
BESZÉLGETÉSEK FŐÉPÍTÉSZEKKEL

SÁROS LÁSZLÓ - VECSÉS

Két éve, am ikor nekem  a KÖR Kft. m ár nagyon nem  
tetszett, m unka ügyében kerestem  m eg M olnár Im rét, 
a m ostani polgárm estert, aki egyébként építész. 
Gondoltam , hogy - m in t m inden  községben, ahol az 
új polgárm esterségek, új testületek felálltak - ott lehet 
valami m unka. így is volt, m ert kiderült, hogy éppen 
egy meghívásos pályázatnak nevezhető felhívást adtak 
közre, s M olnár Im re  kitalálta, hogy akkor m inket is 
m eghívnak. Egy falusi iskolának nevezett iskola 
tervezése volt a feladat. Azért falusi, m ert Vecsés 
legrégebbi részét "falu"-nak hívják, és erre  a részre 
került az általános iskola. M eghívtak öt társaságot, 
pontosabban m i lettünk volna az ötödikek. Abszolút 
jellem ző volt a rra  a korra, hogy a dekonjunktúra 
m iatt a  pályázatot úgy írták  ki; ók nem  fizetnek 
semmit, se m eghívási díjat, se térítést, a nyertes pedig 
m egkapja a m egbízást. E rre  én írtam  egy levelet, 
hogy m ennyire nem  tartom  ezt etikus-nak, és kértem  
Im rét, hogy a következő testületi ülésen olvassa fel. 
K iderült, hogy az öt m eghívott között volt Makovecz 
is, és ő ugyanilyen levelet írt. Ez volt végül is a nyitás, 
de m ég akkor, am ikor először találkoztunk, m ondtam  
M olnár Im rének , hogy ha egyetért vele és a testület is 
szükségét látja, voltaképpen nagyon jó  lenne ha  ott 
Vecsésen főépítész lehetnék. Jóval később egyszer 
csak üzent, és akkor egy rakás tervem m el 
felszerelkezve elm entem  egy testületi ülésre; 
bem utatkozásra, m eghallgatásra. Aztán m egint 
üzentek, hogy rendben  van. Én m indenféle státusztól 
jó  ideje irtózom , és m ondtam , hogy ezt nem  tudom , 
és nem  is akarom  állásként csinálni, csak megbízási 
szerződéssel. Ebben term é-szetesen benne van az is, 
és h á t ez nagyon lényeges - ha  nem  a leglényegesebb
- része a főépítészkedésnek, hogy m agam  is 
tervezhessek. Jó l tudod , hogy papíron  a főépítész a 
saját terü le tén  gyakorlatilag sem m it nem  tervezhet. 
Ezt ugyan senki sem fogadja et, és különböző 
form ációkat találnak ki, hogy hogyan lehet kijátszani, 
de tény az, hogy elvileg egy főépítész a saját 
terü le tére  legfeljebb kisebb rendezési terveket 
(beépítési tervekkel bezárólag) csinálhat. Azzal persze 
én is egyetértek, hogy ha  a főépítész a területén  
beleszól - ez nem  lenne kötelessége - a m agántervezői 
tevékenységbe, akkor ő saját m aga ugyanilyen 
m unkákat ne  csináljon. Az egész vecsési létem, azt 
követően, hogy elfogadtak, és m egkötöttük ezt a 
szerződést, azzal kezdődött, hogy a tervtárban 
visszamenőleg m egnéztem  legalább száz tervet. Vala
mi elképesztő volt a színvonal - félreértés ne essék,

nagyon sokat É2-es besorolású tervező, teh á t építész- 
m érnök készített. A polgárm ester jóváhagyásával ezt 
követően összehívtam a Vecsésre rendszeresen dol
gozó m agántervezőket, és elm ondtam  nekik, hogy hát 
m ától kezdve nagyon rossz világ lesz itt, m ert jó llehet 
semmilyen rendelet nem  írja elő  az esztétikai 
színvonalat, de ezen jó  lenne javítani. Először 
retten tően  nem  érte tték , aztán azt kezdték gondolni, 
hogy ez m ost nyilván a saját em bereit akarja előtérbe 
tolni, az összes többit ped ig  valamilyen m ondva
csinált ürüggyel visszautasítani. Azóta talán  m ár 
kiderült, hogy nem  így van. Visszatérve a saját 
tervezői területem re: volt egy m egállapodásunk, hogy 
én ott semmiféle m agántervezői tevékenységet nem  
végzek, s ha  a színvonal - adja az Isten  - láthatóan 
javulni kezd, akkor m ajd lehetséges, hogy egy idő 
m úlva m ár nem  kell a m agántervezői tevékenységbe 
beleszólnom.

