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A magára maradt vidék problémáit 
a nyolcvanas években felismerte, testközel
ből megtapasztalta a későbbi Kós Károly 
Egyesüléshez tartozó kör. Meg kellett találni, 
és meg kellett tanulni a segítségnyújtás 
lehetőségeit. Az igazgatási szférában akkor 
is voltak főépítészek, akik azonban csak 
adminisztratív szereplői voltak a központi 
irányításnak. Az 1989ben megalakuló KKE 
azonban a gazdaszerepre helyezte 
a hangsúlyt, építészei tudatosan vállalták 
ezt a szolgálatot. Hogyan kezdődött 
ez a munka?

Főépítészi tevékenységünk története az 
1980as évekre nyúlik vissza. Amikor Mako
vecz Imre a faluházépítések során népmű
velőkkel együtt járta a vidéket, a gazda
szemlélet hiányát tapasztalta az élet vala
mennyi szegmensében. A tanácselnök és 
apparátusa elláttak ugyan bizonyos felada
tokat, de a település hosszabb távú jövő
jére vonatkozó kérdésekre helyben nem, 
csak központilag születtek válaszok. E sze
rint például sokáig csak sátortetős házakat 
lehetett építeni. Később már engedélyez
ték a nyeregtetős épületeket, ezekhez 
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azon ban csak típusterveket lehetett hasz
nálni. Az építészetben egyéni, önálló gon
dolatok nem tudtak megjelenni. A nagyobb 
építkezéseket a megye készítette elő és 
vitte végig, a helyi akarat nem tudott érvé
nyesülni. A tanácselnök kezdeményezhe
tett ugyan, de nagyon szűk volt a mozgás
tere. Makovecz Imre ezért fontosnak tartot
ta, hogy legyen helyben olyan szellemi 
kapacitás, amely képes az építészeti gazda 
szerepnek megfelelni, a kisebb feladatoktól 
egészen a fejlesztésekig. Míg a nyolcvanas 
évek közepéig ezt az állam biztosította ál
lami tervező és kivitelező vállalatok formá
jában, addig a faluházépítés pregnáns pél
dája a makoveczi gondolatok megvalósí
tásának. Ennek során nem az állami építő
ipari vállalat kivitelezésében valósult meg 
egy, az állami tervezőirodák által acélból és 
üvegből megálmodott művelődési ház, 
ha nem az adott közösség felkérésére, igé
nyeikhez igazodva folyt a munka, helyi 
mesterekkel, helyi építőanyagok felhasz
nálásával. Az itt szerzett tapasztalatok indí
tottak el minket 1986ban – akkor még Idol 
Gmk néven – ezen az úton. Nem volt tutuj
gatás. – Kisfiam, itt a munka – mondta a 

Mester –, tessék, csináld! – A Kós Károly Egye
sülés 1989es megalakulását követően 
szer veztünk egy konferenciát Gálosfán, 
amely nek témája a településfejlesztésfej
lődés, a revitalizáció, az önkormányzatok, 
az építési struktúra és gyakorlat, valamint 
a főépítészi szerep komplex kérdésköre 
volt. Az Egyesülés feladatot kívánt vállalni 
az ország újjáépítésében és a vidék újjáé
lesztésében. Ennek lehetséges módját a 
gazda szerepét helyben betöltő főépítészi 
szolgálatban látta. Így indult többek között 
Csenger, Szerencs, Siómaros, Siójut törté
nete. Az említett faluházprogram, amely
nek eredményei szájról szájra terjedtek és 
a médiumokban is helyet kaptak olykor, 
egyre ismertebbé vált. Ha ezen felbuzdul
va vidéken valaki építeni akart, felkereste 
Makovecz Imrét. Így indult a rácalmási tör
ténet is 1988ban. Az akkori tanácselnök, 
Schrick István egy régi kúria átalakításával 
faluházat szeretett volna létesíteni. Azon
ban hamarosan kiderült, hogy ehhez előbb 
iskolát kell építeni, hogy a kúriában elhe
lyezett szükségtantermeket felszámoljuk.

A rácalmási indulás jól példázza 
a kilencvenes évekre jellemző helycserés 
történetet. Akkoriban minden ideiglenes 
vagy szükségmegoldás volt, ezért legalább 
háromnégy lépcsőt kellett megmászni 
ahhoz, hogy helyükre kerüljenek a dolgok 
az „új” rendszerben. Így volt Veresegyházon 
is, amikor odakerült?

