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Aho va meg ér kez ni jó!
Winkler Gá bor ral és Ré vi Zsolt tal be szél get a vá ros ról Kottmayer Ti bor

Winkler Gá bor Szom bat he lyen szü le tett, so ká ig Sop-
ron ban élt, majd Gyõr be köl tö zött. 1964-ben szer zett épí-
tész mér nö ki dip lo mát, je len leg a Ma gyar Tu do má nyos 
Aka dé mia dok to ra. Volt fõ épí tész Sop ron ban, Gyõ rött 
és je len leg is az Pá pán. A he lyi vé de lem ki ala kí tá sá ban 
és sza bá lyo zá sá ban, az épí té sze ti ér ték vé de lem mód sze-
re i nek ki ala kí tá sá ban kez de mé nye zõ sze re pet ját szott 
Ma gyar or szá gon. Volt épí tés ve ze tõ és ve ze tõ ter ve zõ, 
új épü le tei és mû em lék-hely re ál lí tá sai is mer tek. Ma is 
ak tív, te vé keny sé ge sok ré tû. Mun kás sá gá nak ta lán leg-
fon to sabb ré sze, hogy 1990-tõl ta nít, épí té szet tör té ne tet, 
te le pü lés ter ve zést, mû em lék vé del met, két egye tem nek 
is volt tan szék ve ze tõ je. Szá mos szak mai szer ve zet tag ja, 
me lyek kö zül ta lán leg fon to sabb, hogy az ICOMOS nem-
ze ti bi zott sá gá nak el nö ke. 

Ré vi Zsolt Ta ta bá nyán szü le tett, de Ta tán élt, majd 
Bu da pes ten, ott járt is ko lá ba, és 1982-ben sze rez te meg 
az épí tész mér nö ki dip lo mát. Épí tész ter ve zõ ként dol go-
zott Bu da pes ten és rö vi debb ide ig Bécs ben. 1998-tól sa ját 
ter ve zõ cé gét ve zet te. Mun kái kö zött a vá ros ter ve zés tõl a 
mû em lék-hely re ál lí tá sig, sa ját épü le te kig min den sze re-
pel. Szin te egész mun kás sá ga a vá ros hoz kö tõ dik. A ter ve-
zés mel lett pub li kál, és részt vett terv ta ná csi mun kák ban 
is. Hit val lá sá ban ír ja ma gá ról: „so sem tud tam és akar tam
szét vá lasz ta ni az ak tu á lis épü le tet (a „há zat”) a na gyobb
egy sé gû kör nye zet tõl, az „Urbánumtól”. Nagy szü lei gyõ-
ri ek, így te hát ne gyed rész ben ha za tért, mi kor ez év ele jé-
tõl Gyõr vá ros fõ épí té sze lett.

Mind ket tõ jük ke nye re, sze rel me, gond ja a vá ros. A 
be szél ge té sig nem is mer ték egy mást sze mé lye sen. Ke res-
tem egy al kal mas he lyet Gyõ rött, ahol egy hi va tal tól, ter-
ve zõi fel adat tól, po li ti kum tól men tes be szél ge tés re le ül he-
tünk. Az Apátúrház zárt er ké lyé rõl ép pen a fõ tér re lát tunk. 
Egy al kal mat ter vez tem, vé gül két dél elõt töt töl töt tünk itt, 
ar ról be szél get ve, mi is a vá ros. Nem csak a tu do mány, 
ha nem az épí tõ és vá ros la kó em ber szem pont já ból. Mi bõl 
jött lét re, és le het-e ál ta lá nos ság ban be szél ni ró la? Mi a 
hi va tá sa? Ut cák és si ká to rok ve zet ték és nyel ték el az 
em be re ket a té ren. Szem ben a Szent Ig nác-temp lom tor-
nya, hogy ne fe lejt sük: idõ ben va gyunk. Min dig tör té ne ti 
idõ ben és tér ben.

W. G.: A tör té ne ti vá ros leg fon to sabb szol gál ta tá sa 
õs idõk óta a vé de lem volt. A te le pü lé se ket fa lak kal és 
ár kok kal véd ték. A nagy költ ség gel meg épí tett fa lak 
kis te rü let re szo rí tot ták be a te le pü lé se ket. En  nyit tud tak 
vé de ni, itt kel lett meg fér ni azok nak, akik a vé de lem ben 
ré sze sül ni akar tak. A te le pü lés ki je lölt ha tá ra it ko mo lyan 
vet ték. Az et rusz kok pél dá ul bronz eké be fo gott fe hér 
bi ká val és te hén nel kör be szán tot ták, majd meg ál dot ták a 
vá ros ha tá rát. Aki azon túl épít ke zett, ar ra ha lál várt. Ma 
azt mon da nánk, hogy a bel te rü let és kül te rü let fo gal mát 
ko mo lyan vet ték. A vá ros fa lak és erõ dít mé nyek mar káns 
ha tárt von tak a vá ros kö ré. Ami kí vülesett a fa la kon, az 

tá ma dás ese tén el pusz tult. Gyõr ese té ben: a vár fa lon 
kí vülesõ Új vá rost tá ma dás kor gyak ran föl dig rom bol ta az 
el len ség. A vá ros fa lak a XIX. szá za dig meg tar tot ták fon-
tos sá gu kat. A te le pü lé sek nek csu pán az a ré sze él te túl az 
el múlt ezer évet, amely a vár fa lon be lü li vé dett te rü let re 
esett. A vá ros fal iga zi ha tár volt, fi zi kai és esz mei ér te-
lem ben is. A vá ros ba be jut ni csak an nak ka pu in ke resz tül 
le he tett. A „Ka pu” kü lö nö sen fon tos lé te sít mény volt. Le 
Corbusier a jö võ nagy vá ro sa i ról írott köny vé ben a tör té ne-
ti te le pü lé sek spon tá nul ki ala kult, „ter ve zet len” szer ke ze-
tét gyû löl te a leg job ban, no meg ma gu kat a vár fa la kat. A 
tör té ne ti vá ros ban nem lá tott mást, mint „az egy mást kö ve-
tõ szá za dok bûz hedt rot ha dá sát; egy tu laj don fa lai kö zé 
szo rí tott er jesz tõ ká dat”, amely bõl egyet len te le pü lés sem 
ké pes ki tör ni. A XIX. szá zad az tán majd nem min de nütt 
el tün tet te a vá ros fa lat. Itt Gyõr ben is el bon tot ták a vá ros-
fa lak nagy ré szét, még hoz zá sok kal ko ráb ban, mint ahogy 
azt Le Corbusier írá sa i ban ja va sol ta! A tör té ne ti vá ros min-
dig a tény le ges szük ség le tek hez iga zo dó, ös  sze tett te le pü-
lés for ma volt: együtt volt la kó hely, ott hon és mun ka hely. 
Ahogy a tör té ne ti fa lu is az volt: itt azon ban a por ta min dig
a la kó hel  lyel egy be kap csolt, önál ló üzem volt. A spon tán
alak zat ban a fa luvé gi kur ta kocs ma je len tet te az inf rast ruk-
tú rát. A vá ros ban a mun ka hely gyak ran ma ga is önál ló
in téz mény vagy az inf rast ruk tú ra ré sze volt. Az et rusz kok 
azért bün tet ték meg a vá ros fa la kon kí vül épít kez ni aka ró 
pol gá ro kat, hogy meg aka dá lyoz zák a te le pü lés szét szó ró-
dá sát. Nem akar ták, hogy szét fröc  csen jen a vá ros, meg aka-
dá lyoz ták, hogy a vár fa lon kí vül épü lõ há zak be tölt sék a 
te le pü lést kö rül ve võ ter mé sze tet. Hall ga tó im nak min dig 
le ve tí tem azt a légifelvételt, me lyet Ame ri ká ban ké szí tet-
tem a ke le ti part ról. A ké pen, amed dig a szem el lát, száz 
ki lo mé te re ken át fa cso port ok kö zött el szór tan há zak lát ha-
tók. Amit a ké pen be mu ta tok, az a ti pi kus „anti-város”, 
ahol a te le pü lés szét esik, mint a be teg, rá kos sej tek a test-
ben. Be lep nek min dent a há zak és mel lék épü le te ik. Amit 
lá tunk, az se nem vá ros, se nem fa lu, de nem is ter mé szet. 
Itt nem a nö ve ke dést ki fo gá so lom: a vá ros nak ugyan is fej-
lõd nie kell. Ez így is tör tént, hi szen a te le pü lé sek a XIX. 
szá zad ban át lép ték a ré gi ha tá ro kat, és a vár ka pu kon 
ke resz tül ki ve ze tõ or szág utak mel lett elõ vá ros ok ke let kez-
tek (Sop ron ban ezt „Vorstadt”-nak hív ták). A szá zad nagy 
ta lál má nya, a vas út is csak úgy szív ta ma ga fe lé a le te le-
pü lõ ket, ma pe dig az el ke rü lõ utak csal ják ki fe lé a vá rost.
Vi lág szer te egy re „part ta la nab bá” vál tak a vá ro sok.

R. Zs.: Egy szer ki ala kult a part ta lan ság, más fe lõl meg 
ta lán nem. Bár nem na gyon meg fog ha tó, de én to vább ra is 
úgy ér zem, hogy ezek a ha tá rok, „a vá ros fa lai”, lé tez nek. 
Az én ol va sa tom ban – ez nem tu do má nyos meg fo gal ma-
zás – a vá ros ha tá rai ma nem az úgy ne ve zett „bel te rü le ti 
ha tá rok”. Épp ezért a kül- és bel te rü let ha tá rá ra nem is 
vol nék an  nyi ra ér zé keny, mint sok vá ros ter ve zõ. Tény leg 
az len ne a fon tos, hogy hol húz zuk meg ha tá ro zot tan eze-
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ket a sza bá lyo zá si terv ben? Az zal ke zel he tõ jól a vá ros!?
Nem a köz igaz ga tá si ha tár fog ja ne künk meg mon da ni, 
hol a vá ros ha tár, ugyan is lé tez nek a vá ros fa lak, lá ten sen. 
Em lék szem, volt egy Buñuel-film, az volt a cí me: Öl dök-
lõ an gyal. Egy tár sa ság egy szo bá ban volt, és volt egy 
nagy, nyi tott aj tó. Min den fé le konf lik tu sok tá mad tak, de 
a nyi tott aj tó vo na lát még se lép ték át. Nos, én így ér zé ke-
lem a vá ros fa la kat. Még hoz zá azt ér zé ke lem, hogy van 
a bel sõ vá ros fal, és van nak a kül sõ fa lak. Az én ol va sa-
tom ban van a bel sõ vá ros mag (bel vá ros), az után van egy 
má sik vá ros ha tár (vár al ja, kül sõ vár?), és utá na kez dõ dik 
a kül vá ros, ezt kö ve ti a kert vá ros, amit suburbnak hív az 
an gol, vagy Vorstadtnak a né met, ahogy mond tad. Ezt 
a több ré te gû egy sé get öve zi a ter mé sze ti kör nye zet, és 

ab ban a fa lu, füg get le nül at tól, hogy köz igaz ga tá si lag 
ho va tar to zik. Hogy sen ki gyõ rit meg ne sért sek, más pél-
dát mon dok: Kecskemét-Hetényegyházán van, aki ki ké ri 
ma gá nak, hogy „hetényegyházi”, mert õ kecs ke mé ti. Én 
büsz ke len nék rá, hogy igen: fa lu ban la kom, ami ma, köz-
igaz ga tá si lag ugyan Kecs ke mét hez ta ro zik. Mert a fa lu
ön ma gá ban nem sér tés, nem baj, nem de ro gá ló do log: 
de nem vá ros! Te hát azt gon do lom, hogy a vá ros ha tá rai 
jól ér zé kel he tõ ek, és ér de kes mó don, ilyen-olyan csúsz ta-
tás sal, de – vis  sza utal va a Buñuel-filmre – az em be rek, a 
vá ros la kók és a kö rül la kók is ér zik ezt. Ta pasz tal ják, hogy 
a vá ros mag ban más hogy él nek, épít kez nek, vi sel ked nek, 
még ak kor is, ha nincs agyon sza bá lyoz va. Ugyan így, ami-
kor ki lé pünk a kert vá ros ba, il let ve a fa lu ba, fa lu si rész re. 
Ez ren de zé si terv vel – jó eset ben – erõ sít he tõ, de anél kül
is ér zé kel he tõ. Ezek ta lán a többezer éves kul tu rá lis örök-
ség foly tán lé tez nek. Ezt, a be ru há zói ar ro gan ci á tól el te-
kint ve, él te ti az em be rek jó ér zé se, ma guk a vá ros la kók 
be tart ják és be tar tat ják. Azt gon do lom, hogy az urbanis-

tának ott van sze re pe, hogy er re fi gyel jen. 
Ne sza bá lyoz za túl, de ha tény leg el akar 
bur ján za ni, és ezen a „fa lon” át akar lép ni a 
te le pü lés, és a „vá ros fa la” még kép ze let ben 
is le om lik, ak kor kezd szét foly ni a vá ros.
Ak kor ez va ló szí nû leg nem lesz jó. Ez nem azt je len ti, 
hogy be kell szo rí ta ni a vá rost egy ab roncs ba, mint Bal-
zac nál a gye rek fe jét, mert ak kor is nagy ba jok van nak,
de hát nyil ván a vá ros fej lõ dé sét va la me lyest fi gye lem be 
kell ven ni. Ös  sze gez ve: azt gon do lom, hogy jól ér zé kel he-
tõ, hogy egy vá ros med dig fej lõd het, és a fej lõ dés mi kor 
vá lik szét fo lyás sá.