Kapcsolatom m agukkal a m agántervezőkkel elég 
változó: van akivel jó  viszonyban vagyok, no h a  az 
általa p rodukált színvonal a világon sem m it nem  
változott - és van akivel nagyon nem  jó  a  viszonyom. 
Én tényleg azt hittem , hogy ez a színvonaltalanság 
valamiféle esztétikai kérdés, de h á t szó sincs erről. 
Olyan elemi, prim itív, alapvető hibák vannak a  te r
vekben, amik az ábrázolási készség, a térlátás súlyos 
hiányát m utatják.

Egyre inkább azt tudom  m ondani, hogy re tten 
tően szükség van a kam arára, m e rt egész egyszerűen 
tényleg a legképzetlenebb, a legkevésbé rá te rm ett, 
legkevésbé alkalmas pasik kapnak és csinálnak döb
benetes m ennyiségű m unkát. Ezek a  m unkák persze 
igazándiból nem  nagy horderejűek, de éppen  Vecsé
sen látni nagyon jó l, hogy m ilyen m élyen a gyökerek
nél pusztítanak, rom bolnak. T udod , hogy Vecsés az 
ország legnagyobb faluja? Nagy kiterjedésű, de való
jában  borzasztóan belterjes, tehá t re ttenetesen  sűrű. 
Új építési telkek nem igen vannak; am i van, az n a
gyon drága, és ezen a  szülők a korábbi nagy porták 
felaprózásával próbálnak segíteni, kialakítják a nyeles 
telket a régi hosszú telekből. M iután a kapcsolat nem  
tart örökké, ezek a telkek idővel gazdát cserélnek, 
attól kezdve pedig  jö n  a perpatvar, a nyeles telek 
okán, és m indenféle egyéb. Olyan elképesztő építési 
sűrűség jö tt  létre, ami tovább m ár nem  folytatható, 
illetve csak úgy, hogy beépítik a tetőt, a padlásteret. 
Éppen ezek azok a nem  nagy m unkák, amikből 
viszont rengeteg  van, s amik aztán olyanná form álják 
az egész városképet, amilyen. N em  hiszem  hogy volna 
m ég egy falu M agyaroroszágon, am elynek rondább 
lenne a főutcája, m in t Vecsésé.

A tervezőkkel tö rtén t m egbeszélést követően kér
tem  és kaptam  lehetőséget, hogy a beadványi terve
ket az engedélyeztetés során, de m indenképpen  az 
engedély kiadása előtt m egnézhessem  és szignáljam.
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A helyi építési hatóság bizonyos fokig örül is ennek, 
am inek az a teljesen egyszerű oka, hogy ezek a m a
gántervezők zöm m el helybeliek, és nehéz azt m onda
n i nekik, hogy öreg, m ár m egint valami szart hoztál. 
Viszont akkor o tt van a Sáros, aki m agára vállalja ezt 
is, m eg m ég néhány egyéb kínos dolgot, hogy igenis 
m ondjuk ki: nagyon szép, hogy szeretjük, m ert na
gyon kedves em ber, de am it csinál, az nem  jó . M ára 
ez a dolog elju to tt odáig, hogy egyfajta korrekciós 
beszélgetések vannak, hasonlóak, m in t amilyenek az 
egyetem en a korrigálások voltak. Eljön, megbeszél
jü k  a  tervet, hogy m it kéne így-úgy-amúgy tovább
alakítani, ő aztán vagy megcsinálja, vagy sem, vagy 
olyanná sikeredik, vagy nem  - általában nem . Ezen
közben ha  van egy-egy olyan pofa, aki jó , az nagyon 
üdítő, és tényleg csak örü ln i lehet neki. A dolog másik 
oldala, hogy van egy rakás dolog, am i tényleg 
kifejezetten - h a  úgy tetszik - főépítészi feladat. Ilye
nek a kisebb beépítési tervek, tanulm ányok, amelyek 
egy továbblépés lehetőségét taglalják. Ezek nagyon 
fontosak, és hál’ Istennek, elég sok van belőlük. P er
sze hát ez is olyan, hogy ezt csinálni kell, fel kell is
m erni, hogy oda szükséges egy ilyen előkészítő m un
ka, ki kell hajtan i az igenlő döntést, ki kell rá  
pedálozni a pénzt, és akkor el lehet indulni. Akkor 
van egy terv, am inek alapján ki kell találni a konkrét 
tennivalókat.

