdezne az ügyben, még jobban 
meglepi, hogy sok száz aláírással ellátott indítvány ide vagy oda, a polgármester hó-
napokon át elutasítja a közmeghallgatást óhajtókat, és bármit is cselekedni csak akkor 
mutat hajlandóságot, amikor a botrány már az égig ér. A meglepetés közben remegő 
dühhé válik, mikor már mindenhonnan a vendéglátósok tromfja visszhangzik: akinek 
nem tetszik, költözzön el.

Ami a Belső-Erzsébetvárosban ezekben a hónapokban zajlik, hirtelen reflektorfényt 
vetített az önmaga ellentétébe fordult önkormányzatiságra. A választott helyi vezetők, 
akik a jövedékből, járulékokból és adókból élő állam, rosszabb esetben a vendéglátás 
hasznából ilyen- vagy olyanformán részesülő pártjuk, legrosszabb esetben saját maguk 
hasznát előbbre valónak érzik, mint a helyben lakó polgárok üdvét, igen rossz úton 
járnak. A demokrácia tökéletes félreértéséről tesznek tanúbizonyságot akkor is, amikor 
azt hiszik: joguk van nem válaszolni a kérdésekre, a végletekig kivárni a párbeszéddel. 
Nem mennénk olyan messze, mint az egyszeri nyolcadik kerületi lakos, amikor az Au-
róra közösségi hely ügyében egy videó tanúsága szerint így szólt alpolgármesteréhez: 
„Ne húzza itt nekem a száját, mert maga az én alkalmazottam!”, de megvalljuk, látva 
a dolgok alakulását, kezd kedvünkre való lenni a viszonyrendszer ilyen leegyszerűsített 
definiálása.

Éppen ezért azt ajánlanánk minden fővárosi polgárnak, hogy ha nem tetszik neki, 
amit maga körül lát, nyissa ki a száját. Veszíteni nincs mit, legfeljebb nyerhet ezzel 
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