Veresegyház egy kicsit más történet ebből 
a szempontból. Pásztor Béla, akkori tanács
elnök, 1989ben idősek otthonát akart 
terveztetni. Minden előzmény nélkül keres
te fel a Makonát, miután az utcán látta a 
névtáblánkat. Leültettük, beszélgettünk, 
majd Bata Tiborral és Ekler Dezsővel kimen
tünk a helyszínre, és készítettünk egy kon
cepciótervet. Csengerhez hasonlóan itt 
sem főépítészt kerestek, hanem egy konk
rét feladatra kértek megoldást. Ehhez tud ni 
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kell, hogy a 80 kilométerre lévő megye
székhely állami irodájából építész – a „nagy” 
távolságra való hivatkozással – Csengerre 
nem látogatott el. A mi akkori szabadság
fokunk azonban megengedte, hogy távol
ságtól függetlenül, Csengertől Makón át 
Zalaszentlászlóig mindenhol dolgozzunk. 
A veresegyházi idősek otthona egy sikeres 
történet, mert több ütemben ugyan, de 
megépült, és kialakult egy hosszú távú 
munkakapcsolat. Közben jött a rendszer
váltás, a tanácselnökből polgármester lett, 
megváltozott a működési terület, a feladat
kör, a felelősségi kör és minden egyéb.

Veresegyház életébe nagy változást hozott 
a rendszerváltás, hiszen ez a kistelepülés 
elindult a várossá fejlődés útján, 
amit a polgármester úr 
rendkívül sikeresen menedzselt.

Veresegyház falu volt, 6500 lakossal. A ki
lencvenes évek elején indult a földkárpót
lás, az országban mindenhol árverések 
zaj lottak. Veresegyházon, lévén agglomerá
ciós terület, így a földek aranykoronaérté
ke viszonylag alacsony, a spekulációs érté
ke azonban óriási volt. Pásztor Béla nem 
engedte, hogy ezek idegen kézbe kerülje
nek. 600 hektár földet – köztük a mai Cson

kás területét – vásárolt meg az önkormány
zat, lakóterületi fejlesztés céljára. A Csonkás 
beépítésének történetével indult az én 
főépítészi tevékenységem. 

Amikor megkereste önöket az utcáról 
a polgármester úr egy egyszerű tervezési 
megbízással, akkor az első válasz egy 
beépítési terv volt, amelyben a beépítési, 
fejlesztési lehetőségek és az ütemezés 
felvázolásával a feladatra teljes körű 
megoldást nyújtottak. Tapasztalatom 
szerint munkája során mindig ez a legfőbb 
eszköze: egy beépítési tervben megmutatja, 
hogy azon a területen melyek a lehetőségek, 
és milyen a kisugárzásuk. Valóban 
ezzel a módszerrel tudott előrehaladni?

Tekinthetjük ezt alapvető munkamódszer
nek. Leginkább ehhez értettem, hiszen 
nem voltam városrendező. Felmerült egy 
kérdés, amire szerintem építészeti választ 
kellett adni. Építészként – az OÉSZ által 
előírt szabályozási kereteken belül – pedig 
a számokra és a százalékokra szűkülő vá
rosrendezési hozzáállás nem elégített ki. A 
64 hektáros Csonkás területére eredetileg 
földmérők rajzoltak egy telekosztást, amiről 
Pásztor Béla kikérte a véleményemet. Még 
nem láttam a rajzokat, de biztos voltam 
abban, hogy a geodéták által felosztott, 
szép párhuzamos utcarendszerű telekosz
tás kiindulópontja eleve hibás. Ekkora te
rületre ugyanis 360 telek fért, egy ezerlelkes, 
szinte önálló falu beépítését pedig így nem 
lehet megoldani. Mindenekelőtt át kell 
gondolni, hogy ez a falurész hogyan tago
zódik be a településbe, hol vannak a kap
csolatai, az adott terepet, növényzetet fi
gyelembe véve milyen lehet az utcaszerke
zete, és milyen meglévő pontokhoz kap
csolódik. Egyszóval: hogyan működik. A 
polgármester úrnak tetszett az érvelésem, 
és tökéletesen értette, mi a különbség a 
geometriai szerkesztés és a tényleges vá

rostervezés között. Rajzoltam egy beépíté
si koncepciót, aminek volt ugyan úthálóza
ta, és jelöltem egy telekosztást is, de emel lett 
átgondoltam, hogy milyen utcaszerkezetet, 
milyen elrendezést, és milyen struktúrát 
lehet ennek a területnek adni. Ebből lett 
végül a csonkási beépítés. 