Vecsésnek részletes rendezési terve nincs, általá
nos rendezési terve van, ezt akkor hagyták jóvá, 
am ikor én  Vecsésre kerültem . Abba lényegileg bele
szólni nem  tudtam . M egm ondom  őszintén, nincs vele 
olyan sok bajom , néhány van, de azokat nem  tudom  
kifejezetten a tervezők nyakába sózni, m ert egy jó  pár 
elég szerencsétlen körülm ény az, ami bizonyos 
dolgokat lehete tlenné tesz, m ásokat pedig m eghatá
roz. A lapvető gond, hogy a 4-es főú t felibe vágja 
Vecsést, és ha  ez m ég nem  elég, h á t kicsivel távolabb 
tőle o tt m egy á t a vasút, és m indennek tetejébe ott 
van Ferihegy; az 1-es és a  2-es kifutópályák bizonyos 
terü le te  közigazgatásilag Vecséshez tartozik. E pilla
natban talán  a 4-es ú t  a legborzasztóbb; elképesztő

forgalm at visz keresztül a falun, tényleg csak az tudja, 
hogy m it je len t, aki próbált három  gyerekkel, két 
cekkerrel m ondjuk péntek  délu tán  átm enni azon az 
ú ton. H á t ezek a próbálkozások nem  m indig  vég
ződnek happy end-del. N agyon gyakoriak a balese
tek, a halálos balesetek is, és a veszélyeztetettségen túl 
iszonyú kosz, zaj és bűz is szárm azik a forgalom-ból. 
M ár a rendezési terv, teh á t az A RT is foglalkozik 
azzal, hogy egy elkerülő  ú ton  vigyük ki a 4-est a 
településről, és erre  azért van is esély. M ost elkészült 
e rre  a tanulm ányterv, pénz kell rá , elég  sok pénz, és 
azt csak a m inisztérium tól lehet kérni és várni. Hogy 
m ikorra lesz pénz, nem  tudom , de rem ényeink azért 
vannak. Ez a változás érdekes jövő t is prognosztizál; 
van jó  néhány példa a rra  az országban, hogy egy 
településen végre m egnyitottak egy elkerülő  főutat, 
és m inden, am i addig erre  az ú tra  tü lekedett, teh á t a 
kereskedelem , a vendéglátás, a szolgáltatás; főleg 
m anapság a vállalkozói szféra - az egyik napró l a m á
sikra vákuum ba kerül (M ezőkövesd, Szolnok), m ert 
kiderült, hogy az átm enő forgalom ból nagyon sokat 
lefogtak. Ez az a dolog, am it én  m egpróbálok - pon
tosan az eddigi tervekkel is - m ár m ost feltárni, és 
előkészíteni, m ert abban a pillanatban, ahogy a 4-es 
elkerülő szakasza m egépül, nagyon sok dolog á té rté 
kelődik majd. Á tértékelődik a Fő utca, s abból, ami 
m ost elviselhetetlen, lehet egy nagyon jó  települési 
gyűjtőút, ahol m eg lehet állni, parkolni, ahol nincs ez 
az elmebajos forgalom , de az is igaz, hogy abban a 
pillanatban a Fő ú t m elletti házak, kereskedések is 
átértékelődnek. Egyrészt csökken m ajd  a külső forga
lom, m ásrészt viszont egy ottani vendéglő végre nyit
hat teraszt az utcára, am it m ost nem  teh e t meg. 
Olyan nagy a kosz, a bűz, hogy nincs épeszű em ber, 
aki kiülne oda. Azzal, hogy az elkerülő  ú t m egépül, 
összekötési pontok, m eg új bekötések is kellenek. Az 
egyik ilyen az úgynevezett "régi" Ecseri ú t, am it a 
Ferihegy 2 pályájának építésekor egyszerűen elvág
tak és kész. Az ú t m egszűnt, és nyitottak egy másikat. 
Most m ajd ennek a csonka ú tnak , am i ép p en  az új 
elkerülő ú tra  jö n  ki, biztos felértékelődik a szerepe,