W. G.: Na gyon tet szik, amit Zsolt mond. Granasztói 
Pál vá ros épí tész pro fes  szor pró bál ta meg fo gal maz ni, mi 

is iga zá ból a „bel vá ros”. Sem mi fé le eg zakt ha tárt nem sza-
bott: úgy vél te, a „bel vá ros” az a te rü let, ame lyet az ott 
la kó em be rek lel kük ben bel vá ros nak érez nek. Ugyan ez 
ér vé nyes ma gá ra a vá ros ra is. Az em be rek lel ké ben ki ala-
kul egy faj ta vá ros kép, egy meg ha tá ro zott lép ték rend szer, 
meg ér zik, med dig tart az iga zi vá ros. Az tán van még egy 
fon tos, a vá ros ér ze tét meg ha tá ro zó do log: ez a vá ro si tér, 
a „tör té né sek he lye”. Ha be jö vök a bel vá ros ba, és nincs 
ott leg alább egy es kü võ, egy kong res  szus, vagy az andoki 
ze né szek nem jöt tek ki az nap a Ba ross út ra, ha va la ki 
nem sza xo fo no zik a vas úti alul já ró ban, ak kor csa ló dott 
va gyok. A vá ro si tér ré gen is élénk éle tet élt. Itt, szem ben
ve lünk, a Szé che nyi té ren oly kor le fe jez tek vagy fel akasz-
tot tak egy-egy em bert, vagy ép pen bo szor kányt éget tek. 
E pil la nat ban meg ép pen cir ku szi sát rat épí te nek. Az „ese-
mény” ma is ugyan úgy hoz zá tar to zik a vá ro si tér hez, mint 
öt száz vagy két ezer éve. Egy jó vá ros ban min dig tör té nik 
va la mi. Mond hat nánk: a jó vá ros be fo gad, él tet, szó ra koz-
tat és ven dé gül lát.

Gyõr – Gyárváros munkásházak
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K. T.: Ma ez len ne a leg fon to sabb szol-
gál ta tá sa a lel kek ben, tu dat ban lé te zõ fa la-
kon be lül?

R. Zs: A vá ros nak az az óri á si elõ nye 
min den más sal szem ben, hogy sok do log nak az ös  szes sé-
gé bõl áll, és et tõl lesz na gyon él ve ze tes. Ma ren ge teg szer 
el hang zik, hogy a vá ro si köz tér nek, plá ne, ha az ut ca, de 
még ha si ká tor is, el sõd le ges/pri mer funk ci ó ja a köz le ke-
dés. Nos, én a köz le ke dést sze re tem, él mény nek tar tom 
– saj nos nincs rá ma gyar szó –, szó val a köz le ke dés 
szá mom ra két fé le tör té nés. Az egyik az, ami kor a köz le-
ke dés az élet/tér meg élé sé nek egy jó ré sze, igaz hogy az 
is ar ról szól/szól hat, hogy va la hon nan va la ho va tar tok, 
de ezt él mény ként te szem. Ilye tén kép pen az, hogy a Püs-
pök vár ból reg gel, a Püs pök vár ba es te, egy iga zán pi ci ke, 
majd hogy nem sem mit sem tar tal ma zó si ká to ron me gyek 
ke resz tül a vá ros há za fe lé, min den al ka lom mal él mény. 
Ugyan ak kor ha át me gyek a Fe hér vá ri-ka pu alap raj zán a 
Ba ross ut cá ban, ezen a pi ros tég lák kal ki ra kott fal raj zo-
la ton, nem ér zé ke lek sem mit, csak egy do ku men tum a 
já ró fe lü let re ír va. 

K. T.: A vá ros ré gé sze ti te rü le tei, a be mu ta tott fel tá-
rá sok sok szor csak do ku men tu mok, tu do má nyos ada tok, 
ame lye ket az utó kor ke gye le te sen rá ír a vá ros ra. Em lék-
táb la. Jól ér zé kel he tõ itt a két fé le va ló ság: a tu do má nyos-
tör té ne ti és az em be rek fe jé ben élõ. Azon ban mi lett, lesz 
a „vá ros fal lal” a XXI. szá zad ban, vég képp el tû nik? Azért 
kér de zem, mert a védmûnek nem csak a vé de lem volt a 
fel ada ta.

W. G.: Az elõbb a hí res vá ros épí tészt, Granasztói Pált 
idéz tem, aki úgy vél te, hogy a Bel vá ros ha tá ra ott van, 
ahol az az em be rek tu da tá ban él. A vá ros ka pui is azo kon
a pon to kon van nak, ahol az em be rek „ka put” érez nek. 
He lyü ket so ha nem a vár fal épí tõ je je löl te ki, ha nem az 
úton já rók. Az épí tész csak lét re hoz ta azt, ha szük ség volt 
rá. És ami a vá ro si jel ké pe ket, szim bó lu mo kat il le ti? Mi 
jel ké pez, mi ha tá roz meg ma egy vá rost? Ve het jük pél dá-
nak Sop ront. A Tûz to rony ezer éve jel ké pe zi a vá rost. Ez 
a vá ros ka pu – ké sõb bi Tûz to rony – meg je le né sé ben gyak-
ran vál to zott, de min dig ugyan ott, ugyan azon a he lyen
állt. Min dig a kor nak meg fe le lõ di va tos for mát ka pott. 
Gyõr ben is volt nem is egy vá ros to rony. Ho va let tek
ezek? A mi nap egyik elõ adá som ra ké szül ve vé gig néz tem 
a ré gi gyõ ri vá ros áb rá zo lá so kat, met sze te ket. A kö zép kor-
ban a két káp ta lan dom bi lép csõ köz tá ján, köz vet le nül a 
vár fa lon állt a gyõ ri vá ros to rony: nagy mé re tû, igé nyes 
épít mény volt. Elõ ször ma gam is ös  sze té vesz tet tem a szé-
kes egy ház tor nyá val. Az alap ja it a ré gé szek min den bi zon-
 nyal meg ta lál hat nák. Per sze, fel raj zol ni a jár dá ra ezt már 
nem le het ne, mert he lyét a vá ros már az új kor leg ele jén 
be nõt te. Ezt a tor nyot a XVII. szá zad tá jé kán gon dol ko-
dás nél kül le bon tot ták. Azu tán föl épí tet ték az újolasz erõd 
védmûvének vo na lá ban a Fe hér vá ri-ka put, Gyõr új szim-
bó lu mát. A mai Ba ross úton állt, nagy mé re tû, je len tõs épü-
let volt, iga zi jel kép. A XIX. szá zad vé gén le bon tot ták: és 
ez zel megint el tûnt a szim bó lum. Köz ben azon ban meg-
épí tet ték az új vá ros há zát. Az épü let ter ve zõ je, Hübner 
Je nõ a vá ros há za kö zép sõ tor nyát úgy for mál ta meg, hogy 

az nagy já ból em lé kez tes sen a le bon tott Fe hér vá ri-ka pu ra. 
Íme az új jel kép. Re mé lem, hogy a vá ros há zát egy elõ re 
nem akar ják le bon ta ni. Úgy tû nik szá mom ra, hogy Gyõr 
új ra meg új ra le ved li ma gá ról a szim bó lu mo kat, pon to sab-
ban min dig úja kat hoz lét re. En  nyi ben más szem lé le tû ez 
a vá ros, mint Sop ron, Pá pa vagy Mo son ma gya ró vár, ahol 
a fej lõ dés re in kább az ál lan dó ság a jel lem zõ. Gyõr ese té-
ben úgy tû nik, a szim bó lu mok mu lan dók. Ez az ott la kók
más faj ta men ta li tá sát is jól mu tat ja.

R. Zs.: A bel vá ros nak a ha tá rát mind an  nyi an érez zük. 
Sop ron ban meg ma radt a fal, de még sem ott hú zó dik a bel-
vá ros ha tá ra, ahol a tör té ne ti vá ros fa lak van nak, ha nem a 
Vár ke rü let kül sõ ház so ra mö gött va la hol. Gyõ rött nin cse-
nek meg az épí tett fa lak (rö vid sza ka szok tól el te kint ve), 
még is érez zük a vo na lu kat. Tu laj don kép pen most, az élet 
sze ren csés vagy sze ren csét len ös  sze ját szá sá val a fal épí-
té sze ti leg lét re is jön. Hogy jön lét re a vá ros fal? A vas út, 
mint olyan, lét re hoz ta a bel vá ros nak a dé li vá ros fa lát a 
XIX. szá zad ban. A két fo lyó lét re hoz ta, va gyis meg tar tot-
ta észak ról és nyu gat ról. Te hát a két fo lyó meg a vas út
há rom ol dal ról, ami pe dig hi ány zott, a ke le ti. Ez most 
épül, mert az Ár kád üz let ház most lét re hoz za azt. Az 
ab ron csot; a bel sõ vá ros fa lat, amit már két szer-há rom szor 
ki nõtt a vá ros. Ez a te rü let egyéb ként, azt hi szem, a Gyõ-
rött élõ em be rek ér ze té ben pont a bel vá ros nak fe lel meg.

K. T.: Ha szûk nek bi zo nyul, ak kor pe dig bon ta ni 
kell? A ki tö rés irá nya is adott, hi szen fõ épí tész ként Ré vi 
Zsolt fel ve tet te új ra a vas út „be cso ma go lá sá nak” le he tõ-
sé gét. Egy elõ re azon ban még épül a fal. A vé del men és 
ab ron cso lá son túl volt más funk ci ó ja is a vá ros fal nak és 
a ka pu nak?

R. Zs.: Ta lán ta nul sá gos, ezért el mon dom, mit gon do-
lok a fal vak ka pu já nak fej lõ dé sé rõl. A fa lu ka pu nak ta lán 
egyik, pri mer oka az ál lat tar tás volt. Bár nincs most ilyen 
funk ci o ná lis je len tõ sé ge, de a fa lu si ak ér zik a hi á nyát, 
igény lik a jel ké pet, és egy sze rû en je len nek meg szé pen
a kö szön tõ táb lák: ele je, vé ge, kop ja fák, székelykapuk, 
mi e gye bek. Na most a vá ros fal, vá ro si ka pu evo lú ci ó ja 
szá mom ra még ka tar ti ku sabb. Vol tak ré gen a vá ro sok, 
ezek nek volt a vá ros fa la, an nak volt a nagy ka pu ja, ez a 
le nyí lós nagy ka pu, a csa pó híd, alat ta, kö rü löt te, mel let te 
meg a vár árok. Ami be, ugye, be le po tyog tat tak min dent. 
Ez a csa tor na- és tisz tí tófunk ció. Ez egy per ma nens fer-
tõ zé si fé szek volt, a vá ros ból ide ke rült ki min den, ami 
be lül nem ma rad ha tott. Nos ezen át kel lett tud ni kel ni. Ez 
is vá ros ka pu-funk ció.

W. G.: ...persze, de azért igye kez tek min dent meg ten ni 
a pol gá rok, hogy el vi sel he tõbb le gyen a vá rost kö rül öle lõ 
vi zes árok ál la po ta. Sop ron ban gyak ran „meg szö kött a 
víz” a vár árok ból, ilyen kor a zsi lip meg nyi tá sá val új ra 
víz zel töl töt ték fel, az az át öb lí tet ték.

R. Zs.: ... te hát volt egy ilyen tisz tán tar tó funk ci ó ja a 
vá ros ka pu nak, il let ve ürí tõ, tisz tí tó sze re pe a vízi véd-
mûnek. En nek az evo lú ci ó ja vi lá go so dott meg szá mom ra, 
mi kor el sõ éves épí tész hall ga tó ko rom ban az interrail-
igazolvánnyal vé gig jár tam szin te egész Eu ró pát. Ek kor 
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de fi ni ál tam ma gam ban azt, hogy nem csak Ma gyar or szág-
ra jel lem zõ, hogy sze mét és mo csok ve szi kör be a vá rost
(bar na zó na). Mert az uta zás elõtt azt gon dol tam: le het, 
hogy ez egy ke let-eu ró pai hely zet, észak-bal ká ni sa já-
tos ság, vagy nem tu dom, rossz gon do la ta im tá mad tak, 
hogy hát ha vé let le nül Ke let rõl jött. Nos ki sza ba dul tam a 
vi lág ba, és azt lát tam, hogy nem. A vá ros ka pu, il let ve a 
vá ros ha tár a vi lág ban a hat va nas-het ve nes évek ben, sõt 
még a nyolc va nas évek ele jén is ilyen volt. Még víz öb lí-
tés sem volt. Az em ber ment a vá ros fe lé, és ar ról is mer te 
meg, hogy be ér ke zõ ben van, hogy sze mét domb, rozs da, 
kosz, ké mény, olaj. Ez vet te kö rül a vá ro so kat. Mint kez-
dõ épí tész nek, e ta pasz ta lat nak szá mom ra de fi ni tív ér té ke 
volt. Most, ha be ér ke zem egy vá ros ba, on nan is me rem 

meg, hogy be vá sár ló köz pont ok és McDonald’s, a Me dia 
Markt, és nem tu dom mi cso da. Te hát ha mész a vi lág ba, 
on nan tu dod, hogy meg ér kez tél egy vá ros ba, hogy a kan-
de lá be rek tiritarka tö me ge je le nik meg. Meg a ma gas ra 
fel tett fel irat ok meg vi lá gít va.