Az erősebb építészrálátással készülő 
városrendezés mellett szakemberek 
segítségét vette igénybe, hogy az új 
területek jövendő lakóit, elképzeléseiket 
megismerje. Bevált ez a módszer?

Csináltunk egy beépítést a területre, köz
ben azonban az önkormányzat értékesíte
ni kezdte a földeket. Néhány hét alatt elő
értékesítésben elkelt az összes, óriási volt 
az érdeklődés. Amikor megtudtam, földbe 
gyökerezett a lábam, hiszen még nem volt 
pontos telekosztás, beépítési elképzelés, 
de már több mint 300 család várta, hogy 
a Veresegyházon belül szinte önálló, ezer
lelkes faluba költözhessen. Hirtelen ott állt 
360 telektulajdonos, mindnyájukkal kom
munikálni kellett. Beke Páltól kértünk segít
séget, aki összeállított egy kérdőívet, hogy 
felmérjük a jövendő lakók igényeit. Aztán 
a művelődési házban bemutattuk a terve
ket és az előírásokat.

Hogy fogadták ezeket akkor és a későbbiek
ben? A politika valójában nagyon hálás, 
amikor konkrétumokat kap, ha érzi, hogy 
valaminek van gazdája, és nem rá fog 
teherként visszahullani. Az emberek nem 
a polgármesterhez és a képviselőkhöz 
kopogtatnak be kérdéseikkel, hanem van 
egy ember, aki világos és egyértelmű választ 
tud adni az építkezőknek. Azzal, hogy 
a háznak szépnek kell lennie, elvben 
mindenki egyetért, az ehhez szükséges 
döntések könnyen megszületnek, pluszter
het ez nem jelent a községnek. A település
nek is szépnek, egységesnek és hangulatos

nak kell lennie, hiszen ez adja majd 
az értékét. De mi történt később, amikor fény 
derült arra is, hogy például az egyesek által 
áhított kék cserép itt nem engedélyezett?

Tartottunk attól, hogy ebből botrány lesz, 
mert megvették a telket, és nem tudták, 
hogy itt bizony szabályokat kell majd be
tartani. Meg kellett győzni a tulajdonosokat, 
hogy ez mindenkinek az érdekét szolgálja. 
Elkezdtük földolgozni a beérkezett adatla
pokat. Eredetileg több sorház jellegű be
építést jelöltünk, de akkor pont mindenki 
családi házat akart építeni. Nem kellett 
azonban szétszedni az egész beépítési 
koncepciót, egyszerűen csak a telkeket 
alakítottuk úgy, hogy családi ház építésére 
is alkalmasak legyenek. Ezt viszonylag ha
mar megoldottuk a telkek másfélszeres 
átosztásával. Az első kalandot inkább az 
jelentette, hogy a vevő egy elvi teleknek 
volt a tulajdonosa, a konkrét telket ki kellett 
választania. Ekkor azonban világossá vált, 
hogy kell valaki, aki ezt kézben tartja – in
nen datálódik a főépítészi megbízatásom. 
E mellett mindezt összehangoltuk az aktu
ális OÉSZelőírás övezetszabályaival, majd 
készítettünk egy ún. részletes rendezési 
tervet, ami valójában beépítési terv volt. 

Általános esetben ez minimum egy évet 
vesz igénybe. Itt mennyi ideig tartott? 

Egy hónap alatt lezajlott. Aztán lassabb 
folyamatok következtek a háztervezések 
beindulásával. Ekkor tapasztaltam meg a 
megelőzés fontosságát. Még a telekvásár
lás előtt érdemes felkeresni a főépítészt, 
hogy a vevő lássa, melyik telek mire alkal
mas. Hihetetlen, hogy ebben az esetben 
360 telket úgy lehetett kiválasztani, hogy 
egykét konfliktus volt összesen. Erre senki 
sem számított.  Az emberek lelkiállapota a 
90es évek elején nagyon más volt, mert 
akartak valamit csinálni, és ez meglátszott 
a hozzáállásukon. Hajlandók voltak a józan 
kompromisszumokra, és hálásak voltak, 
hogy tanácsot kaptak. 