ahogy m inden  m ellette lévő területnek is. Ezek a 
beépítési tanulm ánytervek pedig  - eléggé szisztemati
kusan, azt hiszem - ez t a helyzetet próbálják körüljár
ni. T ehá t, hogy - m ondjuk - a település feltáró útja 
lesz az Ecseri ú t, és ez azt je len ti, hogy m inden, am i
vel ennek  az ú tnak  a m entén  találkozunk, az lesz az 
első benyom ást je len tő  elem  m inden  érkező számára. 
Például ilyen a tem ető. A tem ető  itt elég különös, 
furcsa hely - általában persze m indenütt, de itt 
tényleg elég furcsa. N em  em lítettem  még, hogy Ve
csés alig 200 éves, és bárm ilyen hihetetlen, de ezen a 
településen egyetlen m űem lék, vagy m űem lék-jelle
gű épület sincsen. A legrégibb em lék néhány sváb 
sírkő. H ála Istennek  m egőrizték, összegyűjtötték, és a 
tem etőben kiállították őket. A tem ető fejlesztési 
tervében a javasolt új ravatalozó terébe gondoltam  
ezeket elhelyezni. O tt ugyanis elég nagy nyitott, 
fedett té r volna a ravatalozó előtt, és nyilvánvaló, 
hogy különböző m ére tű  tem etések vannak - m eg
próbáltuk a te re t úgy osztani, hogy a nagy térlefedést 
tartó  falak elé egy-egy sorba beállítanánk ezeket a 
köveket. Olyan ez, m in tha a halottak köztünk állná
nak. A tem etővel szemben pedig  van egy kubikgö- 
dör, amiből valam ikor Vecsés legrégebbi része, a 
"falu", a sváb rész épült. Képzeld el, hogy ott, a 
Ferihegyi repü lő tér m ellett, egy ilyen település szélén 
van egy nádas, am iben m ég van vadkacsa, de az is 
igaz, hogy ebbe a tóba hord ja bele a környék, de 
nemcsak a környék az összes szemetét. Valami egé
szen elképesztő, ha m egkérdezed az ott lakót, hogy ki 
hord ja ide a szemetet. - Ó, hát azt nem  lehet tudni, 
ilyet m i nem  csinálunk... És odam ész a szeméthez, és 
kiveszed a gyerekének az iskolásfuzetét. Számomra 
az, hogy egy faluban papírt, de egyáltalán bármi 
elégethető dolgot kidobnak, m ég m ost is m eg
döbbentő. A fejlődéssel persze együtt já r  az elképesz
tő  pazarlás. Például am ióta szervezett szemétgyűjtés 
van ott, ahol gyerm ekkorom ban laktunk, a nővérem  a 
kukába hord ja a gazt, am it mi korábban kigyomlál
tunk, és kom poszttá gyűjtöttünk össze, és am ikor 
rászólok, m egdöbben, és nem  érti. Én m eg elröstel-

lem  m agam , hogy m ost m it piszkálom őt ezzel. M ert 
hiszen a gazt m indenki a kukába hordja. És ez valami 
barom ira nem  jó  dolog.