W. G.: Bál vány, úgy hív ják, bál vány, ez a szak sze rû 
ne ve. 16 mé ter ma gas vas be ton vagy rá csos tar tók, 12 
mé ter szé les fel irat tal. A ka pu nak is volt bál vá nya. Tény-
leg ér de kes evo lú ció.

R. Zs.: Igen. Ha tal mas nagy „METRO” és nem tu dom,
hogy mi cso dák. És ma, ha já rod a vi lá got, on nan tu dod, 
hogy mind járt meg ér ke zel, hogy ami kor ki né zel az ab la-
kon, amed dig el látsz: a rak tá rak, a be vá sár ló köz pont ok, 
ez a cir kusz, ez a nem tu dom, hogy mi cso da, ez a szí nes
hó kusz pó kusz, a ma ga nagy vi lá gí tá sá val, a nagy szí nes
cuc ca i val. Au tó val ugyan úgy. Te hát ma ez a „kül sõ vá ros-

fal”. Ez a vá ros ka pu nak és a védmûnek a tör-
té ne ti evo lú ci ó ja, hogy amit egy kor erõ sen 
meg épí tet tek, az ma „építészfüggetlenül” 
meg te rem tõ dik va la hogy. Bár ezt is épí té-
szek hoz zák lét re. Ma sze rin tem ez a „bál vá-
nyos” kül sõ vá ros ka pu.

K. T.: Ré gen en nek volt sa ját épí té sze te, min tá ja, kap-
cso ló dott hoz zá egy meg tisz tu lá si le he tõ ség, igaz, ak kor
is volt ka pu elõt ti tér, ba zár ral, sze ráj jal.

W. G.: Hadd vág jak köz be. Azért Bu da ör sön, az au tó-
pá lyán, es te, a fé nyes üz le tek kö zött át ha lad va, an nak 
azért van han gu la ta! Tu dod, hol volt még ilyen? Amíg 

Ab dán ha ladt át a bécs–bu da pes ti út, a bol tok rá te le ped-
tek az or szág út ra. És szin te ko csi val le he tett vá lo gat ni az 
áruk kö zött. Ezt a lát ványt imád ták nyu ga ti ba rá ta im. Úgy 
vél ték, ez olyan gyö nyö rû, ak ko ra él mény ne kik, hogy ezt 
nem sza bad vesz ni hagy ni. Az tán még is el ve szett. Ez is 
evo lú ció.

R. Zs.: Ezt akar tam mon da ni, hogy ves sen meg 
bár ki: van han gu la ta, ami kor a der mesz tõ tök sö tét bõl 
be ér ke zel egy élõ, ra gyo gó, nyüzs gõ or ga niz mus ba, 
az igen is jó ér zés. En nek van han gu la ta. Imá dok utaz-
ni éj jel, nap pal, té len, nyá ron, de az oda érés elõt ti
idõt min dig an  nyi ra unom, és ez után óri á si él mény 
lát ni a fé nye ket, a nyüzs gést: igen, meg ér kez tem, 
jaj de jó! En nek a hap pe ning-han gu la ta, ra gyo gá sa 
le het, hogy tal mi, de hát a ka rá csony fa is az. Tal mi és 
mu lan dó. En nek a ra gyo gá sa, az éle te, a pezs gé se, ez 
a meg ér ke zés él mé nye ma.

Gyõr, Kreszta-ház – Matusz Károly fotója
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K. T.: Ez gya lo go san nem él vez he tõ már.

R. Zs.: Gya log rit kán mész két vá ros
kö zött. Sze rin tem ré gen sem volt ál ta lá nos 
az egye dül, gya log meg ér ke zés. Az ezer bõl

egy. Az ös  szes töb bi ló val jött, ko csi val, ka ra ván nal, 
ez zel, az zal, amaz zal. 

W. G.: A sze gény le gé nyek, ván do rok gya log men tek. 
Sop ro ni ük apám ket tõ kor föl kelt, mert Bécs új hely ben 
volt dol ga dél elõtt. Gya log ment Bécs új he lyig. 

R. Zs.: De a vá ros ka pu nem az õ antréjuk volt. A vá ros-
ka pu ak ko ra nagy volt, a sze gény le gény, meg a ván dor di-
ák az meg ilyen pi ci volt a vá ros ka pu hoz ké pest.

W. G.: A tör té ne ti vá ros ka pu elõt tem olyas fé le 
ha tal mas re ne szánsz épít mény, mint ami lyen egy kor a 
Bé csi- ka pu le he tett. Kel let tek a nagy mé re tek, mert a 
lovaskocsiknak, ha tal mas tár sze ke rek nek is be kel lett
fér ni raj tuk. A ré gi vár ka pu kat a XIX. szá zad ban vég leg 
ki nõt ték a vá ro sok. A ka pu fo ga dó gesz tu sa azon ban má ig 
meg ma radt. Hir te len jé ben a tra gi kus New York-i World 
Tra de Cen ter ket tõs épü le te jut eszem be. Föld raj zi lag 
nem volt vá ros ka pu-po zí ci ó ban, és még is mint szim bó-
lum nak a kö szön tés és be fo ga dás volt a fel ada ta. Ezért 
kel lett el pusz tul nia en nek a két ha tal mas, száz eme le tes 
épü let nek. Sze rin tem ma is lé tez nek vá ros ka puk. Ezek 
azon ban va la mi fé le „lel ki ka puk”.

K. T.: Ezek sze rint ha ka pu nem is, de kell a pl. 
városközepi jel, út mu ta tó kell, hogy oda ta lál junk, meg-
ér kez hes sünk.

R. Zs.: Úgy gon do lom én is, hogy ma nap ság nem 
an  nyi ra fon tos a vá ros ha tá ron ál ló, meg épí tett ka pu. A 
pri mer funk ció. Ta lán ré geb ben sem volt ez egy ér tel mû, 
csak amíg a vé de lem szük sé ges volt, ad dig egy be es he tett 
a ket tõ. En nek az át lé pés nek, „be me nés nek” az evo lú ci ó-
ját most tag lal tuk. Én azt gon do lom, hogy a bel vá ros ba 
va ló ér ke zé snek, a köz pont ba va ló „meg ér ke zés nek” van 
je len tõ sé ge. Ezért van nak ott a tor nyok, a fõ tér: na, meg-
jöt tem, most itt va gyok.

W. G.: Én ugyan így vá la szol tam vol na. Nem ok vet le-
nül szük sé ges, hogy épü let tel, mond juk egy tíz eme le tes 
vas be ton di a dal ka pu val vagy két to rony ház zal vár ja a 
vá ros a lá to ga tó ját. Ezek olyan mu lan dó dol gok. Vis  sza-
uta lok a Gyõr–Sop ron példapárra. A ka puk nál a vá ros-
szim bó lu mok en nél sok kal töb bet nyúj ta nak, és hos  szabb 
éle tû ek is. Egy ben el lát ják a fo ga dás fel ada tát is. A gyõ ri 
vá ros há za elõtt éj jel el au tóz ni min den „or szág úti ván dor-
nak” iga zi él mény. Ott, azon a pon ton ér zé ke li az ide gen
a vá rost: „bent va gyok!” Mi lyen kár, hogy az út át el le nes 
ol da lán a Me gye há za és a Víz ügy ha tal mas épü le te le ta-
kar ja a tör té ne ti bel vá rost, így ezt nem lát hat ja meg az 
át uta zó. A tör té ne ti bel vá ros éj je li lát ké pé vel még ha tá so-
sabb len ne a lát vány.

K. T.: Ta lán nem vé let len, hogy az et rusz kok tól kezd-
ve a di a dal ka pu a vá ros fõ te ré re is ke rül he tett.

R. Zs.: Egyéb ként a vá ros ba ér ke zés meg elõ zõ moz-
za na ta több fé le le het. Egyik a funk ci o ná lis/va lós él mény, 
hogy a vá ros fal hoz érünk, amin van egy lyuk, a ka pu,
amit már elõbb el me sél tünk. A má sik pe dig az a nagy 
él mény, hogy mes  szi rõl lá tom a vá ros köz pont ját, és 
lá tom, hogy oda fo gok ér kez ni, és ami kor oda ér kez tem, 
ak kor ér zem jól ma gam. Ez a hü lye vicc, hogy med dig fut 
a nyu szi az er dõ be be fe lé? A kö ze pé ig. On nan már csak 
ki fe lé. Te hát ak kor ér kez tél meg, ha ott vagy a to rony
lá bá nál, a fõ té ren.

W. G.: Hadd fûz zek hoz zá eh hez még va la mit. Tíz-húsz 
éve so kat vi tat koz tunk a vá rost el ke rü lõ utak lét jo go sult sá-
gá ról és he lyé rõl. Fél tünk, hogy el té rí tik az át uta zó kat, 
azo kat, akik meg áll hat ná nak a vá ros ban. Fé lel münk csak 
rész ben iga zo ló dott be. Ugyan ak kor Gyõr vis  sza is ka pott
va la mit a dé li el ke rü lõ út meg épí té sé vel. A vá ros nak a 
tö rök ko ri met sze te ken áb rá zolt, víz ben úszó szi get-jel le gét 
most, az au tó pá lyá ról új ra ér zé kel ni le het. Ez na gyon fon-
tos jel lem zõ je volt min dig Gyõr nek. Ezért is küsz köd tünk 
– kar ölt ve Foltányi Mik lós vá ros ren de zõ-épí tész kol lé gám-
mal –, hogy a Bécs bõl ér ke zõ or szág út men tén a még meg-
lé võ üres, vi zes-ná das te rü le tet ne épít sék be. A nyu ga ti 
ná das sze ren csé re má ig meg ma radt. Ugyan ez Pá pán is 
meg tör tént: az új, nyu ga ti el ke rü lõ út ról te kint ve megint 
egé szé ben ér zé kel he tõ a vá ros tör té ne ti szi lu ett je.

R. Zs.: Hogy ez mi lyen jó, er re hadd mond jak pél dát.
A Bé cset el ke rü lõ út nak van egy ma ga sabb pont ja egy 
nagy, erõs ka nyar ral, on nan rá le het lát ni a vá ros ra, és 
ak kor ott van Bécs, óri á si do log! Csu dás él mény úgy rá lát-
ni a vá ros ra, a tu dat tal, hogy én vol tam ott, vagy le szek
ott. Az ígé ret, a do log nak a von zá sa vagy em lé ke. Rá lá tok 
és tu dom, hogy oda tu dok men ni, ha aka rok. Ott en gem
vár va la ki. Ott egy ott ho nos fé szek, egy egye di han gu lat, 
de iga zá ból az au tó val, bus  szal ér ke zõ tu ris ta is ak kor
kap ja meg a vá rost, ami kor a to rony alá ér. A rá lá tás kor a 
kí ván ság szü le tik meg, a vágy, az iz ga lom.

K. T.: Ér de kes, hogy ha fa lu ba me gyünk, ak kor majd-
nem min dig va la ki hez, vagy va la mi lyen ese mény re. A 
vá ros ba pe dig úgy is me het az em ber, hogy „csak ” a 
vá ros ba megy.