Ez a történet eddig a pontig gyakorlatilag 
sokkal inkább közösségépítés, mint konkrét 
építészet. Érdekes a párhuzam Erik 
Asmussenék munkamódszerével. 
Ők a nagyon nagy léptékből, a tájból 
indultak 1:500as makettel, és utána azt 
fokozatosan fölnagyítva elmentek az 
1:20as részletekig, de közben folyton 
visszaléptek az 1:500as léptékhez. 
Ugyanez a folyamat zajlik le itt is: 
van egy szerkezeti terv lakóterületekkel, 
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védőtávolságokkal, de innen nem szabá
lyozás következik, hanem egy beépítési terv. 
Konkrétum, amit visszaemel a szabályozási 
tervbe, majd utána megint ugrik egy 
borzasztó nagyot, és személyesen, mint 
főépítész, az emberekkel a házakról 
beszélget. Innen ideális esetben megint 
vissza kellene lépni egyet, a szabályozás 
pontosítása vagy éppen lazítása irányába, 
majd megint nagyot előrelépni, amikor 
már a teraszról beszélgetünk, hogy merre 
nézzen. Ez az állandó visszacsatolás sokkal 
értelmesebb és életszerűbb, mint a jelenleg 
általános szovjet típusú, a nagytól a kicsi 
felé haladó szabályozás. Jól érzékelem, 
hogy ez kulcsfontosságú? 

Egyrészt van az emberben egy kreativitás 
és egy szabadságvágy, másrészt pedig 
építészetről van szó. Tehát abban a pillanat
ban, ahogy bármelyik megmerevedik, mert 
nincs meg a kreativitás, nincs elég szabad
ságvágy, vagy az építészet háttérbe szorul 

– mert az illető városrendező vagy híres 
épí tész akar lenni –, ez nem tud tovább 
működni. Ez egy olyan keskeny mezsgye, 
amin nem könnyű járni. Engem mindig ez 
vonzott, ez izgatott. Jómagam 2005ig ké
szítettem beépítési és kisebb szabályozási 
terveket, abban az összefüggésrendszer
ben, amit itt megtanultam.  Most viszont 
egyre inkább látom, hogyan merevedik meg 
ez a rendszer, hogy záródnak be a kapuk, 
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kell, hogy a 80 kilométerre lévő megye
székhely állami irodájából építész – a „nagy” 
távolságra való hivatkozással – Csengerre 
nem látogatott el. A mi akkori szabadság
fokunk azonban megengedte, hogy távol
ságtól függetlenül, Csengertől Makón át 
Zalaszentlászlóig mindenhol dolgozzunk. 
A veresegyházi idősek otthona egy sikeres 
történet, mert több ütemben ugyan, de 
megépült, és kialakult egy hosszú távú 
munkakapcsolat. Közben jött a rendszer
váltás, a tanácselnökből polgármester lett, 
megváltozott a működési terület, a feladat
kör, a felelősségi kör és minden egyéb.

Veresegyház életébe nagy változást hozott 
a rendszerváltás, hiszen ez a kistelepülés 
elindult a várossá fejlődés útján, 
amit a polgármester úr 
rendkívül sikeresen menedzselt.

Veresegyház falu volt, 6500 lakossal. A ki
lencvenes évek elején indult a földkárpót
lás, az országban mindenhol árverések 
zaj lottak. Veresegyházon, lévén agglomerá
ciós terület, így a földek aranykoronaérté
ke viszonylag alacsony, a spekulációs érté
ke azonban óriási volt. Pásztor Béla nem 
engedte, hogy ezek idegen kézbe kerülje
nek. 600 hektár földet – köztük a mai Cson

kás területét – vásárolt meg az önkormány
zat, lakóterületi fejlesztés céljára. A Csonkás 
beépítésének történetével indult az én 
főépítészi tevékenységem. 

