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Karácsony másnapján indultunk útnak, első állomásunk 
Istanbul volt, az iszlám és Európa közötti átmenet városa. 
Két nap akklimatizálódás után onnan érkeztünk az arab 
világ egyik leghagyományőrzőbb, a civilizáció által legke-
vésbé megbolygatott országába, Jemenbe. Sana’a, a főváros 
óvárosa vályogtéglából csodálatos esetlegességgel egymás 
hegyére-hátára épült házaival, teljesen valóságszerű, min-
den skanzen-jellegtől mentes életével az európai látogató 
számára megdöbbentő élmény. Az épületek kora megha-
tározhatatlan, folyamatosan épülnek, alakulnak, a legré-
gebbi részei akár öt-hétszáz évesek lehetnek, de az állandó 
átalakítások miatt ezeket a részeket nem lehet megkülön-
böztetni az újabbaktól. Pierre Paolo Pasolini, Sana’a falai 
című rövidfilmjének köszönhető, hogy a nemzetközi fi-
gyelem révén az UNESCO felvette a világörökségi listájá-
ra Sana’a óvárosát. Ennek ellenére nem fagyott meg mű-
emlékként, tovább nyüzsög megszokott élete szerint. A 
lát vány talán egy kétszáz évvel ezelőtti európai város hét köz-
napjaira hasonlíthat, leszámítva a végtelenségig lehasznált 
autószerűségeket, amelyek valami érthetetlen okból még 
mindig működnek. A belvárost övező új városrészek élesen 
elütnek stílusukat és életmódjukat tekintve. Az épületek 
architektúrája teljesen megfogalmazhatatlan, legtöbbjük 
befejezetlen, legfeljebb annyi rokonságot mutatnak az 
óvárosi környezettel, hogy úgy tűnik, ezeket az épületeket 
sem tervezte senki.

Miután Sana’a-ban töltöttük három napot, megkezd-
tük hatnapos kirándulásunkat Jemen csodálatos, mind 
természetileg, mind társadalmilag roppant változatos vi-
dékein. Első utunk a Haraz hegységbe vezetett, ahol kis 
hegyi falvakat volt alkalmunk meglátogatni. Ezek legin-
kább a toscanai hegyek tetején épült, évszázados, erődít-
ménynek látszó kisvárosokra em lékeztetnek, csak éppen 
hat-hétszáz évvel ezelőtti, középkori állapotukban, amikor 
a lakóházakon még semmilyen korszerűsítő átépítés nem 
jelent meg, nincsenek hangulatos kávézók, üzletek a föld-
szinten. Ezek a falvak meghatározhatatlan korú kőtor-
nyokból állnak, a homlokzati díszítésük fehér meszelés az 
ablakok körül, „addig festjük, ameddig éppen a elér a 
kezünk”. A házak között nem is utcák, csak afféle rések 
vannak, épp hogy elfér egy ember. Az egyik falu, ahová 
eljutottunk, egy meredek sziklacsoport tetején volt, út nem 
vezet oda, egy könnyebb sziklamászással lehetett megkö-
zelíteni. Fenn a faluban elsőként az tűnt fel, hogy rengeteg 
a gyerek, még az ilyen települések elnéptelenedése sem 

várható az elkövetkező időkben. Olyan szerencsében volt 
részünk, hogy egy család vendégül látott minket teára az 
egyik kőtorony felső szintjén, így alkalmunk volt látni egy 
yemeni falusi lakás tisztaszobáját. 

A Haraz hegységből megindultunk lefelé a Vörös-
tenger partján húzódó Tihamára, nevezetesen a Hudaydah 
és Mocha közé eső szakaszra. Itt aztán mindenben teljesen 
megváltozott kép fogadott. Néha teljesen Afrikával találtuk 
szembe magunkat, aminek oka a szinte karnyújtásnyira 
lévő Szomália. Az emberek vonásain sok afrikai jellegze-
tességet lehet felfedezni, a bőrszínük egészen sötét, ruhá-
zatuk az eddigieknél jóval tarkább és színesebb. Az épüle-
tek az országút mentén még Sana’a külvárosi részeinél is 
kuszábbak és meghatározhatatlanabbak, ezt a zűrzavart 
még fokozza a mindenhol jelen lévő árusok káotikus 
forgataga. Túránk tengerparti részének legemlékezetesebb 
állomása Zabid óvárosa volt. Pasolini itt forgatta Az Ezer-
egyéjszaka virágai című filmjét 1974-ben. A városrész ké-
pére jellemző, hogy Pasolininek az ezer évvel korábban 
játszódó film díszletéhez nem kellett egyebet tennie, csak 
az utcáikól eltüntetni az elektromos kábeleket. Ez az álla-
pot ’74 óta sem változott. A piacok – a bazár – az utcák 
fémlemezzel, fával, rongyokkal lefedett szakaszai alatt 
alakultak ki, az ember igazi időutazást él át. 