W. G.: Mert a vá ros nak hi va tá sa van, sa já tos at mosz-
fé rá ja – éle te és egyé ni sé ge. Hadd mond jak egy pél dát.
Nem ti tok, hogy Gyõr el sõ al ka lom mal nem kap ta meg 
a hõn áhí tott ham bur gi ala pí tá sú Mû em lé ki Eu ró pa-dí jat. 
A vá rost ugyan is egy csen des va sár nap dél elõtt mu tat ták 
be a szi go rú bí rá ló bi zott ság nak. A rákö vet ke zõ év ben 
pe dig azért kap ta meg, mert vá sár na pon hoz ták ide õket. 
Olyan idõ ben, ami kor a vá ros ut cá it és te re it hasz nál ták 
az em be rek. Még pe dig nem csak köz le ke dés re, ha nem a 
ré gi ha gyo má nyok sze rint él ték a tör té ne ti vá ros sok fé le, 
„ve gyes” funk ci ó jú éle tét. Jó nyolc van éve a Dunakapu 
té ren van a pi ac. Mi vel azon ban so ha nincs elég hely, az 
áru sok sát ra ik kal be nyo mul tak egé szen a Szé che nyi tér 
kö ze pé ig. Rit ka sze ren csés pil la nat volt, jó kor hoz ta Entz 
Gé za pro fes  szor úr Gyõr be a dí jat oda íté lõ kül dött sé get. 
Az at mosz fé ra dön tött a vé le mény ala kí tá suk ban. Mert a 
tér csak ak kor vá lik vá ro si tér ré, ha hasz nál ják az em be-
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rek. Le het ez vá ros la kó és le het ven dég is. Mert a vá rost
az épü le tei al kot ják, de éle tét va ló já ban a te re in éli. Fon-
tos per sze, hogy kü lön böz tes sük meg egy más tól a te ret és 
a tér sé get. A tér mar káns ará nyok kal, at mosz fé rá val ren-
del ke zõ hely, a tér ség el len ben ter ve zet len és nél kü lö zi 
az at mosz fé rát. Jel leg te len tér ség bõl és ka rak te res tér bõl 
is szép szám mal van vá ro sa ink ban. Most csak a vá ro si 
iga zi, ér té kes köz te rü le tek rõl be szél jünk, azok ról, ame-
lyek nek at mosz fé rá juk van. Ér de kes, nem rég döb ben tem 
rá, hogy a XX. szá zad ban csak ver ti ká lis irány ban, föl fe lé 
és fö lül rõl ter vez tünk. La kó te lep ese té ben az utak men tén
kí nos pre cíz ség gel el he lyez tük a há za kat. „Tér épí té szet” 
azon ban nem lé te zett: vá ro si te ret tu da to san csak rit kán
ter vez tünk.

K. T.: Ez volt a „ma gas épí té szet”, és a „tor nyok”
kö zöt ti te rü let „köz te rü let” volt, de ké rem, hogy ve gyük
sor ra a jel lem zõ, iga zi vá ro si élet te re ket!

W. G.: Elõ ször be szél jünk a par kok ról. A gyõ ri Szent 
Ist ván út lé nye gé ben egyet len jól meg kom po nált park: 
zöld be fog lalt pa vi lo nos épü le tek bõl áll. A vá ros há za, 
bér há zak, köz épü le tek a nö vény zet tel egy sé ges épí té-
sze ti tá jat al kot nak. A má sik alap tí pus ra a kö zép ko ri 
vá ros mag ban le lünk rá. Ezek a bel vá ros épü let fa lak kal 
ha tá rolt te rei, a sza bá lyos fõ tér, a pi ac tér, és az egy ko ri 
vá ros ka puk elõtt tölcséresedõ ki sebb te rek. In tim bel sõ
te re ket ma is tu dunk al kot ni. Ma gam pél dá ul Gyõr ben 
a há zak bel sõ ud va ra it pas  szá zsok kal kö töt tem ös  sze. A 
leg is mer tebb ezek kö zül a Bé csi-ud var. Van nak az tán
megint más faj ta te rek. Gyõr ese té ben pél dá ul na gyon 
fon to sak a fo lyó part ok. Ezek a hos  szan el nyú ló sé tá nyok 

el sõ lá tás ra a tér ség ka te gó ri á já ba tar toz nak, 
de tu da tos ter ve zés sel tér ré le het õket ala kí ta-
ni. Ami kor vé le mé nye met kér ték ar ról, hogy 
mi lyen mó don ál lít son em lé ket Gyõr II. 
Já nos Pál pá pa lá to ga tá sá nak, egyet ér tet tem 
az zal az el kép ze lés sel, hogy a vár fal és a fo lyó kö zöt ti, a 
Dunakapu tér tõl a Bé csi-ka pu té rig ve ze tõ sé tányt épít sék 
ki II. Já nos Pál em lé ké re. Vol tak, akik nem érez ték elég 
mél tó meg ol dás nak ezt. A pél dá ból „ta pint ha tó”, hogy a 
fo lyó is le het „tér fal”. Mind ezek mel lett, hál’ Is ten nek 
Gyõr ben is van nak a ko ra  kö zép ko ri vá ro sok ra jel lem-
zõ si ká to rok, me lyek meg ma rad tak, igaz, eze ket ké sõbb
a rasz te res-há lós ut cák kal át- meg át sza kí tot ták. A mai 
si ká to rok a ko ra kö zép kor ban ös  sze füg gõ ut ca rend szert 

al kot tak, ak kor sû rû em ber tö meg höm pöly gött raj tuk. Szá-
mom ra a most elõ so rolt te rek mind ti pi kus vá ro si te rek. 
Hogy el ne fe lejt sem, még egy fon tos, spe ci á lis vá ro si tér 
ki ma radt: sze re tett gyõ ri nagy né né im sé ta cél já ból min dig 
a te me tõ be csá bí tot tak, mond ván, hogy a te me tõk a leg cso-
dá la to sabb sé ta te rei a vá ros nak, nyu god tak, csen de sek és 
bé ké sek. Vég sõ so ron iga zuk volt. A te me tõ is köz te rü let; 
tér, ahol a vá ros szí nes és vál to za tos tör té ne tét él he ti át 
az em ber.

K. T.: Ér de kes, hogy a vá ro si te me tõ in kább park, míg 
a fa lu si meg in kább kert. Te me tõ kert. Azon ban tér jünk 
vis  sza a vá ro si te rek re, mi jel lem zi eze ket?

R. Zs.: Én még vis  sza tér nék a „ma gas épí té szet hez”, 
ahol a ta nár úr kezd te, mert ves  szõ pa ri pám, má ni ám, 
hogy az épí tészet, te hát a vá ros épí té szet is! Ott kez dõ dik 

Gyõr, Király utca – Matusz Károly fotója
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és ott ér vé get, ahol a tér al ko tás. Tér nek azt 
te kint het jük, ami kom po nált és struk tu rált. 
Ezt én azért tar tom bor zal ma san fon tos nak, 
vagy in kább gyö nyö rû en fon tos nak, mert a 
vá ros ban az épí tész iga zán nagy sza bá sú te re-

ket al kot hat. Ezek nem csak , és szük ség kép pen a tér nek
ne ve zett köz te rü le tek, ha nem, úgy gon do lom én is, vá ro si 
tér a si ká tor; az ut cát igen is épí té sze ti tér nek te kin tem, 
ahogy va ló ban az is. Er re mind járt vis  sza fo gok tér ni,
mi ért tar tom ezt rög esz mé sen fon tos nak. Te hát az ut ca,
fa sor, a park is, ha va ló ban sé tány, és va ló ban kom po zí-
ció. A ré gi ek ösz tö nö sen érez ték ezt a rend szert. Ami kor
épí tet tek, akár csak egy há zat is, egyút tal al kot ták a te ret.
Nem hi szem, hogy ta ní tot ták er re õket, ahogy ma sem iga-
zán ta nít ják ezt, de ta nul va, nem ta nul va fan tasz ti ku san 
érez ték. Saj nos a XX. szá zad – és eb ben ko runk épí té sze te 
rop pant bû nös – er rõl a tu dás ról, ösz tön rõl meg fe led ke-
zett. Olyan ház-együt te se ket ho zott lét re, ame lyek nek 
ele mei kö zött sem mi nem fe szül. Eze ket én nem te kin tem 
tér nek. Nem csak a la kó te le pek re gon do lok, ha nem saj nos 
ilye nek több sé gé ben azok a la kó épü let-cso por tok, ame-
lye ket la kó park nak van nak bát rak ne vez ni mos ta ná ban. 
Vagy az, amit kor sze rû vá ros ter ve zés nek szo kás mon da-
ni: hogy koc kák és egye ne sek hal ma zá ból (cél sze rû en 
ren de zett hal ma zá ból) ös  sze rak nak va la mi fé le dol go kat 
(együt te se ket). Szá mom ra ezek – az épü le tek kö zöt ti sem-
mik – nem áll nak ös  sze tér ré. Ilye tén kép pen azt mon dom,
hogy itt az épí té szet vé get ér. Nem csak a vá ros épí té szet. 
Lett lé gyen ezek nek a há zak nak a hal ma za, struk tú rá ja, 
mond juk egy re pü lõ bõl néz ve, szép vagy nem szép. Ek kor
az sem szá mít, hogy ön ma gá ban egy épü let, a hal maz
egy ele me, mi lyen mi nõ sé gû. Ahogy egy kert vá ro sinak 
ne ve zett te le pü lés ré szen is egy más mel lé pa kol nak há za-
kat, ezek kö zött ki ala kul va la mi egye nes do log, amin az 
em be rek men nek, az au tók is men nek, de – meg íté lé sem 
sze rint – et tõl ez még nem áll ös  sze ut cá vá (vá ro si tér ré) 
la kó kör nye zet té. Köz le ke dés re jó, és eb bõl a szem pont ból 
az is rész let kér dés, hogy a há zak mû köd nek-e. 

K. T.: Te hát azt mon dod, hogy az épí tész, aki egy vá ro-
si épü le tet ter vez, egyút tal vá ros épí tõ.

R. Zs.: Na gyon erõ sen be le ka pasz ko dom a kom po-
nált ság fo gal má ba, fon tos sá gá ba: a vá ro si tér az, ahol 
az em be rek a köz te rü le ten is él ni tud nak, az az a ház 
foly ta tá sa, szer ves ré sze a köz te rü let. Ezért a XXI. szá zad
szem pont já ból na gyon fon tos, hogy van nak ré gi ut cá ink 
és te re ink, ame lyek lát ha tó an köz tér ként mû köd nek. Még 
ma is van nak, akik azt mond ják: épít sünk há za kat a sem-
mi kö ze pé re, és ami az épü le tek kö zött ma rad, az úgy 
ön ma gá ban na gyon jó lesz, el le het majd ke resz tel ni ut cá-
nak, pi he nõ park nak, egyéb nek. De hol kez dõ dik  és hol ér 
vé get a vá ro si ház, az az a vá ro si épí té szet? A ke rí tés nél, a 
tér bur ko lat nál, az ut ca bú tor nál? Csak a ház, az épít mény
len ne az épí té szet? Nem. Adott eset ben a fa is épí té szet, 
a kert is, mind az, ami kom po nált ré sze a na gyobb egy ség-
nek, és min den csak ak kor épí té szet, ha az egyes ele mek
kom po zí ci ót al kot nak. Té ve dés, hogy há za kat vagy dol-
go kat csak te lek ha tá rok, sza bá lyo zá si vo na lak sze rint, de 
kom po ná lat la nul növögettethetünk, mert ami kö zöt tük 
ma rad, azt az em be rek iga zán nem tud ják hasz nál ni, nem 

tud ják meg él ni, él vez ni. A tér az, ami nek lel ke van, és per-
sze funk ci ói. Eb bõl a szem pont ból vi szont igen is – so kak-
kal el len tét ben, de má sok kal meg pár hu za mo san – én 
igen is vá ro si köz tér nek te kin tem a plázát, mert ak ként
mû kö dik. Eb bõl is van szép meg nem szép, jó meg rossz, 
de több sé gük az em be ri fo gyasz tás ra al kal mas. Az em be ri 
meg élés szem pont já ból a plázák bel se je akar va-aka rat la-
nul köz tér ré vált. Azon ban ezek sem egy sé ge sek, ha nem 
ös  sze tett te rek. Van nak a plázákban át me ne ti te rek, ilye-
ne ket Nyu gat-Eu ró pá ban so kat csi nál nak ke res ke del mi 
funk ció nél kül is. Ame ri ká ban még töb bet. Ke let-Eu ró-
pá ban ke ve set, ilyen-olyan, fõ leg fi nan ci á lis okok ból. 
Ezek olyan fe dett, fe dett nyi tott te rek, tér so rok, ahol az 
em be rek té len-nyá ron jól érez he tik ma gu kat. Ná lunk ilye-
nek leg in kább még csak a plázákban ta lál ha tók. Azok szá-
má ra is nyi tot tak, hí vo ga tó ak e te rek, akik nem vá sá rol ni 
akar nak, vagy mint Eu ró pá ban, utaz ni. Kop pen há gá ban 
pél dá ul ilye nek a met ró ki- és be já ra tok. Az alul já rók ál ta-
lá ban gyö nyö rû en meg épí tett vá ro si köz te rek. Leg utóbb 
Athén ban (vá ro si te rek rõl szól va fon tos!) lát tam ilyet, 
egy új met ró ál lo mást, ami egy olyan vá ro si köz tér volt, 
ahol az em be rek ül nek, be szél get nek, ta lál koz nak: él nek. 
Te hát nem a pláza, ha nem a fe dett vá ro si köz tér – mint 
tí pus – a fon tos.