Amikor megkereste önöket az utcáról 
a polgármester úr egy egyszerű tervezési 
megbízással, akkor az első válasz egy 
beépítési terv volt, amelyben a beépítési, 
fejlesztési lehetőségek és az ütemezés 
felvázolásával a feladatra teljes körű 
megoldást nyújtottak. Tapasztalatom 
szerint munkája során mindig ez a legfőbb 
eszköze: egy beépítési tervben megmutatja, 
hogy azon a területen melyek a lehetőségek, 
és milyen a kisugárzásuk. Valóban 
ezzel a módszerrel tudott előrehaladni?

Tekinthetjük ezt alapvető munkamódszer
nek. Leginkább ehhez értettem, hiszen 
nem voltam városrendező. Felmerült egy 
kérdés, amire szerintem építészeti választ 
kellett adni. Építészként – az OÉSZ által 
előírt szabályozási kereteken belül – pedig 
a számokra és a százalékokra szűkülő vá
rosrendezési hozzáállás nem elégített ki. A 
64 hektáros Csonkás területére eredetileg 
földmérők rajzoltak egy telekosztást, amiről 
Pásztor Béla kikérte a véleményemet. Még 
nem láttam a rajzokat, de biztos voltam 
abban, hogy a geodéták által felosztott, 
szép párhuzamos utcarendszerű telekosz
tás kiindulópontja eleve hibás. Ekkora te
rületre ugyanis 360 telek fért, egy ezerlelkes, 
szinte önálló falu beépítését pedig így nem 
lehet megoldani. Mindenekelőtt át kell 
gondolni, hogy ez a falurész hogyan tago
zódik be a településbe, hol vannak a kap
csolatai, az adott terepet, növényzetet fi
gyelembe véve milyen lehet az utcaszerke
zete, és milyen meglévő pontokhoz kap
csolódik. Egyszóval: hogyan működik. A 
polgármester úrnak tetszett az érvelésem, 
és tökéletesen értette, mi a különbség a 
geometriai szerkesztés és a tényleges vá

rostervezés között. Rajzoltam egy beépíté
si koncepciót, aminek volt ugyan úthálóza
ta, és jelöltem egy telekosztást is, de emel lett 
átgondoltam, hogy milyen utcaszerkezetet, 
milyen elrendezést, és milyen struktúrát 
lehet ennek a területnek adni. Ebből lett 
végül a csonkási beépítés. 

Az erősebb építészrálátással készülő 
városrendezés mellett szakemberek 
segítségét vette igénybe, hogy az új 
területek jövendő lakóit, elképzeléseiket 
megismerje. Bevált ez a módszer?

Csináltunk egy beépítést a területre, köz
ben azonban az önkormányzat értékesíte
ni kezdte a földeket. Néhány hét alatt elő
értékesítésben elkelt az összes, óriási volt 
az érdeklődés. Amikor megtudtam, földbe 
gyökerezett a lábam, hiszen még nem volt 
pontos telekosztás, beépítési elképzelés, 
de már több mint 300 család várta, hogy 
a Veresegyházon belül szinte önálló, ezer
lelkes faluba költözhessen. Hirtelen ott állt 
360 telektulajdonos, mindnyájukkal kom
munikálni kellett. Beke Páltól kértünk segít
séget, aki összeállított egy kérdőívet, hogy 
felmérjük a jövendő lakók igényeit. Aztán 
a művelődési házban bemutattuk a terve
ket és az előírásokat.

Hogy fogadták ezeket akkor és a későbbiek
ben? A politika valójában nagyon hálás, 
amikor konkrétumokat kap, ha érzi, hogy 
valaminek van gazdája, és nem rá fog 
teherként visszahullani. Az emberek nem 
a polgármesterhez és a képviselőkhöz 
kopogtatnak be kérdéseikkel, hanem van 
egy ember, aki világos és egyértelmű választ 
tud adni az építkezőknek. Azzal, hogy 
a háznak szépnek kell lennie, elvben 
mindenki egyetért, az ehhez szükséges 
döntések könnyen megszületnek, pluszter
het ez nem jelent a községnek. A település
nek is szépnek, egységesnek és hangulatos

nak kell lennie, hiszen ez adja majd 
az értékét. De mi történt később, amikor fény 
derült arra is, hogy például az egyesek által 
áhított kék cserép itt nem engedélyezett?

