
…A FÁTÓL AZ ORSZÁGOT

Hordják ki a törmeléket a Gresham palotából. A buszmegállóban akkora a por,
hogy az ott várakozók egymást sem látják tőle. De ez nem probléma, csak néhány
bennszülött gyalogpolgárt érint kellemetlenül, meg a munkára felvett páriákat.

Még sokkal nagyobb porhintés folyik az engedélyek körül. Számos hír arra utal,
mintha a mélygarázs építése miatt kellene a fákat kivágni a térről, és ezért tiltakoz-
nának a környezetvédők. A tiltakozás persze ezért is jogos lenne, de most nem erről
van szó. A mélygarázs építésére a beruházó korábban megkapta az engedélyt, és eb-
ben benne volt három fa kivágása is.

Most más jutott az új tulajdonosok eszébe. A fák miatt a leendő szálloda néhány
ablakából nem teljes a panoráma, ezért kell az útban lévő fákat kivágni. Hogy értéke-
sebb legyen a szoba, drágábban lehessen kiadni. Később majd a buszmegálló lesz
útban, esetleg maga a busz is, meg a gyalogosok. Takarnak, járnak-kelnek. Élnek.

Csak ha a fákat sikerül eltüntetni, akkor fog feltűnni, hogy a Lánchíd pillére is
zavaró. Olyan, mint egy diadalkapu, és éppen a szállodából nem látszik tőle teljes
egészében a híd. Legalább a pesti oldalhoz közelebb eső pillért le kellene bontani,
rögtön más lenne a kilátás. Esetleg még a budai pillért lenne érdemes áthelyezni,
hogy az Alagút jobban látszódjék. Akkor már csak a Vár van egy kicsit útban, nél-
küle ugyanis a panoráma sokkal szélesebb lenne.

Ez persze még csak egy irány. Alig néhány házat kellene lebontani ahhoz, hogy a
hátsó front is közvetlen kilátáshoz jusson a Bazilika felé; és a Bazilikát, hogy lát-
szódjon az Andrássy út…

Mostanában az önkormányzatnál az építtető nyilván azzal fenyegetőzik, hogy, ha
nem kapja meg a fakivágási engedélyeket, elvonul. Ettől nem kellene nagyon meg-
ijedni, sőt, mindjárt egy hirdetést is a kezébe lehetne nyomni a nagyrabecsült üzlet-
félnek:

Szállodának alkalmas telek eladó a Szaharában. Teljes körpanoráma. Gyermek-
játszótér nagy homokozóval kialakítható. Mélygarázs építhető, közvetlen tankolási
lehetőséggel. Ajánlatokat "Four Seasons" jeligére várják a kiadóban.
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