De semmiféle olyan elm életben, vagy olyasféle el- 
m életesdiben nem  hiszek, hogy hogyan lehetne ezen 
általánosságban segíteni. T erm észetesen lehet ilyet 
kreálni, m eg kreálnak is, reggeltől estig. Vecsésen ez 
pontosan a kubikgödör - Lányi-nak nevezik egyéb
ként - kapcsán m erü lt fel. L étre jö tt a Lányi ad  hoc 
bizottság is és hát m entek a jobbnál jo b b  ötletek, hogy 
akkor be kell keríteni, ő rt kell állítani, m indenféle 
olyan szigort kell alkalm azni, am it unalom ig jó l 
ism erünk. A bekerítésről annyit, hogy ez korábban 
m ár m egtörtént. A kerítésből hiányzik, m ondjuk 
negyven m éter. Valakinek szüksége volt rá , a tyúk
udvarát, vagy valam ijét bekeríteni. Szóval m ég a 
kerítést is ellopják. Én azt gondolom , és abban hiszek 
egyedül, hogy ha  valamiféle jó  példa megvalósul, 
akár csak egy is, annak van értelm e. T eh á t ha  ezt a 
fejlesztési, vagy beépítési tervet sikerül m ost lépésen
ként elindítani, m árpedig  biztos, hogy el fogjuk tudni 
indítani, akkor az valamelyest kötelez. S ikerült máris 
elérni azt, hogy a Lányi nem  lesz betem etve - m ert 
ilyen abszurd szándék is volt. Egy bizonyos részt te r
m észetesen fel lehet tölteni, és ez pontosan az előbb 
em lített, Ecseri ú ti terület, ahol lehet vállalkozói 
terü letet, olyan építési telkeket létrehozni, ahová a 
viszonylag tehetősek, vállalkozók, iparosok oda tud 
nak telepedni, és abban a pillanatban, hogy egy te rü 
letnek van igazi gazdája, a helyzet megváltozik. Aztán 
ki lehetne alakítani, am i a tervben szerepel; kispályás 
labdarúgó, m eg teniszpályát, és egy kis sörözőt. És ha 
sikerül a tavat kitisztítani - ehhez persze kell m ég jó  
néhány év - m ég csónakházat is létre lehetne hozni, 
ahogy valaha volt is ilyen.

Én ezt a főépítészséget, egyáltalán, egy település 
arculatának a m eghatározását, ezt olyan távolinak 
érzem  bárm iféle politikától, legalábbis a napjaink é r
telm ezésében vett politikától, hogy am ennyire lehet, 
igyekszem ez utóbbitól távol kerülni. V annak persze 
helyzetek, am ikor ezt m égse lehet. E rre  nagyon jó
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’56-os em lékm ű terve

példa volt, hogy csináltam  egy tervet egy ’56-os em 
lékm űhöz Vecsésre. Ezt a terve t többszöri tárgyalás 
u tán , és voltaképpen abszolút politikai szintre érve 
végül is elutasították. T ehá t nem  lesz belőle semmi.

Elég furcsa volt. A  tervet a m ai napig  változatla
nul jónak  tartom , term észetesen fenntartva, hogy ez 
borzasztó kem ény dolog, de én  m a sem tudok más
ként gondolni ’56-ra, m eg azokra az időkre. M inden
esetre azért elég jó  figyelm eztető je l volt, noha két
ségtelen, hogy korábban elég sok m indent sokkal sza
badabban és egyszerűbben keresztül lehete tt vinni, 
m intsem  rem éltem . Egyébként az eddigi összes elő
terjesztésem m el kapcsolatban semmi panaszom  nem  
lehet, m ert három  ellenszavazat volt a legtöbb, amit 
valaha is kaptam .

A háború  végén, illetve m ég a háború  alatt a 
svábok elkezdtek a Fő utcán építeni egy tem plom ot, 
de a falakat valami elég szerencsétlen m ódon nem  
m erevítették ki építés közben; jö tt  egy nagy szél
vihar, és az épü lő  tem plom  összedőlt. Aztán - ez m ár 
vastagon az 50-es években volt - m egtiltották az 
építkezés folytatását. A m ár em lített faluközpont- 
beépítési tervben van égy javaslatunk, hogy ennek a