Tartottunk attól, hogy ebből botrány lesz, 
mert megvették a telket, és nem tudták, 
hogy itt bizony szabályokat kell majd be
tartani. Meg kellett győzni a tulajdonosokat, 
hogy ez mindenkinek az érdekét szolgálja. 
Elkezdtük földolgozni a beérkezett adatla
pokat. Eredetileg több sorház jellegű be
építést jelöltünk, de akkor pont mindenki 
családi házat akart építeni. Nem kellett 
azonban szétszedni az egész beépítési 
koncepciót, egyszerűen csak a telkeket 
alakítottuk úgy, hogy családi ház építésére 
is alkalmasak legyenek. Ezt viszonylag ha
mar megoldottuk a telkek másfélszeres 
átosztásával. Az első kalandot inkább az 
jelentette, hogy a vevő egy elvi teleknek 
volt a tulajdonosa, a konkrét telket ki kellett 
választania. Ekkor azonban világossá vált, 
hogy kell valaki, aki ezt kézben tartja – in
nen datálódik a főépítészi megbízatásom. 
E mellett mindezt összehangoltuk az aktu
ális OÉSZelőírás övezetszabályaival, majd 
készítettünk egy ún. részletes rendezési 
tervet, ami valójában beépítési terv volt. 

Általános esetben ez minimum egy évet 
vesz igénybe. Itt mennyi ideig tartott? 

Egy hónap alatt lezajlott. Aztán lassabb 
folyamatok következtek a háztervezések 
beindulásával. Ekkor tapasztaltam meg a 
megelőzés fontosságát. Még a telekvásár
lás előtt érdemes felkeresni a főépítészt, 
hogy a vevő lássa, melyik telek mire alkal
mas. Hihetetlen, hogy ebben az esetben 
360 telket úgy lehetett kiválasztani, hogy 
egykét konfliktus volt összesen. Erre senki 
sem számított.  Az emberek lelkiállapota a 
90es évek elején nagyon más volt, mert 
akartak valamit csinálni, és ez meglátszott 
a hozzáállásukon. Hajlandók voltak a józan 
kompromisszumokra, és hálásak voltak, 
hogy tanácsot kaptak. 

Ez a történet eddig a pontig gyakorlatilag 
sokkal inkább közösségépítés, mint konkrét 
építészet. Érdekes a párhuzam Erik 
Asmussenék munkamódszerével. 
Ők a nagyon nagy léptékből, a tájból 
indultak 1:500as makettel, és utána azt 
fokozatosan fölnagyítva elmentek az 
1:20as részletekig, de közben folyton 
visszaléptek az 1:500as léptékhez. 
Ugyanez a folyamat zajlik le itt is: 
van egy szerkezeti terv lakóterületekkel, 
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védőtávolságokkal, de innen nem szabá
lyozás következik, hanem egy beépítési terv. 
Konkrétum, amit visszaemel a szabályozási 
tervbe, majd utána megint ugrik egy 
borzasztó nagyot, és személyesen, mint 
főépítész, az emberekkel a házakról 
beszélget. Innen ideális esetben megint 
vissza kellene lépni egyet, a szabályozás 
pontosítása vagy éppen lazítása irányába, 
majd megint nagyot előrelépni, amikor 
már a teraszról beszélgetünk, hogy merre 
nézzen. Ez az állandó visszacsatolás sokkal 
értelmesebb és életszerűbb, mint a jelenleg 
általános szovjet típusú, a nagytól a kicsi 
felé haladó szabályozás. Jól érzékelem, 
hogy ez kulcsfontosságú? 

Egyrészt van az emberben egy kreativitás 
és egy szabadságvágy, másrészt pedig 
építészetről van szó. Tehát abban a pillanat
ban, ahogy bármelyik megmerevedik, mert 
nincs meg a kreativitás, nincs elég szabad
ságvágy, vagy az építészet háttérbe szorul 

– mert az illető városrendező vagy híres 
épí tész akar lenni –, ez nem tud tovább 
működni. Ez egy olyan keskeny mezsgye, 
amin nem könnyű járni. Engem mindig ez 
vonzott, ez izgatott. Jómagam 2005ig ké
szítettem beépítési és kisebb szabályozási 
terveket, abban az összefüggésrendszer
ben, amit itt megtanultam.  Most viszont 
egyre inkább látom, hogyan merevedik meg 
ez a rendszer, hogy záródnak be a kapuk, 
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és hogy lesz egyre inkább mindenből jogi 
kérdés. Bizonyos szabadságjogot az ember 
fenntart magának ebben a munkában, erre 
azonban ma már nincs lehetőség. Abban 
az időben a magunk alkotta szabályokat, ha 
bebizonyosodott működésképtelenségük, 
igyekeztünk gyor san kijavítani. Ehhez meg
voltak az eszközeink. 