Elhagyva a tengerpartot egy kisteherautó platóján 
mentünk fel ismét a Haraz hegységbe, ezúttal egy másik 
útvonalon Shibam, Kawkaban felé. Ez a két település 
egymás mellett fekszik, szintben viszont 400 méter választ-
ja el őket egymástól. Kawkabant a törökök már nem tud-
ták bevenni, így Shibam lakosai oda menekültek fel.

Itt ért véget ért jemeni utunk, innen újabb időutazás-
ra készültünk, ezúttal előrefelé az időben. Egyenesen 
Dubaiba, az Al Makhtum repülőtérre érkeztünk, így a 
lehető legélesebbnek láthattuk a kontrasztot, ami az arab 
világ, talán az egész világ legszegényebbjei és leggazdagabb-
jai között feszül. Az Emirátusokban eltöltött három na-
punk során megnéztük a világ mai építészetének számos 

„leg-”jét, lenyűgözött az a hihetetlen munka, pénz és me-
galománia, amit beléjük fektettek. Ám hamar elkezdtük 
érezni, hogy ha nem vagyunk milliomosok, a jemeni lát-
nivalók után kevés igazi élmény vár ránk. Dubai korántsem 
enged olyan bepillantást az életébe, mint Jemen, legfeljebb 
az irányonként hat-hét sávos autópályákon haladva ámul-
dozhattunk a New York babérjait elorzó városon. 

Tóth Márton

JEMENI TANULMÁNYÚT

Sana’a óvárosának látképe és háztetői (a felvételeket Tóth Márton készítette)
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Az előző oldalpáron: Sana’a óvárosi részlet; Shibami utcakép; fent harazi falu képe; lent: Sana’a óvárosi részlet Fent: harazi ház homlokzatának részlete; lent: zabidi utcakép
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Fent: Sana’a újvárosa; lent: a Sana’a-i piac; szemben: zabidi piac; a 48-49. oldalon: harazi táj; kawkabani házrészlet
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Fent jemeni férfi; lent: vendégségben egy falusi „tisztaszobában”

MIÉRT OLCSÓBB, AMI DRÁGÁBB?

Ismeretlenül is tisztelem Miklóssy Endrét, kinek 2008. 
augusztusában kelt cikke (Országépítő 2008/3.) vélhetően 
a jobbítás szándékával íródott. Hivatkozott cikk a hazai 
beruházási gyakorlat tervezési és engedélyezési anomáliáit 
boncolgatja, éles kritikával illetve a kellő koordináltságot 
nélkülöző, nem megfelelő módon előkészített és hibás 
dön téseken alapuló beruházásokat.

A szerző által felhozott, bár nem nevesített példák kö-
zött szerepel az M6-os autópálya Szekszárd – Bóly közötti 
szakaszának un. alagutas-völgyhidas, a médiában sok port 
felvert szakasza is, mint negatív és elrettentő példa. Idézem: 

„az illetékes minisztérium egyik szakmai vezetője szóvá tet-
te, hogy miért nem egy 50 milliárd Ft-tal olcsóbb megoldást 
választanak az autópálya építésben. Rögvest letorkolták, 
miért fáj ez neki, és egyáltalán, mi köze van hozzá? (Azóta 
tiltakozásul már lemondott az illető…)”.

Fenti példa kapcsán az alapvicc jutott eszembe, hogy 
Vászka betelefonál a teheráni rádióba, igaz-e, hogy Moszk-
vában Volvókat osztogatnak? Rövid időn belül bemondják 
a választ; a hír igaz, csak nem Moszkvában, hanem Lenin-
grádban, nem Volvókat, hanem Volgákat és nem osztogat-
nak, hanem fosztogatnak. Miért ez jutott eszembe? Mert 
a hivatkozott autópályaszakaszt tervező cég – az UNITEF 
’83 ZRt. – egyik szakmai vezetőjeként 1999-óta foglalkozom 
az M6 autópálya ezen szakaszának tervezésével és megva-
lósíthatóságának kérdéseivel és tudom, hogy a cikkben tett 
megállapítások egyike sem fedi a valóságot! Azok a médi-
ákban korábban hangot kapott nyilatkozatok, megállapí-
tások zanzásított változatai, amelyeket sajnálatos módon 
az építtető – nem akarván felvenni a kesztyűt – nem cáfolt, 
tervezőként pedig nem volt felhatalmazásunk arra, hogy 
mi adjuk meg a felmerült kérdésekre a választ. 