W. G.: Hadd egé szít sem ki Zsol tot sa ját ta pasz ta la-
ta im mal. Míg a pláza be lül köz tér, ad dig a par ko ló ja 
– szin te mind egyi ké – ti pi kus tér ség. Em be ri (gya lo gos) 
köz le ke dés re szin te al kal mat lan. An  nyi ra így van, hogy 
ami kor Marcalvárosból Sza bad hegy fe le igyekszem – a 
23-as busz tól el kell jut nom a 19-es meg ál ló já ig –, csak-
is a plázán ke resz tül me gyek. Egy részt prak ti kus, hi szen 
vé dett bel sõ té ren ha la dok ke resz tül. Más részt a sé tá ló ut-
cák vá ro si han gu la tá ban ré sze sü lök Ha meg ke rül ném az 
épü le tet, az ve szé lyes len ne és ké nyel met len, mert nem 
min dig ta lál nék biz ton sá gos jár dát. A lát vány sem len ne
iga zán le bi lin cse lõ: néz het ném a volt orosz tisz ti la ká so-
kat. Sok szo ro san bi zo nyí tott, hogy a plázák fe dett bel sõ
ut cái a XX. szá zad jel leg ze tes te rei. Ve gyük tu do má sul 
ezt, és ke zel jük is õket ek ként.

K. T.: Ne fe led jük azért a Pá ri zsiud vart se Pes ten, 
vagy akár a ró mai zöld ség pi ac épü le tét, mi e lõtt a mo dern
di va tot em le get jük. Mi mi att fon to sak ezek a vá ro si te rek, 
mit kell tud ni uk, mit szol gál tat nak?

W. G.: Na gyon örü lök, hogy az új sza bá lyo zás, az 
OTÉK (Or szá gos Te le pü lés ren de zé si Épí té si Kö ve tel-
mé nyek rõl szó ló 1997-es kor mány ren de let) megint úgy 
hív ja eze ket a bel vá ro si te rü le te ket, hogy „te le pü lés köz-
pon ti ve gyes öve zet”. Az az is mét le gá lis, le het sé ges 
a ve gyes te rü let hasz ná lat a vá ro sok ban. Ez azt je len ti, 
hogy itt együtt lé te zik az ös  szes vá ro si funk ció: a la kás,
ke res ke de lem, köz igaz ga tás és köz le ke dés. Ez az, amit Le 
Corbusier „kihipózott” a vá ro sok ból. A vég ered mény nek 
a vá ros la kók nem na gyon örül tek. Igaz, el mé let ben si ke-
rült szép tisz ta (funk ci o ná lis) egy sé gek re bon ta ni a te le-
pü lés szer ke ze tet, a do log va la hogy még sem akart a ma ga
ter mé sze tes mód ján mû köd ni. A ko rai mo dern ur ba nisz ti-
ka a kor sze rû vá ros ide ál já ból in dult ki, a lo gi kus, tisz ta, 
de iga zá ból na gyon unal mas egy funk ci ós ele mek bõl. A 
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do log nem vált be. Egy ér tel mû ugyan is, hogy a te re ket a 
köz le ke dés él te ti, de a vá sár lás is vi tat ha tat la nul ér de kes 
do log, egy fé le vá ro si szó ra ko zá si for ma. Én is imá dok
vá sá rol ni. Fon tos az is, hogy a vá ro si tér a ta lál ko zás 
he lye is. Mi lá nó ban jár va döb ben ten lát tam, hogy mi lyen
in ten zí ven hasz nál ják a vá ros la kók te re i ket. Az öre gek 
kö rül ülik a szö kõ ku tat, asz ta lo kat. Po li ti zál nak, szid ják a 
ha tal mon lé võ kor mányt, a köz em be re ket, a fo cis tá kat és 
edzõ ket, egy szó val min den kit, te hát a vé le mény nyil vá ní-
tás he lye is. A vá ro si tér min dig ilyen volt.

R. Zs.: A ta nár úr va ló já ban min dent el mon dott, 
szin te nincs mit hoz zá ten ni. Te hát azt mon dom, hogy a 
komp lex, sok ré tû élet nek a te re. Ha a vá ros ban az élet 

egy sí kú vá vá lik, az bor zasz tó. A vá ros ban ha bár mi – egy 
köz te rü let – ki lú go zó dik, ste ril lé vá lik és csak egyet len
do log ra al kal mas, az ret te ne tes: mert unal mas. Az elõbb 
be szél tem már a köz le ke dés egyik vál to za tá ról, ami kor az 
ön ma gá ban is él mény. A má sik faj tá ja az a köz le ke dés, 
ami kor a fo lya mat rém drá má vá vá lik, és ma rad a szük sé-
ges rossz, az „es sünk már túl raj ta, de na gyon gyor san” 
cí mû bor za lom. Ez egyéb ként el sõ sor ban az au tó köz le-
ke dés. Szá mom ra a gya lo gos és a bi cik lis köz le ke dés 
ele ve él mény a meg fe le lõ kör nye zet ben. És eköz ben nem 
za var az au tós köz le ke dés sem. Ak kor hal meg szá mom-
ra a vá ros, ha olyan ut cák ala kul nak ki az egy be tar to zó, 
élõ szö vet ben, ame lyek nek csak pri mer funk ci ó juk van. 
Ar ra gon do lok, hogy van négy sáv, a cél az, hogy au tó val 
in nen tõl odá ig el jus sunk, de eh hez a pri mer funk ci ó hoz 
az égad ta vi lá gon sem mi nem ra kó dik hoz zá. Mond jak 
va la mi hí zel gõt a Gyõ ri ek nek? Ami kor tõ lem azt kér dik:
„Hogy ér zed ma gad Gyõr ben?” Azt mon dom: „Cso dá la-

to san!” En nek leg alább a fe le ab ból adó dik,
hogy én Gyõr ben imá dok „köz le ked ni”, és 
ami mi att én ma vá ros la kó ként Bu da pes tet 
él vez he tet len nek tar tom, az a köz le ke dés 
kény sze res sé ge és meg ol dat lan sá ga. Ez a 
fõ vá ros ban ma egy olyan hely ze tet te remt, ami ki lú goz za 
az él ve zet mi ni má lis le he tõ sé gét is a köz te rü le tek több-
sé gé bõl, és egy bor zal mas kény szer pá lyá vá vá lik a va la-
hon nan va la ho vá va ló el ju tás. Ez egyéb ként egy sú lyos
sze mé lyi ség ká ro sí tó erõ az em be rek re néz ve. Saj nos azt 
kell mon da nom, hogy a bu da pes ti po pu lá ció sze mé lyi-
ség tor zu lá sa drá ma i an ma gas, és ezt leg alább 50%-ban a 
köz le ke dés bor zal mai okoz zák. A má sik 50%-ra itt most 
nem tér nék ki.

W. G.: Hadd fûz zem hoz zá, hogy nem ma gá ra a gép-
ko csi ra ha rag szik az em ber, ha nem a tör té ne ti bel vá ros 
bel se jé be bekényszerített, ag res  szív, ro ha nó au tó ára dat ra. 
Mert Thesszalonikiben vagy Monte Carlóban a ten ger par-
ton együtt pa rá déz nak a gya lo go sok és a fan tasz ti kus nál 
fan tasz ti ku sabb au tó cso dák, nyi tott te te jû „kabriolék”. 
Utób bi a kat ne megy szer csi nos nõk ve ze tik. Mind ez a 
vá ro si lát vány él ve ze tes ré sze. Kis tör té né sek, vá ro si 
epi zó dok. És rend kí vül szó ra koz ta tó ak. Ren ge teg fel vé-
te lem van a fran cia kis vá ros ok ról és ma gá ról Pá rizs ról, a 
Champs-Elysées-rõl. A te ra szok ven dé gei nem egy mást
né zik, ha nem az au tó kat és a gya lo go so kat, mert ez leg-
alább olyan jó szó ra ko zás, mint a mo zi ban ül ni. Ha te hát
a gép ko csik köz le ke dé sét jól meg szer ve zik, a for ga lom 
nem egy õrült fo lya mat ré sze, ak kor az au tó és a mo tor bi-
cik li is hoz zá tar toz hat a vá ro si élet gaz dag sá gá hoz. Saj nos 
Sop ron ban be csal ták a bel vá ros ba a vá ros elõ vá ro sa i nak 
és tá vo lab bi kör nye ze té nek át me nõ gép ko csi for gal mát. 

Gyõr, Dunakapu tér – Burián György fotója
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Ilyen ot rom ba hi bát el kö vet ni vé tek: et tõl 
hek ti kus sá, fe szült té vá lik az egész bel vá-
ros éle te. Az au tó sok sem bol do gok: azt 
mond ják: „ma ötöd ször va gyok a bel vá ros-
ban, ötöd ször küz döm ma ga mat ke resz tül 

a Vár ke rü let for ga ta gán, pe dig egy szer sem akar tam
oda men ni!” A Vár ke rü let, a tör té ne ti vá ros fõ ten ge lye, 
két ol da lán tör té ne ti be épí tés sel. A bel sõ és kül sõ vá ros-
ré szek nek együtt kel le ne él ni ük, de ha nem le het át men ni 
gya lo go san a bel vá ros egyik ré szé bõl a má sik ba? Szó val 
nem az au tót gyû löl jük, ha nem a ros  szul meg szer ve zett, 
túl zott for gal mat. Gyõr ben pél dá ul sen kit nem za var, 
hogy a Ba ross utat ke resz te zik az au tók: a köz le ke dõ 
fe lek egyen ran gú ak és bé ké ben él nek. 

R. Zs.: A szám ból vet ted ki a szót. Épp azt akar tam
mon da ni, hogy eszem be ju tott egy bor zal mas eret nek sé g 
(de sze rin tem ez nem bor zal mas eret nek ség), hogy Gyõr 
ba rokk bel vá ro sá ban sé tál gat va ab szo lút nem za var, hogy 
ke rül get jük egy mást az au tók kal. Ilye tén kép pen ez men  nyi-
sé gi és kul tu rá lis kér dés is nyil ván. Én úgy íté lem meg, 
hogy ez itt szá mom ra egy ab szo lút fo gyaszt ha tó szim bi ó-
zis. Ke rül get jük egy mást az au tók kal, ku tyu sok kal, bi cik li-
sek kel, és ez a bel vá ro si élet nek ré sze. Ha ki tilt juk az au tó-
kat a bel vá ros ok ból, ak kor a köz le ke dés ben kez dünk pont 
olyan ká ro kat okoz ni, ami tõl üre sebb lesz a vá ros, kö rül-
mé nyes lesz a meg ér ke zés, be ju tás, el lá tás. Ami na gyon
za var Gyõr ben, az nem a köz le ke dés, ha nem az, hogy 
fõ épí tész ként reg gel tõl es tig azt hal lom – és ez nemcsak 
az épí tész so vi niz mu so mat bánt ja, ha nem a vá ros la kó 
pol gá rét is –, hogy ha a bel vá ros ról esik szó, fel ada tok ról, 
prob lé mák ról, cé lok ról, dol gok ról, gon dok ról, ak kor csak 
ar ról van szó, hogy „köz le ke dés, köz le ke dés, köz le ke dés”. 
Ez ön ma gá ban, ste ri len nem ke zel he tõ szá mom ra. Ezt át fo-
gób ban kell néz ni, mint azt most so kan el kép ze lik: „Irt suk 
ki a vá ros ból az au tó kat, kí vül re pe dig épít sünk nagy, hosz-
 szú uta kat, és ak kor majd na gyon jó lesz ne künk!” Nem 
hi szem. A vá ros ban ép pen az a cso da, a te rek ben is épp 
az a cso da, hogy ke ve red nek a dol gok. Nyil ván, ha va la mi-
nek a túl sú lya tûr he tet len né vá lik, az bor zasz tó. Le gyen az 
ló, ku tya, au tó, bi cik li em ber, bár mi.

K. T.: Ez zel azt is el érik, hogy a vá sá rol ni szán dé ko zó 
em be rek nem a bel vá ros ba jön nek be au tó val, ha nem a 
„kül sõ védmû” nagy áru há za i ba. Ott min dent meg kap a 
pol gár, „multiminõségben”, csak az ott ho nos ság ér zé sét 
nem.

W. G.: A tér kap csán egy fon tos do log ról nem be szél-
tünk még, ar ról: ho gyan le gyen az ut ca vagy tér be ren dez-
ve. On nan in dul tunk, hogy a vá ro si tér egyik is mér ve az, 
hogy meg ha tá ro zott, kel le mes ará nyai van nak, és en nek
kö szön he tõ en at mosz fé rá ja is van. A vá ro si tér azon ban
iga zá ból at tól lesz tér, hogy az em be rek hasz nál ják. A 
hasz ná lat hoz azon ban gon do san be is kell ren dez ni a te ret.
Az ott ho nos ság ról ne kem az elõt tünk lát ha tó Szé che nyi 
tér jut eszem be. Egy tér, ame lyik iga zá ból má ig nincs 
be ren dez ve. Csak al kal man ként, ide ig le ne sen. A hét köz-
nap okon ki halt pusz ta ság. Most ép pen ka la pál nak, épül a 
cir kusz, per sze csak ide ig le ne sen. A köz te rü le te ket azon-
ban nem egy szer-egy szer kell be ren dez ni. Per sze az is kér-

dés, hogy men  nyi re? A Szé che nyi tér az én em lé ke im ben 
még min dig pi ac tér ként él, mert gyer mek ko rom ban még 
itt is volt pi ac. Ké sõbb sze mély gép ko csi-par ko ló lett az 
egész tér. Fes tett csí kok kal ak ku rá tu san par ko lók ra osz-
tot ták: ez volt min den bú to ro zá sa, és fe lü le tét rajz táb la-
si má ra egye ne sí tet ték ki, ezért ke re te zi most he lyen ként 
fél mé ter ma gas, hasz nál ha tat lan jár da sze gély. Az asz fal-
to zás sal el tûnt a tér ere de ti bur ko la ta és meg szûn tek a tér 
fi nom, lí rai szint vál to zá sai. Az au tó par ko lót ké sõbb meg-
szün tet ték, az óta más lé nye ges vál to zás nem tör tént.