Kápolna m etszet és hom lokzat

tem plom nak a helyére épüljön egy új kápolna; egy 
icipici épület, tu lajdonképpen  csak egy jelkép, 
m ondjuk szárnyasoltárhoz hasonlító dolog, és ha 
ennek a kicsiny épületnek  a kapuját kinyitjuk, akkor a 
középső kép lesz m aga az oltár. Ezen a té ren  zajlik 
tudniillik a sváb búcsú, és m iután ez ősszel van, a 
tervezett kis épü let szabadtéri tem plom nak, isten- 
tiszteleti térnek tökéletesen m egfelelne. Úgy gon
doltam , hogy ez az em lékkápolna szól egyrészt erről a 
soha el nem  készült tem plom ról; és emlék kápolna
ként szól a kitelepítettekről, elhurcoltakról, m ind
azokról az üldözöttekről, akik ehhez a területhez 
kötődnek - szándékosan nem  hangsúlyozom , hogy 
svábokról. Egyébként a dolog szám om ra nagyon é r
dekes, m ert soha nem  hittem  volna, hogy ilyen ellen
tétek tapasztalhatók, és azt kell m ondjam , hogy nem  a 
svábok oldaláról, legalábbis az én  olvasatom ban és 
ism ereteim ben nem  onnan indultak  ki. A svábok most 
körülbelül ötezren vannak a huszonötezer lakoson 
belül, és tényleg nem  hittem  volna, hogy van el
lentét, de vein. Az m egint más kérdés, hogy h a  az em 
ber ezt tudom ásul veszi, akkor m i következik belőle. 
Szerintem az, hogy nem  az ellen tétet kell hangsú
lyozni, hanem  pontosan annak  kell elébe m enni, hogy 
hogyan lehet használni ezeket a különbözőségeket és 
hasonlatosságokat. Például úgy, hogy létezik egy sváb 
fúvószenekar, am inek elég nagy hagyom ánya van. 
Úgy gondoltam , hogy ugyanabban az em lített 
falu központban végre legyen egy olyan hely, ahol a 
zene m agáért a zenéért szól, teh á t nem  m ert

lagzi van, nem  m ert tem etés van vagy búcsú, hanem  
legyen térzene. És úgy néz ki, elég nagy esély van 
arra, hogy m egvalósuljon a dolog. Am ikor legutóbb 
meghívtak a zenekari kuratórium  ülésére, ott 
felajánlottam, hogy ha szándékukban áll m egépíteni a 
zenepavilont, akkor ennek a kiviteli tervé t ingyen 
m egrajzolom. N agyon jó  lenne, ha  jövőre, m ondjuk a 
búcsúra elkészülhetne.
A m egvalósulatlan terveknél tarto ttam . A 60-as évek
ben a svábok építettek a faluban egy másik templo-
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Az új tem plom torony terve

m ot, Árkay B ertalan tervezte, és az eredeti tervhez 
(többféle változatban) torony is tartozott. H át torony
ról akkoriban aztán szó sem lehetett, és nem  is olyan 
nagyon régen  kaptam  egy m egkeresést a róm ai kato
likus plébánostól, hogy terveznék nekik egy tornyot a 
tem plomhoz. M egint csak lokálpatrióta lelkesedéssel 
m ondtam , hogy hogyne terveznék, hát ez az én  dol
gom, T erm észetesen ingyen. A terv egy hosszú b e
szélgetéssor u tán  elkészült. Láttam , hogy a plébános 
úrnak  nem  tetszik. A tö rténe t hosszú, nem  kell 
m inden részletét elm ondjam , de az biztos, hogy ha 
egy pap nem  akar tem plom ot, vagy tornyot építeni - 
m indegy hogy m ilyen oknál fogva - akkor abból nem  
lesz semmi, ahogy egyébként a fordítottja is igaz. 
M indenesetre elég érdekes feladat volt, és örültem  
volna, ha  netán  elkészül.