Nézzük meg, miről is beszélek:
Az M6 autópálya konkrét tervezését megelőzően több 

tanulmány és megvalósíthatósági vizsgálat készült. Ilyen 
volt többek között a VÁTI által 1998-ban készített terü let-
rendezési tanulmány is, amely alapvetően meghatározta 
az európai V/C folyosó elemeként a jelenleg épülő autópá-
lya nyomvonalát, egyben javaslatot tett az új határátkelő 
helyére is. A VÁTI (Miklóssy úr korábbi munkahelye!) igen 
összetett és széleskörűen egyeztetett vizsgálatok alapján 
tette meg javaslatát – több változat értékelését  követően – 
ezen igen fontos hálózati elem építésére és nyomvona lára. 

HOZZÁSZÓLÁSOK
Tehát igenis állítható, hogy a döntést megelőzte egy igen 
komoly feltáró munka, amely megfelelt a tertium compa-
rationis-nak, azaz az összehasonlítási alap hiánya e projekt 
esetében nem áll meg. A konkrét (több változatot vizsgáló) 
tanulmányterv készítésére és az előzetes környezeti hatásta-
nulmány elkészítésére az UNITEF 1999-ben kapott meg-
bízást. A tervezési diszpozíció alapja a VÁTI javaslata volt.

A fent ismertetett diszpozíció szerint készülő tanulmány-
terv és előzetes környezeti hatástanulmány (EKHT) széles-
körű és jól dokumentálható egyeztetésen ment keresztül. 
A nyomvonal-változatok és azok helyszínrajzi-magassági 
vonalvezetése az érintett önkormányzatokkal, közútkezelők-
kel, szakhatóságokkal (vízügy, természetvédelem, polgári 
védelem, rendvédelem stb), mező- és vadgazdálko dókkal 
rendre egyeztetve lett. Többször egyeztettünk az akkor 
aktív szerepet játszó Regionális Fejlesztési Tanács tagjaival 
és elnökével, és felkérésükre különböző tájékoztató anyago-
kat készítettünk a lakosságnak, illetve különböző fórumo-
kon tartottunk tervismertetést és hallgattuk meg az észre-
vételeket, melyek közül számosat figyelembe is vettünk.

Az elkészült EKHT-t 2000-ben nyújtottuk be a Kör-
nyezetvédelmi Hatósághoz, amely 2000. május 25-én kelt 
határozatával azt elutasította. Hivatkozásul a „mindegyik 
változat érdeket sért” indoklást adta. Ezután, többszöri 
egyeztetés és részbeni nyomvonalmódosítás után újabb 
eljá rás következett. A Hatóság 2002. áp rilisában hozott 
határozatában a „C” változat továbbter vezését írta elő, 
Szekszárd térségében a „C2”-re vonatkozó kiegészítésekkel. 
A többi változatot egyértelmű en elutasította.

A GKM a fent hivatkozott határozatot követően (2002. 
május) adta ki hivatalos állásfoglalását a következők szerint: 
Az M6 autópályát az UNITEF „C” ill. „C2” változata sze-
rint a Szekszárd–országhatár teljes hosszában autópálya-
ként kell figyelembe venni, illetve továbbtervezni. Előírta 
ugyanakkor az első ütemű, 2×1 sávos autóútként (félautó-
pálya) történő kiépítés vizsgálatát, ami azt jelentette, hogy 
a helyszínrajzi és magassági vonalvezetést úgy kellett kiala-
kítani, hogy az az első ütemű autóútnál is megfeleljen az 
előírt műszaki paramétereknek.

Az előzőeknek megfelelő részletes környezetvédelmi 
hatásvizsgálat (RKHT) és engedélyezési terv 2004-ben 
készült el. A Bátaszék–Véménd közötti szakasz, mely igen 
szabdalt, a hagyományos trend szerint (bevágás-töltés) ke-
 rült megtervezésre úgy, hogy a keresztezett és ökológiai 
átjárónak minősülő völgyek áthidalását az érintettekkel 