R. Zs.: Megint egy tri vi á lis ha son lat: ha azt mond juk,
hogy a vá ros a „sok em be rek la ká sa”, ak kor a tér ezek nek
a la ká sok nak a „kö zös” nap pa li szo bá ja. Ha a nap pa li 
„töküres”, ak kor sem mi re se jó, ha túl van bú to roz va, az 
meg bor zal mas. A tér bú to ro zás a vá ros bel sõ épí té sze te. 
A tér fa lak is fon to sak, a ben ne lé võ bú to rok is, meg ezek-
nek az együt te se. Ez egy klas  szi kus bel sõ épí té sze ti fel-
adat, egy „város-belsõ-építészeti” fel adat. Tér bú to ro zás, 
park ter ve zés, ker té szet. Tér ter ve zés. Nem tu dom, hogy 
ta ní ta nak-e ilyet. 

W. G.: Két ség te len, hogy a jól mû kö dõ te re ket be kell 
bú to roz ni, mert így job ban hasz nál ha tók. Hogy mit ér tek
bú to ro zá son? Volt egy kis gö rög épí tész nõ, hall ga tó, aki-
nek Sop ron ban azt a fel ada tot ad tam: ír ja ös  sze, hogy 
hol ta lál a vá ros ban leg alább egy ivó víz-ku tat, egy élõ 
fát és egy pa dot: így együtt, mind a hár mat. Vé gig jár ta 
a bel vá rost, és je len tet te tisz te let tel, hogy nincs Sop ron-
ban ilyen. De nem csak ez le het hi ba. Gaz dag vá ro sok 
el kö ve tik azt a hi bát, hogy túl zsú fol ják te re i ket. Vá cott 
ki fo gá sol tuk, hogy egész kö zép ko ri vá rost „épí tet tek fel” 
a szel lõs ba rokk té ren. A ke ve sebb több len ne – ta ná csol-
tuk. A sop ro ni De ák tér pil la nat nyi lag ro mok ban he ver, de  
még min dig sé ta tér, sok-sok pad dal, sok nö vén  nyel. Az 
új terv ben csu pán há rom pad szá má ra szo rí ta nak he lyet. 
A té ren vas be ton tek nõ ket lé te sí te nek, ezek be új, ide gen
ren del te té se ket, di va tos funk ci ó kat ter vez nek. Ta lán jobb 
len ne, ha a ha gyo má nyos hasz ná la tá nak meg fe le lõ en újí ta-
nák fel. Úgy tû nik, hogy a kö zel jö võ ben je len tõs eu ró pai 
uni ós pén zek fog nak rá öm le ni a ma gyar tör té ne ti te rek re. 
Eze ket a vá ros po li ti ku sok nak min den áron „el kell köl te-
ni!”. Nem va gyok ben ne biz tos, hogy a hir te len jött pénzt 
va ló ban meg fe le lõ en hasz nál ják majd fel min de nütt. Ha 
a te re ket túl zsú fol juk új ren del te té sek kel, mû tár gyak kal, 
föld bõl ki ásott ro mok kal és tar ka ut ca bú to rok kal, ak kor 
le het nek lát vá nyo sak, de fé lõ, ki szo rul nak be lõ lük az 
em be rek, a vá ros la kók. A vá ro si tér pél dá ul na gyon 
ké nyes a szin tek ki ala kí tá sá ra. Tör té ne ti vá ro sa ink ban 
az egy kor ös  sze füg gõ, szép fe lü le te ket gyak ran agyon-
lép csõz zük, tám fa lak kal szab dal juk, ahe lyett, hogy 
meg hagy nánk vagy vis  sza ál lí ta nánk az egy ko ri, pu hán 
for mált, fi nom fe lü le tü ket. Mi che lan ge lo Ró má ban 
bá mu la tos ru tin nal ol dot ta meg a hí res Campidoglio 
tér ren de zé sét. A tra péz alap raj zú tér kö ze pé be el lip-
szist raj zolt, a pe re mé be fi no man há rom lép csõ sort 
rej tett, a tér kö ze pét föld re fek te tett pajzs hoz ha son ló-
an óva to san fel emel te, és oda ál lí tot ta „nagy ide ál ját”, 
Marcus Aurelius lovasszobrát. A szo bor a kom po zí ció 
gyúj tó pont já ba ke rült, a tér ös  sze fo got tá vált, és a ha tá-
ro ló épü le tek hom lok za tai mo nu men tá lis sá ma ga sod tak. 
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Mon dom, ma nem tu dunk bán ni a te rek kel. A sop ro ni 
Vár ke rü let va la mi kor azért volt szép, mert nagy, ös  sze füg-
gõ te rü le te egyik ház sor tól a má si kig pu hán és fi no man 
lej tett és emel ke dett. Az egy ko ri árok kört – Grabenrunde 
– ké sõbb ot rom ba tám fa lak kal sá vok ra osz tot ták, fe lü le tét 
meg tör ték, da ra bok ra szag gat ták. Ezért fél tem na gyon az 
ab lak elõtt el te rü lõ Szé che nyi te ret is.

R. Zs.: Na gyon iz gal mas té ma a Szé che nyi tér, nyo-
masz tó an iz gal mas, és tény, hogy en nek nincs ki ala kult 
tu do má nya, is ko lá ja, ahol jól, ros  szul, si ke re sen vagy 
si ker te le nül szak em bert ké pez né nek. A ré gi po li hisz to rok 
ezt érez ték, de hát Mi che lan ge lo min den volt, épí tész,
szob rász, fes tõ, … és tér ter ve zõ is volt. Õk még po li hisz to-
rok vol tak, ma nem na gyon van nak po li hisz to rok, vi szont 
van nak hi va tal nok épí té szek és urbanisták. Pádovában 
ne héz meg mon da ni, hogy hol ér vé get az épí té szet, és 
hol kez dõ dik a szob rá szat. ... meg a tér ter ve zés! Ak kor 
ez még így ment. 

K. T.: Ak kor volt a vá ros és a mû vész. Most van a 
vá ros, az épí té szek, a fõ épí tész, és kö zöt tük ott a szi go rú 
sza bá lyo zá si terv. Le het a jog sza bály „ér zé keny”, to le rál-
hat ja a mû vé sze tet és a fo lya ma tos fej lõ dést? A kér dés 
köl tõi, mert a sza bá lyo zá si terv rög zí tett. Ak kor mi a 
meg ol dás?

W. G.: A fõ épí tész nek ru gal mas nak kell len nie. Ugyan-
ak kor nem gyõ zöm hang sú lyoz ni, hogy a leg ne he zebb fel-
adat a rendezésiterv-készítés, mert az adott pil la nat ban 
még nem lé te zõ és nem is mert igé nyek nek kell meg fe-
lel ni, szi go rú sza bá lyo zás sal. Le het ne ezt sok kal élet sze-
rûb ben csi nál ni, de rög tön fel me rül a hi va tal no kok ban a 
két ség, hogy így elég jog biz tos-e az ügy in té zés? 

R. Zs.: Ez egy sú lyos prob lé ma. A vá rost 
elõ re ki ta lál ni az min den kép pen bor zasz tó. 
Az épí té szet tör té net ös  szes ku dar ca ar ról 
szól, hogy ki akar ták ta lál ni a vá rost. Nem 
a coloniákra gon do lok, hi szen azok csak 
sé mák vol tak, ha nem ami kor a jó, egyé ni, mû kö dõ vá rost, 
az „ide á lis vá rost”, a „mo dern vá rost” akar ták meg al kot-
ni, az egé szet egy szer re.

W. G.: Palma Nuovo, Chandigar, Sztálinváros, meg-
an  nyi to tá lis ku darc.

R. Zs.: Ilye tén kép pen az egyé ni ség és a mû vé sze ti 
sza bad ság, akár az ext ra va gan cia el is me ré se és el fo ga-
dá sa mel lett is ki fe je zet ten az alá za tos épí té szet nek, és 
ki fe je zet ten az alá za tos vá ros ren de zés nek a meg szál lott 
hí ve va gyok. Te hát a vá ros ren de zõ ne akar ja ki ta lál ni a 
vá rost. Ugyan ak kor vi szont azt se sza bad hagy ni, hogy 
part ta la nul, vé let len sze rû en, eset le ge sen ös  sze po tyog ta-
tott, rend szer te len dol gok vé let len sze rû ad di tív kap cso la-

tá vá vál jon a te le pü lés. Ilye tén kép pen ez az is-is do log,
hogy sza bá lyo zott és ugyan ak kor ér zé keny, … A jog biz-
ton ság szük sé ges, de amit ma az épí tés jog jog biz ton ság-
nak mond, az a szak ma tö ké le tes meg ölé se. Az jó len ne,
ha a fõ épí tész a ru gal ma san ér tel mez het né a jog sza bályt, 
ki mond hat ná, hogy a min dig új hely zet ben, a vá ros adott 
pont ján mi kí ván koz na len ni.

K. T.: Meg mond hat ja, csak nem en ge dé lyez he ti. Mert 
ah hoz elõbb a ren de le tet kell mó do sí ta ni. Más kor meg hi á-
ba tud ja, hogy nem jó, amit az épít te tõ és épí té sze akar, 
de nem te het el le ne sem mit, mert a jog sza bály meg en ge-
di. Mert a sza bá lyo zá si terv rög zí tett, idõ le ge sen ál lan dó, 
me rev, a fej lõ dés pe dig fo lya ma tos, or ga ni kus.

Gyõr, Széchenyi tér – Szabó Béla fotója
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W. G.: Igen, a te le pü lés, az élõ vá ros
alap ve tõ jel leg ze tes sé ge a fo lya ma tos ság. 
Ab ban a pil la nat ban, ami kor meg va ló sul 
va la mi, fel épül és be né pe sül egy-két épít-
mény, már tör té ne ti a te le pü lés, mert el in-

dult a fo lya ma tos sá ga. Ha me rev sza bá lyok aka dá lyoz zák 
az or ga ni kus fej lõ dést, sé rül a vá ros. De sé rül ak kor is, 
ha hir te len le bon tunk egy ut ca sort vagy épü let töm böt, ha 
„el von juk” a tör té nel mi kör nye ze tet az em be rek tõl, ak kor 
ez zel is a fo lya ma tos sá got szün tet jük meg, mert le he tet len-
né tes  szük a kon ti nu i tás is mé telt át élé sét, és ek kor sza bály 
sze rint el vo ná si tü ne tek je lent kez nek az em be rek nél. Az 
ön azo nos ság – iden ti tás – és az ott ho nos ság ér zé sé nek 
meg szû né se hi ány ér ze tet okoz, ezt az tán kü lön fé le pót-
cse lek vés sel igye kez nek el len sú lyoz ni a vá ro si pol gá rok. 
Leg in kább el len sé ges sé, ag res  szív vá vál nak, ami per sze
nem jó do log, de er rõl megint na po kig le het ne be szél ni.

K. T.: Azt gon do lom, hogy fon tos be szél ni er rõl. Egy-
részt azért, mert a mû em lék vé de lem alap ja is egy taxatív 
sza bá lyo zás: a jegy zék, más részt sze ret ném tud ni, hogy 
a tör té ne ti sé get men  nyi ben hor doz za ma ga az anyag: az 
épü let.