Tegnap volt Plesz Antal búcsúztatója. Egy 
riportfilmben a Mester azt mondta: 
a legfontosabb az, hogy az épített környe
zet és maga a ház barátságos legyen. Talán 
ez a szó fejezi ki legteljesebben azt, amit 
elvárunk egy környezettől. Mindaz, amit 
elmondott, ebbe az irányba mutat: 
kialakult egy hangulata ennek a területnek. 
Így élik meg ezt a lakók is? Ma nehezen 
hiszik el egy főépítésznek, hogy ha egy 
kulturálisan értékes dolgot tud létrehozni, 
az gazdaságilag is értékes. A kérdés költői: 
a gondos előkészítés egy valódi lakóközös
séget, egy barátságos, gazdaságilag értékes 
vidéket eredményezett? 

Mondhatom, hogy igen. Ennél azonban 
árnyaltabb a dolog. Nekünk itt tíz év alatt 
kellett végigvinni egy olyan irányított fej
lesztést, ami normális esetben több évtize
des fejlődés eredménye. Ez egy mestersé
ges ugrás az időben. De ebben az ugrásban 
azért, úgy gondolom, mindenki meg találta 
a helyét. A házak megépültek, az ingatlanok 
értéke magas, működik a település. A kö
zösség azonban lassabban alakuló dolog. 
Természetesen ismerik egymást az itt élők, 
kertvárosias környezetben élnek, betago
zódtak a városba, de ahhoz, hogy egy igazi 
városközösség alakuljon, rengeteg idő és 
munka kell. A csonkási beépítéssel kitapos
tunk egy utat, ami járható volt. Pásztor Béla 
600 hektár földet vásárolt meg a földkár
pótlások során, ennek tizedét jelenti a 
Csonkás területe. Ezt követte a Ligetek 100 
hektáros, majd a Hegyek 60 hektáros terü
lete. Ezek, csakúgy, mint az iparterület fej

lesztése, egy kistelepülés várossá válásának 
állomásait mutatják különböző aspektusok
ból. A Hegyek története szintén különleges 
nézőpontból mutatja a városrendezés 
visszásságait. Képzeljünk el egy panorámás 
domboldalt, ahol a pesti várostervező a 
kilátást semmibe vevő, öt méteres előkertet 
hagyó, oldalhatáros beépítést ír elő. A telkek 
egy része volt csak önkormányzati, többsé
gük magántulajdonban volt, a telekosztást 
így átstrukturálni nem lehetett. A teljes 
beépítést kellett átalakítanunk oly módon, 
hogy használható legyen.

Tulajdonképpen egy idősek otthona 
tervezését követően rögtön bekerült 
a mélyvízbe egy olyan feladattal, 
ami egy főépítész munkájának 
minden szegmensét felvonultatta.

Megtapasztalhattam, hogyan működik, 
vagy nem működik egy város, a vá rosren
dezés és az igazgatás. Egy ilyen fejlesztés
ben semmi nem marad rejtve, a szenny
víztisztító kapacitásától kezdve a telefonig 
mindenről gondoskodni kell. Veresegyhá
zon hirtelen óriási változás történt, és esz

méletlen sebességgel zajlottak a dolgok. 
Az utcák, terek, házak építését követően 
óvodákat, iskolákat kellett építeni, hiszen a 
beköltözők többsége fiatal volt. Veresegy
házon az átlagéletkor jelenleg is 36 év. 

A rövid idő alatt végbemenő lakosságszám
robbanást hogyan tudta közintézmények
kel, infrastruktúrával követni a város? 