M ondani akartam  m ég, hogy van a falunak egy 
kéthetente m egjelenő tájékoztató újságja. Most m ár 
jó  ideje van rá  lehetőségem , hogy m inden számban 
egy tervet vagy elképzelést ismertessek. Ez 
gyakorlatilag egy népszerűsítő  sorozat, de nagyon 
örülök, hogy így az em berek hallanak a m unkánkról. 
Van persze ennek  más form ája is. Volt egy lakossági 
fórum a a három  beépítési javaslatnak: a tem ető, a 
Lányi és a faluközpont voltaképpen területileg is 
összefügg. N agyon m egdöbbentem , és Örültem, hogy 
m ilyen sokan eljöttek. Ez azt jelen ti, hogy van é r
deklődés a fejlesztési tervek iránt. Nagyon sok érte l
mes, jó  hozzászólás volt. Ezt követően látta és fogadta 
el a  terveket az önkorm ányzati testület, így e 
pillanatban ez a három  elképzelés hála Istennek él; az 
ezeket a terü le teket érin tő  továbblépés ezek 
figyelembe vételével történik. I t t  ta rtunk  most.

Országépítő: H ol és hogyan lettél főépítész?
Krizsán András: Pula Nagyvázsony közelében fek

vő, kb. 200 lélekszámú és kb. 200 éves település túl
nyom óan sváb lakossággal. A faluban régi, telekha
táron  épü lt jellegzetes dunántúli, vakolatdíszes házak 
állnak, középpontjában van egy szép kúria, am it új 
bérlője szépen felújított. Alig van új ház, a régiek kö
zül sok a düledező, lerom lott. 10-15 éve építettek  fel 
egy új utcában egymás m ellett vagy 6-8 családi házat. 
Ez m ár a kockaház-korszak u tán i divat idejében tö r
tént; em eletes, erkélyes, hivalkodó épületek, e lre tten 
tő példái annak, hogyan lehet a tájról, hagyom ány
ról, környezetről teljesen elfeledkezni.

1990. végén a polgárm ester m egkereste Makovecz 
Im rét, hogy az ugyancsak a központban volt egykori 
m ajor területén, ahol m a csak használaton kívüli há
zak vannak, szeretnének m ost m ár a falu arculatába 
illeszkedő házakat építeni. K észítettem  egy rendezé
si, parcellázási tervet a terü le tre. Eszerint nyolc 
házhely alakult ki, és a régi épületek  közül kettőt, a 
terü le t két szélén m egtartásra javasoltunk, átalakí
tással úgy, hogy az egyikből vegyesbolt, a másikból 
panzió-fogadó-vendégház lehessen, ha akad b eru h á
zó- A terv részletes szabályozást tartalm azott, és 
em ellett készültek tanulm ánytervek is, elsősorban a 
közm űproblém ák m egoldására, am elyek nem csak a 
települést, hanem  a tágabb körzetet vették figyelem
be. Az ham ar kiderült, hogy nincs érte lm e konkrét 
ajánlati terveket készíteni az egyes telkekre; a háza
kat úgyis a személyes igényekre kell m ajd igazítani. 
Ajz egységes megjelenés és a kívánt színvonal érvé
nyesítésére találtuk azt a m egoldást, hogy én, m int a 
rendezési terv készítője, főépítészként felügyeljem az 
induló építkezéseket, és segítsek az egész folyam atot a 
kívánt m ederben tartani. Egyelőre két telek kelt el, 
további kettőre pedig  igényt je len te ttek  be.

Országépítő: Van-e reális kilátás egy ilyen kis 
faluban további építkezésekre?

Krizsán András: Biztos, hogy lassan fog beépülni 
ez a központ, és ezért nehezebb is lesz odafigyelni 
erre az évekig elhúzódó folyam atra. T arto ttu n k  egy 
szakmai napo t a faluban, ism ertettük  az elképzelé
seinket, és felvilágosításokat ad tunk  a családi ház
tervezés, engedélyeztetés kérdéseiről.

Országépítő: Voltak Pulán egyéb m unkáid  is?
Krizsán András: A település vezetőivel és néhány 

falubélivel nagyon jó  viszonyba kerültem . Tavaly 
nyáron a szabadságom at is ott tö ltöttem . A falu szé
lén húzódó gyönyörű pincesor egyik, korábban m ár 
elég szerencsétlenül nyaralóvá alakított pincéjének 
tulajdonosa megbízott, hogy neki ott idős korára 
állandó lakóhelyül szolgáló házat tervezzek. M iután a 
pincéknek m ár m ajdnem  a fele idegen, azaz nem
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