R. Zs.: Ez azért ne héz kér dés, mert szá mos anyag ról 
ki de rült egy szer, hogy na gyon kor sze rût len. Itt szin te min-
dig elõ áll a di lem ma, hogy tart suk-e meg a kor sze rût len 
anya go kat, szer ke ze te ket, ame lyek hõtechnikailag, ál lé-
kony sá guk sze rint stb., ... öt mil lió mû sza ki szem pont ból 
nem fe lel nek meg a mai épí té sze ti-mû sza ki elõ írá sok nak, 
és nem fe lel nek meg a mai élet vi tel nek. Úgy szok tam 
fo gal maz ni: va jon Óbu da meg tar tá sá nak ré sze lett vol na
a pe nész meg tar tá sa is, vagy csak a vá ro si jel leg és ka rak-
ter lett vol na meg õr zen dõ? Te hát múl tunk nak a mál ló
va ko la ta, a pe nész, a lá ba za ti ned ve se dés, amely ki raj zol-
ja a ka pil lá ris vo na la kat, és ez zel az épü let „pa ti ná já nak” 
ré sze, va jon meg õr zen dõ-e? Ha élõ vá rost aka rok, te hát
nem skan zent, nem mû tárgy ként aka rom ke zel ni a há za-
kat, az az csak kon zer vál ni az épü le te ket, ha nem azt aka-
rom, hogy az em be rek él je nek ben ne, ak kor nem biz tos,
hogy meg õr zen dõ, ami már nem tud meg fe le lõ en mû köd-
ni. Te hát ve gyük ak kor az egyik le het sé ges vá laszt, az az: 
ne õriz zünk meg min dent, a ros  szat és avul tat is, már mint
a tech ni ka i lag ros  szat. Azon ban ha min dent le bon tunk, 
fõ ként ha egy szer re, ak kor el veszt jük a vá ros rész lel két. 
Más részt egy ké sõb bi pil la nat ban elõ áll hat az a hely zet,
ki de rül het (mert vál toz nak a mû sza ki elõ írá sok, a szem-
lé let), hogy az adott kör nye zet ben még is az a leg meg fe-
le lõbb anyag és meg ol dás. Itt van pél dá ul a vá lyog, amit 
kor sze rût len nek tar tot tunk, utóbb rá jöt tünk, hogy hõtech-
nikailag sok kal kor sze rûbb, mint egy bi zo nyos „kor sze rû” 
szer ke zet, mond juk a szend vics fal. Ilyen kor, mi van? Ez 
di lem ma, er re nincs iga zán ál ta lá nos vá lasz.

W. G.: Ne kem mint gya kor ló épí tész nek, mû em lék-
vé dõ nek, vá ros ren de zõ nek és el mé le ti ku ta tó nak ez 
ko moly konf lik tust okoz. Hadd em lít sek né hány ilyen 
kín zó di lem mát, szak mai mun kás sá gom egy-egy konf-
lik tu sát, olyan ese te ket, ami kor sa ját el ve im mel ke rül tem 
szem be. A sop ro ni Lövérek he lyi vé de le mét ma gam 
szor gal maz tam. So kat dol goz tam az ér té kek fel mé ré sén, 

a ren de let ter ve zet szö ve gé nek ös  sze ál lí tá sán. A még 
meg ma radt, leg szebb lövér-házak he lyi vé del met kap-
tak: ez zel kikényszerítettem fenn ma ra dá su kat. Ami kor 
a vé dett épü le tek fel újí tá sá ra ke rült a sor, be kö vet ke zett, 
ami re nem szá mí tot tam: A há zak már ere de ti leg is olyan 
rossz mi nõ ség ben épül tek fel, hogy a hely re ál lí tás nál még 
az ala po kat is szét kel lett szed ni. Köz tu dott, hogy Sop ron-
ban a mó dos pol gá rok nak il lett lövéri tel ket ven ni és ar ra
nyá ri há zat épít tet ni. Ez egy sze rû en presz tízs kér dés volt. 
De a gon dos és igé nyes épít ke zés re saj nál tak a pénzt. A 
csi nos, bá jos kertilakok a leg ol csóbb anya gok kal és szer-
ke ze tek kel, szak sze rût le nül ki vi te lez ve épül tek. Meg döb-
ben ve ta pasz tal tam, hogy egyet len aj tó fél fa fö lött nem 
al kal maz tak ki vál tót, amint ki szed tünk egy aj tót, a fél 
ház ös  sze om lott. Szin te min den hely re ál lí tott lövéri ház 
má so lat, egész sé ges, jó, kor sze rû anya gok ból. A meg tar-
tás nak te hát van nak bi zo nyos mû sza ki kö ve tel mé nyei. A 
mû em lék vé de lem leg fon to sabb alap ok má nyai, az Athé ni
és a Ve len cei Char ta aján lá sai szi go rú an el uta sít ják a 
má so lat ké szí tés – re konst ruk ció – le he tõ sé gét. Ér de kes 
mó don ko runk em be re még is el fo gad ja a má so la tot. 
Be val lom, Gyõr ben is több ször vé tet tem a Char ták szi-
go rú elõ írá sai el len. Egyik eset ben a Czuczor Ger gely 
ut cai Ringa-bolt fel újí tá sá nál. Té len folyt a két kis pol-
gár ház hely re ál lí tá sá nak ter ve zé se, köz ben az épü le tek 
az ol va dás meg in du lá sa kor ös  sze om lot tak. Csak a pin ce
ma radt meg. A be csü le tes épí tész, aki a Ve len cei Char ta 
aján lá sa it is ko mo lyan ve szi, ilyen kor azt mond ja, hogy 
„le om lott, el pusz tult, meg halt, nem le het fel tá masz ta ni”. 
A két te lek re új há zat kell épí te ni, ügyel ve a tör té ne lmi 
kör nye zet re, ah hoz il lesz ke dõn, de mo dern anya gok ból, 
ko runk di va tos épí té sze ti mo do rá ban. Meg is pró bál tunk 
kor sze rû, mai há zat ter vez ni a két te lek re. Vé gül még is 
a má so lat mel lett dön töt tünk. Be kell val la nom azon ban, 
hogy nincs bûn tu da tom. Igaz ugyan, hogy ez a faj ta gon-
dol ko dás sok minden nek el lent mond: char ták nak, aján lá-
sok nak, hi te les ség nek, de a vá ros lel ké vel nem el len ke zik, 
és szá mom ra ez a leg fon to sabb. 

K. T.: Ha el ve szünk a vá ros ból egy há zat, le bon ta nak 
egy ház töm böt, hi ány ke let ke zik. Ezt meg síny li a vá ros la-
kó, mert sze mé lyi sé gé nek ki sebb-na gyobb ré sze tû nik el, 
„nap pa li já nak”  egy szeg le te. Te hát az a vá ros la kó iga zá-
ból, aki itt él, és „nyi tott há zat visz”? 

R. Zs.: Azt hi szem, igen. Ha a köz te rü let–nap pa li 
ha son lat nál ma ra dunk, ak kor egy csa lá di ház úgy néz 
ki, hogy nap pa li, kony ha, ét ke zõ, mi e gye bek. Ha a há ló-
szo ba két ut cá val odébb van, ak kor nagy di lem ma, hogy 
hol la kik az em ber? De haj lok azt mon da ni, hogy aki a 
nap pa li ból nyí ló he lyi sé get lak ja, õ a vá ros la kó. A ha son-
lat tal él ve, egy csa lá di ház nem sza kít ha tó szét nap pa li ra 
és há ló szo bá ra, mert ab ban a pil la nat ban nem ott hon, és 
nem de fi ni ál ha tó, hogy az em ber hol la kik. A két ut cá val 
tá vo labb lé võ nap pa li hoz vis  sza kí ván ko zik a há ló szo ba, 
vagy a há ló szo bá hoz is kí ván ko zik egy nap pa li. Meg gyõ-
zõ dé sem, hogy ez a szét sza kí tott ság tu dat za vart okoz hat. 
Ha ezt vizs gál nák, mo del lez nék, ak kor ér de kes pszi cho ló-
gi ai ered mé nyek jön né nek ki be lõ le. Mint ahogy ér de kes 
pszi cho ló gi ai ered mé nyek jön nek ki ab ból is, hogy ha a 
vá ros la kó nem a vá ros ban la kik. Ha nem ott la kik, de oda-
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tar to zó nak vall ja ma gát, ak kor megint jön a pót cse lek vés, 
a túl hang sú lyo zott iden ti tás. Sze rin tem az in gá zó po pu lá-
ció ros  szul vi sel ke dik, ha bel vá ros inak kép ze li ma gát. Az 
a vé le mé nyem, hogy a vá ros la kó lak jon a vá ros ban, és a 
nem vá ros la kó iden ti tá sa ott „ala kul jon ki”, ahol la kik.

W. G.: El gon dol kod ta tó, amit mon dasz. Én pél dá ul 
„sza bad he gyi fiú” va gyok, szá mom ra a „bel vá ros” a leg-
fon to sabb „szol gál ta tás”, amit a vá ros egyál ta lá ban nyúj ta-
ni tud. A leg ked ve sebb szom bat–va sár na pi prog ram: el in-
dul ni a kül vá ros ból a Bel vá ros ba, ab ban a biz tos hit ben,
hogy nem fo gok unat koz ni. Mert a Bel vá ros ban min dig 
tör té nik va la mi. Van nak ut ca ze né szek, más kor bi cik li ver-
seny, vagy ép pen ba rokk es kü võ. Ez Gyõr ben na gyon így 
van. Szó val min dig biz tos ra me gyek. Ugyan ak kor ter mé-
sze te sen igény li az em ber az ott ho ni ap ró kis al köz pon tot 
is. Et tõl én nem ér zem ma gam bel vá ro si la kó nak, de vá ro-
si la kó nak ér zem ma gam Sza bad he gyen is.

R. Zs.: Jó, ár nya lom, amit mon dok. Nem azért, mert 
most sze mé lyes pél dát hoz tál, ha nem hogy job ban ért he tõ 
le gyen. A bel vá ros szé lén lé võ, te hát a bel vá ros hoz szin te 
csat la ko zó Vorstadt olyan, mint ha a nap pa li ból át men nék 
a há ló szo bá ba. Az élet be bi zo nyít ja elõbb-utóbb, hogy 
az eu ró pai kul túr kör ben a vá ro si pol gár a vá ros la kó. A 
nyu gat-eu ró pai nagy vá ros ok nagy ré szé ben már le zaj lott 
az a fo lya mat, hogy ki men tek a vá ros ból a vá ros la kók a 
kör nye zõ, egész sé ges le ve gõ jû, nyu godt fal vak ba, majd 
ész re vet ték, hogy õk nem fa lu si ak, és vis  sza jöt tek. A fa lu-
ban a fa lu si ak lak nak, a vá ros ban a vá ro si ak. Ez zel nem 
azt mon dom, hogy nincs egy szûk ré teg, aki fa lun la kik,
és még is csak vá ros la kó ként mû kö dik, vi sel ke dik és azo-
no sít ja ma gát. Én azt gon do lom, hogy még in gá zá sok kal 
együtt is le het sé ges ez, de ne héz és ve szé lyes. Azon ban 
ezek a ki vé te lek, a po pu lá ci ó nak csak ele nyé szõ ré sze 
le het ilyen. És van egy ér de kes, köz tes ál la pot, ami rõl 
hos  szan be szél get het nénk még: ez a kert vá ros meg a 
te lep. Ami bõl van jó is, meg rossz is. A rossz az, ami se 
nem fa lu, se nem vá ros.

W. G.: Hadd mond jak pél dát ar ra, hogy te le pen él ni jó 
is le het. Gyõr ben van egy mun kás-la kó te lep, a Gyár vá ros. 
Hos  szú éve kig lak tam ott, csak ké sõbb köl töz tünk Sza-
bad hegy re. Úgy gon dol tuk, hogy a két kül vá ros tel je sen 
azo nos. Ki né zet re így is van, hi szen egy for ma szé le sek 
az ut cák, mind két he lyen van nak fa sor ok, az em be rek sza-
ba don ál ló há zak ban, „vil lák ban” él nek. És még is: Gyár-
vá ros szá mom ra an  nyi ra vá ros, és Sza bad hegy an  nyi ra 
fa lu! Úgy vé lem, hogy a te le pen élõ em be rek men ta li tá sa, 
szo ká sai, kul tú rá ja te szi Gyár vá rost vá ro si as sá, Sza bad he-
gyet pe dig má ig fa lu si as sá. Pe dig Sza bad hegy ré geb bi ala-
pí tá sú és hos  szabb idõ óta a vá ros ré sze. De vis  sza tér ve a 
Bel vá ros kér dé sé re: a vas úti fo ga dó épü let, a fõ pá lya ud var 
– eset leg a re pü lõ tér – az ide á lis vá ros köz pont le het ne. 
Hogy mi ért? Mert nagy te re van, ez le van fed ve, hos  szú 
ide ig nyit va tart ják, õr zik, és te le van bol tok kal, ame lyek 
so ha nem zár nak be. Mün chen ben a ven dég mun kás ok, 
hor vá tok szer bek, tö rö kök, ha te he tik, sza badide jük ben 
az ál lo más ra si et nek, ott ta lál koz nak egy más sal, hall gat-
ják az ott ho ni hí re ket, új sá got vesz nek, fé lig-med dig ott 
is él nek. Ez is egy faj ta pót cse lek vés.

K. T.: Csak hogy a pá lya ud var nem ott-
hon. A mû kö dés rõl jut eszem be még egy 
tév esz me. A kér dés, hogy mi tõl él he tõ és 
mi tõl ott ho nos egy vá ros. Ugyan az a ket tõ?
Mi eb ben az inf rast ruk tú ra sze re pe?