A város növekedése a teljes infrastruktúrá
val együtt értendő. Az első nagy lépés a ki
lencvenes évek elején a telefon volt, hiszen 
anélkül az ipar sem tudott volna meg tele
pedni. A megvásárolt földdel sem tudtunk 
volna mit kezdeni, ha nincs megfelelő ka
pacitású szennyvíztisztítónk, csator na, víz 
és gázhálózatunk. Mindeközben a légká
beleket elkezdtük földkábelekre cse rélni, a 
termálvíz hasznosítását kiterjesztettük. Je
lenleg számos közintézmény fűtését ezzel 
oldjuk meg. Olyan nyomokon indultunk el, 
amelyeken el lehetett indulni, aztán amikor 
kiderült, hogy azon az úton nem lehet 
tovább járni, akkor ,elindultunk egy másik 
irányba. Ilyen volt az iskolaépítés. Az első 
iskolát 1997ben terveztem a Ligetekbe, de 

végül nem sikerült a telket megvásárolni. 
Akkor próbálkoztunk egy másik helyszínen, 
a városközpontban, a református templom 
mellett, oda is készült egy iskolaterv. Menet 
közben nőttek az igények, az uszodával és 
tornateremmel kiegészített programhoz 
azonban ez a terület kicsinek bizonyult. 
Ekkor következett a két patak összefolyá
sánál lévő, feltöltésre tervezett beépítési 
elképzelés, amelynek kiérlelt formája a 
mézesvölgyi komplexumban valósult meg. 

A polgármesteri hivatal az egyik legfrissebb 
beépítés; különlegessége, hogy szolgáltatá
sokkal, üzletekkel együtt épült. Ideális 
esetben egy városközpont nem önálló, 
pavilonszerűen elrendezett épületek sorából 
áll, hanem azok egy teret alkotva, feszesebb 
rendben létesülnek. Ennek általában a 
részben magánkézben lévő, szétszabdalt 
telekstruktúra szab gátat. Milyen módszer
rel sikerült ezt mégis megvalósítani?

Már 1989ben foglalkoztunk a polgármes
ter úr megbízásából a főtér és az ott kaoti
kus állapotok között üzemelő piac rende
zésével. Egyértelmű volt, hogy ehhez terü
letekhez kell jutni, ezek azonban magán
tulajdonban voltak. Amit lehetett, idővel 
megvásárolt az önkormányzat, így tíz év 
alatt felszabadult egy akkora terület, amivel 
már lehetett kezdeni valamit.

Kivételesen szerencsés ez a város: van ipar, 
van munkalehetőség, van termálvíz; 
kedvelt agglo merációs település. Agilis 
polgármestere több cikluson át, 
megszakítás nélkül tudta érvényesíteni 
fejlesztési elképzeléseit. Tudjuk, hogy 
a Lajtától keletre karizmatikus embe rek 
kellenek ahhoz, hogy történjen valami. 
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Ligetek, beépítési terv, Zsigmond László, Jánosi János, 1995
Hétvezér utcai óvoda, Veresegyház, Zsigmond László 1998–2008

A szerencsés helyzet az adottságokból 
következik. A kőben benne rejlik a szobor, 
de az csak akkor lesz látható, ha a szobrász 
kibontja belőle. A város is így alakul, csak
hogy itt több szobrász dolgozik egyszerre. 
Ezért ez akkor működik jól, ha valaki veze
ti a munkát. Csenger, Tokaj, Rácalmás, vagy 
Veresegyház szerencséjéhez nagyban 

hozzájárultak a várost vezető polgármeste
rek. A szerencse azonban hamar elpártolhat. 
A lakóterület fejlesztések a 90es években 
mindenhol előtérben voltak. Amikor 2007
ben Mátészalkára kerültem, egy hihetetle
nül túlzó, erőltetett lakóterületfejlesztési 
szabályozásból kellett kilépnünk, mert az 
utcahálózat kisajátítása miatt annak végre
hajtása milliárdos költséget jelentett volna. 
Okos együttműködéssel tudunk lépésről 
lépésre haladni, minél kevesebb sérülést 
okozva, és minél több embert bevonva.

Szabadságot és kreativitást említett. 
Az előbbit mennyire korlátozták 
az elmúlt évek főépítészi hivatással 
kapcsolatos változásai? 

Manapság újabb és újabb korlátokat emel
nek. Az első ilyen korlát a településrende
zés kapcsán volt, de én abból 2006tól ki
szálltam, mert a szakhatóságokkal való 
hadakozásban elveszett a lényeg, az élet
szerűség. 1997től 2013ig hiányzott a hiva
talos szótárból a beépítési terv. Mindezek 
ellenére sikerült megőrizni a munkamód
szert is, és az eredményesség sem csorbult.
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és hogy lesz egyre inkább mindenből jogi 
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