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IN MEMÓRIÁM...

Egy építész emlékére
Itt élt közöttünk, naponta láttuk, találkoztunk

vele utcán, a boltban, a moziban vagy a sportpálya
lelátóján. Üdvözöltük, kezet fogtunk vele, néhány
szót váltottunk, s ez mindennapi megszokott dolog
volt. Hiányát akkor kezdtük érezni, és eszméltünk
rá, amikor végleg elment és már nem tudjuk
üdvözölni, nem beszélgetünk vele többé. Hiánya
akkor tudatosult, amikor rádöbbentünk, hogy nem

fog készíteni többet
terveket, gondolatai
révén már nem szü-
letik több ház, nem
formálódik a ben-
nünket körülvevő kör-
nyezet, szakértelme
már nem alkot több
épületet. Ceruzája az-
óta is ott fekszik a
rajzasztalán utolsó vázlatai mellett, ahogyan az-
nap hagyta. Mellé azonban gyászszalaggal átkö-
tött fényképe, egy Törökszentmiklós törtenetéről
szóló könyv is került és mindig egy szál gyertya,
amiből már több csonkig égett. Azon az asztalon,
melyen sok, nagyszerű alkotás született, melyen
sercegve futott a csőtoll hegye, hogy embereket
örömtelivé tevő épületek tervei szülessenek. Ő
volt Nagy István. Nagy Pista. Építészként ismert
volt Szolnokon, a megyében, de még annak
határain is túl.

Törökszentmilóson született 1945. január
19-én. A háború már a végéhez közeledett. Szülei
egyszerű földműves emberek, szeretetben nevel-
ték fel Pistát három másik testvérével együtt.
Céljuk az volt, hogy minden gyerek tanuljon és
becsületes szakmát szerezzen. Miután Pistáról
hamar kiderült kézügyessége, rendkívüli szín- és
formaérzéke, mert szabadidejében sokat rajzolt,
ennek kamatoztatását biztosító szakma felé
terelték őt. Kedvenc rajztémái a természet és a lo-
vak. Mindkettőből volt az óballai tanyán, ahol
nevelkedett.

Az általános iskola befejezése után, Debre-
cenbe került építőipari technikumba. A közép-
iskola befejeztével Szolnokon a Városi Tanács-
nál helyezkedett el, mint műszaki ügyintéző. A
szakma ezen része azonban túl száraznak bizo-
nyult számára, vágyott a kreatív alkotói munkára,
így került a Szolnok Megyei Tanács Tervező
Irodájába. A vállalat dolgozója maradt annak
1991-ben történt megszűnéséig. Megszámlál-
hatalan terve született, és a minden évben kiadott

vállati nívódíjat (év
legjobb terve, év leg-
jobb alkotása) a leg-
több alkalommal ö vit-
te haza. De munkáját
más szervezetek, me-
gye, szakminisztérium
stb. szintén kitünteté-
sekkel ismerték el.
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A tervezőintézetben jó kollégákra és bará-
tokra is talált, akikkel szívesen dolgozott együtt és
e munkakapcsolat eredményeként sok közös
munka készült el. A klasszikus együttdolgozás
egy országos pályázat jó eredményének eléré-
sével indult. Hollókő műemlékileg védett terü-
letére kiírt építészeti tervpályázatán való siker
konkrét munkákat is hozott. így készüit el a szak-
mai körökben nagy elismerést aratott túzoktelep
Dévaványán, valamint a Hortobágyi Nemzeti
Park Nyugati Fogadóháza. Azután következett a
többi. A nevezetesebbek: diáktábor Ábrahámhe-
gyen, Mátraszentimrén Szolnok Megyei Tanács
üdülője, Mezőhegyesen a Hotel Nóniusz terve,
mely műemlékileg védett épület átalakításával
készült. Kunhegyes központjában a könyvtár, ami
XIX. századi épület átalakításával jött létre, s az ő
tervei révén került műemléki jegyzékbe. E
munkában olyan művészekkel dolgozott együtt,
mint Blazsek Gyöngyvér belsőépítész, Csete
Ildikó textíltervező, Kun Éva keramikus.