R. Zs.: Ugye eb ben ben ne van az, hogy a vas út ál lo más 
inf rast ruk tú rá ja tö ké le tes. Még sem vá ros. Ne kem ez most 
na pi ak tu a li tás, és vis  sza csa tol va, ami kor azt mond tam,
hogy a vá ros ban az utak, meg a szenny víz há ló zat, meg a 
szo ci á lis el lá tás, ke res ke de lem … az egész inf rast ruk tú rát 
egy szük sé ges bá zis nak tar tom, de azt gon do lom, hogy 
a vá ros nem et tõl és nem ezért vá ros. Te hát nem le het
vá ros fej lesz té si cél az út épí tés, a csa tor na épí tés. El ke se rí-
tõ, hogy a té vé ben min den po li ti kai párt azt nyi lat koz za: 
„az a cé lom, hogy én ide épít sek utat, oda épít sek utat, ide 
épít sek hi dat, … meg ká tyúz zak”. Én azt gon do lom, hogy 
vá ros fej lesz tés ben ez nem le het cél, mert ez csak szük sé-
ges esz köz. A vá ros fej lesz té si cél az, hogy a vá ros ba be le-
te gyük azo kat – és most vis  sza kap cso ló dok a csa lá di ház, 
vá ro si tér ha son lat hoz – azo kat a jól mû kö dõ bú to ro kat, 
ame lyek nek funk ci ó ja is van, meg lel ke is van. Ami tõl
egy la kás nem lesz üres, ha nem hasz nál ha tó lesz, egye di
és jó lesz. A vá ros ba be kell ten ni mind azo kat a dol go kat, 
ame lyek lát vány nak is, ér zés nek is, meg hasz ná lat nak is 
fon tos da ra bok.

K. T.: A ré gi fa lak kö zé, ha úgy adó dik, az új bú to ro-
kat?

R. Zs.: Igen, te hát olya nok, mint a ked venc szó fa, a 
té vé, a nem tu dom mi, a tu li pá nos lá da. Eze ket be kell 
ten ni a vá ros ba. Te hát ha most egy ki csit vis  sza kap cso-
ló dunk a kert vá ros meg bel vá ros té má hoz, hogy ré gen a 
há ló szo bá ban csak a há ló szo bá hoz va ló dol gok vol tak, a 
nap pa li ban meg csak a nap pa li funk ci ó hoz va ló dol gok. 
Ma nap ság az em ber be tesz a nap pa li szo bá ba is olyan dol-
go kat, nyug ágyat, ilyen hát ra dõ lõs szé ket a köny ves polc 
meg a lám pa mel lé, mert nem me gyek be a há ló szo bá ba 
ki csit szen de reg ni. És mert mi lyen jó a té vé elõtt alud-
ni, meg fel éb red ni, ezért té vét vi szek be a há ló szo bá ba 
is, de vi szek egy ki csit a kony há ba is. Te hát oda is, a 
Vorstadtba, a kert vá ros ba is be kell ten ni azo kat a funk ci-
ó kat, ame lyek tõl az már nem csak al vó hely, „al vó vá ros”, 
ha nem al köz pont, önál ló vá ros rész. Azon ban ah hoz, hogy 
él he tõ al köz pont le gyen, nem elég az inf rast ruk tú ra biz to-
sí tá sa.

K. T.: Ha nem épí té szet kell, amely a fo lya ma tos ság ra 
és az egye di ség re épül, és amely kom po nált te ret: ott hont 
hoz lét re.

W. G.: … és te le pü lé si rend szer kell, mely az ös  sze tett 
vá ros élõ ré szé vé te szi az al köz pon tot. És ez zel megint 
vis  sza tér tünk a kom po zí ci ó hoz. Elõbb em lí tet tem az ágyú-
gyá ri mun kás te le pet. Ész re vet té tek-e, hogy an nak ide jén
úgy je löl ték ki a Kül sõ Ár pád út és egyút tal a la kó te lep 
he lyét, hogy meg hos  szab bí tot ták a bel vá ro si Ár pád út 
vo na lát, és er re a ten gely re épí tet ték rá ezt a szé pen kom-
po nált vá ros részt. Pon to sab ban: egész Gyár vá ros er re a 
ten gely re épült. A vá ros ban köz le ked ve ez a kap cso lat 
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alig ér zé kel he tõ, csu pán a tér ké pen lát szik, 
már mint, ha va la ki nem rest, és elõ ve szi a 
vo nal zót. Mond juk azt, hogy mind ez ön cé lú 
mér nö ki gesz tus. Én úgy ér zem, hogy a két 
vá ros rész et tõl lesz egy vá ros. Mert a lát ha-

tat lan kap cso la tok is na gyon fon to sak le het nek.

K. T.: E mér nö ki gesz tus ana ló gi á ja a vá ros tör té ne té-
ben a Hos  szi ut ca (a mai Bar tók Bé la és Szent Im re út), 
ame lyik ös  sze kö ti a Bel vá rost az egy ko ri szõ lõ heg  gyel, 
amely nek gyûj tõ ut cá ja a „Városranézõ szer” volt, ahon-
nan tény leg lát szott a Vá ros to rony, amíg a la kó te lep meg 
nem épült! A kom po nált ság, a szer ke ze ti kap cso lat elég 
ah hoz, hogy egyé ni sé ge le gyen a vá ros rész nek, vagy kell 
sa ját jel?

W. G.: Hogy egy kül vá ros nak is le het-e szim bó lu ma? 
Sze rin tem le het. Gyár vá rost jó ne gyed év szá za da vé det té 
nyil vá ní tot tuk. Min den kép pen a tör té ne ti te le pü lés részt 
akar tuk csak meg vé de ni. A ren de let azon ban a vé det té 
nyil vá ní tott te rü let ha tá rán túl is mû köd ni kez dett. A 
ter ve zõk meg érez tek va la mit a te lep lel ké bõl. A „jel ké-
pet”, ami irá nyít és kö te lez. És láss cso dát: poszt mo dern, 
neo-szecessziós, „kóskárolyos” há za kat kezd tek épí te ni a 
vá ros ké pi leg vé dett te rü let ha tá rán kí vül is. Pe dig nem 
ír ta elõ a ren de let, hogy a há zak itt is olya nok le gye nek, 
mint a te le pen be lü li ek. A vá ros rész jel ké pe, „szim bó lu-
ma” itt a sze ces  szi ós mun kás ház lett. Az is kö te le zõ nek 
érez te ma gá ra néz ve stí lu sát, aki re nem vo nat ko zott a 
sza bá lyo zás. Íme a vá ros leg na gyobb ér té ke i nek egyi ke: 
a fo lya ma tos ság.

R. Zs.: Ar ról volt szó, hogy ke rül jük az ak tu á lis, he lyi 
tör té né se ket, de azt hi szem, most még is meg kell em lí te-
nem a Vá ros rét cí mû dol go za tot. Itt ugyan is egy fur csa 
hely zet állt elõ, mert egy bel vá ro si ki ter jesz tés el vén 
egy nem bel vá ro si jel le gû pro jekt fog lét re jön ni Gyõ rött. 
Mond tuk, hogy ma már nem sze ret jük a vár fa lat, és ami 
a Bel vá ros köz vet len szom széd sá gá ban lesz, an nak vá ro-
si as nak kel le ne len nie. Azon ban a Vá ros rét kap cso la ta 
sze gé nyes lesz a Bel vá ros sal, mert a köz pon tot el vág ja 
tõ le egy hos  szú épü let fal. Vagy mond juk, hogy ös  sze kö ti, 
ös  sze kap csol ja?

K. T.: Az az a Bel vá ros szom széd sá gá ban, at tól csak egy 
be vá sár ló köz pont-fal lal el vá laszt va egy la kó park jön lét re.

R. Zs.: Igen, és ez nem na gyon sze ren csés. Min den 
tisz te le tem és be csü lé sem a be ru há zóé, de ur ba nisz ti ka i-
lag ezt ak kor sem sze re tem, de azt gon do lom, hogy eb bõl 
a szem pont ból ez még is jó, iz gal mas pél da. Na gyon kí ván-
csi le szek, hogy ha 13 év múl va eset leg ugyan itt, ugyan-
eb ben a kör ben ugyan ezt a kér dést föl tes  szük, ak kor 
mi lesz rá a vá lasz. Tud ni il lik most az a fan tasz ti ku san 
ér de kes hely zet állt elõ, hogy oda, a la kó park kö ze pé re 
ép pen ter ve zés alatt áll egy igencsak „nem me cha ni kus” 

do log: az ipar tör té ne ti mú ze um. Ez a meg lé võ bun ker ból 
ki in dul va épül ne meg. Ha és amen  nyi ben lét re jön, ak kor 
az fog tör tén ni, (most ezt jó so lom, és az élet majd iga zol ja 
vagy cá fol ja), hogy az ipar tör té ne ti mú ze um egy-két-tíz 
éven be lül ma ga kö ré fog ja ge ne rál ni az egész élet te ret, 
és az ál ta lad vár fal ként mon dott do log tény leg vár fal-
ként fog mû köd ni. Ki fog ala kul ni a tel je sen új, önál ló
vá ros rész. Ez ak kor va ló szí nû, ha az épü let a mai ter vek
alap ján épül meg. Meg gyõ zõ dé sem, hogy itt ös  sze függ a 
két té ma, hogy men  nyi re nem kö tõ dik szerv ül ten és köz-
vet le nül a Bel vá ros hoz az új vá ros rész, vi szont men  nyi re 
kö tõ dik sa ját ma gá hoz, és ez ál tal vál hat egye di vé. Mert 
itt a kö vet ke zõ tör té nik: meg õr zõ dik a bun ker, egy nagy 
négy szög le tes ha sáb, ami le fe lé eme le tes. Új já é pül a gáz-
tar tály, egy gömb. A ket tõ kö zött lét re fog jön ni egy zárt 
ös  sze kö tõ épü let rész, és ez a kom po zí ció egy köz pon ti, 
múl tat, je lent és jö võt szim bo li zá ló (ös  sze kö tõ) épü let 
lesz, ami ilyenfor mán csak itt va ló sul hat meg. Pil la nat nyi 
meg íté lé sem sze rint olyan emblematikus do log lesz ez, 
hogy ge ne rál ni fog ja az au rá ja, meg te rem te ni ma ga kö ré 
a sa ját vá ro sát, vá ros rész ét.

K. T.: Õk lesz nek a „ré ti ek”. A bun ker ban ott lesz a 
XX. szá zad tör té nel me és az ál do za tai is. A négy ze tes 
ha sáb egyút tal föld jel ké pe is. A gömb az ipar te rü let em lé-
ke, re konst ruk ció vagy má so lat, az az idé zet, ugyan ak kor 
a min den ség szim bó lu ma. A funk ció pe dig mú ze um, 
ös  sze köt te tés múlt és je len né ol va dó jö võ kö zött. Ön ma-
gá ban meg õr zött épü let – pél dá ul a Rá ba egy ko ri ki ál lí tá si 
épü le te – nem le he tett vol na a „mag”?

W. G.: A kör nye ze té tõl meg fosz tott épü let erõt len né 
vá lik, el vesz ti ön azo nos sá gát. Sze rin tem, mi u tán a te rü-
le ten szin te min dent le bon tot tak, leg alább ezt a jel ké pet 
meg kell te rem te ni. Ami kor a „Waggongyár” Eif fel ál tal
ter ve zett, cso dá la tos csar no kát le bon tot ták, egy szer ke ze ti 
egy sé get – vas osz lo po kat és ge ren dá kat – meg tar tot tunk. 
Szép gesz tus volt, de csak ke gye le ti ér té ke volt. A nagy 
üres ség ben ár vál ko dó vas-csont váz nem te rem tett at mosz-
fé rát. Üze ne te ért he tet le nné és meg fejt he tet le nné vált 
idõ vel. Nem su gár zott sem mi Eif fel bõl és az egy ko ri 
Va gon gyár han gu la tá ból sem. Csak az ér tet te, aki lát ta még 
egé szé ben, aki em lé kez ni tu dott. Adott eset ben meg kell 
for mál ni, emb lé má vá kell ala kí ta ni a meg ma radt ele me ket. 
Ma gam, aki is me rem a Va gon gyár te rü le tén el pusz tult 
ér té ke ket, csar no ko kat, iro da há za kat, a mér nö ki al ko tás 
egy ko ri cso dá it, na gyon druk ko lok, hogy a ter vek va ló ra 
vál ja nak. Ta lán be bi zo nyít hat nák, hogy Gyõr, ahol an  nyi 
ér ték el pusz tult, még min dig ké pes új emb lé má kat, új szim-
bó lu mo kat te rem te ni ma gá nak. E szem pont ból sem sza bad 
a vá ro so kat ál lan dó an, min den ben ös  sze ha son lí ta ni. Mind-
egyik vá ros nak, te le pü lés nek meg van a ma ga ter mé sze te, 
és Is ten ments, hogy egyi ket a má sik ra rá má sol juk.

K. T.: Ak kor ti zen há rom év múl va ta lál koz zunk ugyan-
itt! Kö szö nöm a be szél ge tést.