Az általa tervezett épületeket felsorolni hos-
szadalmas lenne, hisz e tartalas életút mögött igen

77 s ~.<ik unt arborétum fogadóépülete
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sok kitűnő alkotás van. Ha neki magának kellene
kiemelnie néhányat a sok közül, bizonyára ő sem
tudna választani, hisz hozzá épp olyan közel állt a
Szolnoki Művésztelep I. számú pavilonjának új-
jáépítése, mint a tiszakürti arborétum fogadóépü-
lete, vagy Dévaványán a helytörténeti múzeum
terve.

Épületek tervei mellett szívesen foglalkozott
beépítési tervek készítésével, kisebb városrende-
zési tervekkel. Nagy közös munka volt Szolnok.
Tabán rendezési terve, mely a város egyik leg-
régebbi területének városszerkezetileg értékes
része átmentését célozta, az épületállomány teljes
átépítése mellett. Folytatásaként ő készítette az ott
megépült lakóházak terveinek a nagyrészét is.

Ezzel párhuzamosan folyt egy hasonló mun-
ka, melyet szintén ő készített, Csongrád település-
magjának az úgynevezett ..Belváros" rehabili-
tációja kapcsán. Itt egy összefüggő területen vi-
szonylag sok régi lakóház maradt meg, el-
fogadható állapotban. Miután ezek lakóépület-
ként hosszabb távlatban már nem voltak haszno-
síthatók, de mint népi építészeti értékeket a város
meg akarta őrizni. Új funkciót kaptak és szak-
szerű felújításuk volt a feladat. A cél olyan mű-
szaki megoldás kitalálása volt, mely használ-
hatóvá teszi az épületeket, de mégis megőrzi azok
karakterét, arányait és ahol lehet szerkezeteit is.
Ennek a nehéz feladatnak a megoldása révén, az ő
tervei nyomán újult meg jónéhány ház és lett
belőle kubikus múzeum, hangulatos étterem,
vendégház stb.

A SZOLNOKTERV megszűnése után társas
vállalkozásba fogott, hogy ott folytassa az általa
választott és szeretett szakmát. Haláláig az AXIS

Kft tagja és tervezője volt. Utolsó munkái, a
Körös-Maros Nemzeti Park részére készített ter-
vek közül jelenleg is építés alatt van több épület
természetvédelmi területeken: Kardoskúton,
Szarvason, Dévaványán, amit ő már soha nem
láthat készen.

Különleges tehetség volt, kiváló szín- forma-
és arányérzékkel, térlátással. Mindig mindent
szakmai szemüvegen át nézett és látott. Terveiben
mindig a tiszta egyszerű logika testeseden meg és
ettől voltak jók az épületei.

Ez az út ért véget 2002 februárjában. A sors
úgy hozta, hogy ahol a végső búcsút vettünk tőle,
az is az ő alkotása volt. Elment, de műveit ránk
hagyta, melyeket naponta láthatunk, ezért mégis
csak köztünk maradt, s általuk él bennünk tovább.

Pista, nyugodj békében!
Pár Nándor

A lelkek szolgálatában

In memóriám
Koppány János címzetes főesperes

(1909—1990)

Az elmúlt évszázadban Jászalsószentgyörgy
községben Varga Sándor és Koppány János
plébános több mint nyolc évtizeden át szolgálta a
község lakóit. Úgy érzem, hogy ebben a rohanó
világban erkölcsi kötelességünk, hogy valamilyen
formában megemlékezzünk róluk. Koromnál fog-
va csak Koppány Jánost ismertem (aki élete során
személyemre és oályámra is nagy hatással volt),
ezért elsőként az ő életútjának felkutatására és
bemutatására vállalkoztam.
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