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redesiGninG
megbirkóztunk a vörös iszappal, jöhet az építészeti iszapbirkózás

az autóinkban minden úttévesztés nél 
felhangzó újratervezés – redesign ing – 
fogalom new orleans katrina hurrikán 
utáni újjáépítése kapcsán bevonulha-
tott a várostervezők szótárába. Csak-
hogy amíg a Gps bizonyosan járható 
utat kínál a már nem alkalmas helyett, a 
városok katasztrófák utáni újratervezői 
számára nem létezik ideális újjáépítési 
megoldás. 

2005 szeptemberében a national 
public radio közel nyolcszáz helyi stúdió-
jának egyikében melissa Block new 
or leans-i szakértőkkel beszélge tett. a 
műsor címe Rebuilding and Redesigning 
New Orleans volt. elhangzottak szocio-
lógiai, tájépítészeti és beépítési sűrűség-
re vonatkozó észrevételek. reed kroloff 
építész egy kifejezetten építészeti vonat-
kozásra hívta fel a figyelmet: az építé-
szek és tervezők új urbanisztikai moz-
galma keretében azt hiszik, hogy az Usa 
XiX. századi tradíciója a huszonegyedik 
századi várostervezési kérdések leg-

többjére, választ ad. Félelmetes, valami 
cukorbevonatos építészetet próbálnak 
létrehozni, a nagymama szülővárosát; 
minden érv nélkül, kivéve azt az érvet, 
hogy az amerikaiak imádják a historiz-
must. Ha engedjük, hogy ilyen new 
or leans keletkezzen, egy buta, disney-
ro zott rajzfilmváltozat valósul meg. és ez 
a veszély, szerinte, nagyon is jelen van. 

a Journal of Urban Design 2009/3 szá-
ma lerombolt városok rekonstrukciója: 
európa a második világháború után és 
new orleans a katrina után (Re�onstru�t-Re�onstru�t-
ing Devastated Cities: Europe after World 
War II and New Orleans after Kat rina) 
című Jeffry m. diefendorftól jegyzett 
tanulmánya kiemelten taglalja a lebom-
bázott német városok tapasztalatait. a 
re konstukció-finanszírozásra, a tervezé-
si ideákra és a tervezési folyamatra 
koncentrál, tévútnak tartva egy dráma-
ian új arcolatú város létesítését. a terve-
zési folyamat new orleans esetében 
szerinte gyors és nyitott le hetett, ami-

ben része volt az inter net-haszná latnak. 
az önkéntes mun ka és a jótékonysági 
akciók gyakran ad ho� megoldásokra 
vezettek.

az egyik építési akció élére Brad pitt 
állt. az akció irányítóinak saját mi nősítése 
szerint modern, árvíz ellen védett, fenn-
tartható és a helyi épületkarakterrel ro-
kon megjelenésű otthonokat létesítet-
tek. Világhírű építészek sora vett részt a 
tervező munkában, amelynek eredmé-
nyeképpen alaposan eltértek a megszo-
kott helyi arculattól. könnyűszerkezetes 
megoldások születtek a lerombolódot-
taknál gondosabb alapozással és mere-
vítéssel. 

a politikai szereplők komoly kétsége-
ket hangoztatnak a visszaköltözők mér-
sékelt száma, a gyermekes családok tá-
volmaradása, a kínaiak gyors betelepe-
dése miatt, és egy megbízhatóbb város 
körüli gát építésének késlekedését ta-
pasztalva. az eltérő státusú és nemzeti-
ségű lakosság tér beli helyzete megvál-

tozik, és kérdéses, hogy a nyomornegye-
dek növekedését meg tudják-e fékezni. 

a hazai újratervezés kormányzati irá-
nyítása nyomán a korábbinál élhetőbb 
településrészek születtek. az emberi 
traumák enyhítése után nyilván sor kerül 
a települések egészének jövőjét, az al-
kalmazott építészeti megoldások idő-
szerűségét, a könnyűszerkezetes meg-
oldások alkalmazhatóságát tematizáló 
vitákra, a vörös iszaptól szabadulás után 
a hazai közélettel kompatibilis építésze-
ti iszapbirkózásra. a kérdés ugyanaz, mint 
new orleansban. nagyanyáink házait 
megidézve kell-e a XXi. század otthona-
it létrehozni, vagy a megkopott egysze-
rűség-modernség dogmák nyomása 
alatt további pofonokat illik adni a tradi-
cionális faluképeknek? 

•
a száz évvel ezelőtti parasztházak ka-
tasztrófák utáni újraépítése olyan újra-
tervezés, amely a versfordításhoz hason-
lítható. az új házak egy a korábbitól 
ala posan eltérő építészeti nyelvi közeg-
ben formálódnak. a múltbeli építészeti 
megfogalmazáshoz való hűség abban 
állhat, hogy az új megjelenés ugyan-
olyan természetességgel, szerethetően, 
szorosan simul a megváltozott életfor-
mához, mint az egykori lakók otthona. 
a szorosság súrlódásokat, feszültségeket 
is ébreszthetett egykor, a modernséggel 
megidézett életkeret úgyszintén.

ady németre fordítója, Wilhelm droste 
költőien mondja: „minél hűtlenebb a 
fordítás, annál hűségesebb. Ha igazán 
konzervatív akarsz lenni, ahhoz nagyon 
nagy forradalmárnak kell lenni, a múltat 
bátor modernséggel kell megmentetni.” (r. 
kiss kornélia: az irodalom mindig nyel-
vi határjárás. mn 2011 jún. 18. 14p.)

amikor a már csak töredékében tradi-
cionális életforma hordozói csak a tes-
tüket vihetik a teljességgel új lakóházak-
ba, új otthonaikba, az egyételműen az 
egykori formákat felidéző, az építészeti 
modernitástól tartózkodó újjáépítés 
megkímélheti a családokat attól a szo-
rongató élménytől, hogy ízlésformáló 
népnevelő táborban érezzék magukat.

az árvízi- és vörösiszap-katasztrófák 
átélőinek otthont tervező és építő kós 

károly egyesülés építészei tapasztalata-
ikat nem vihetik át a mai vidéki telepü-
lések láthatatlan szellemi-lelki katasztró-
fáinak helyszíneire. de a modernséggel 
gyakorolt múltmentést is hiába kínálnák. 
aligha fogadnák el azok, akiknek ottho-
nait ugyan nem sodorta el az ár, „csak” 
szellemi életük javát, elődeik életformá-
jának értékeit vesztették el. 

a múlt bátor megmentése történt a 
közelmúltban Badacsony oldalában. 
nemzetközi kitüntetést érdemelt a kísér-
let. igaz, egy borfeldolgozó üzem dolgo-
zói nem képeznek mértékadó szellemi-
lelki közösséget. de a település, amelybe 
az épület került, valamelyes igényt tá-
maszthat arra, hogy a múlt mo dern ség-
gel mentése ne maketté maszkírozott 
régi présházak kontójára történjen. 

kuli lászló Dobozok a hegyen című 
gondolatsorában (lásd lapunk 12. olda-
lán) így fogalmazott a badacsonyi épí-
tészeti meglepetésről: „A falakon és a 
tetőn alkalmazott anyagok teljes egyne-
műségével, a hierar�hia teljes száműzésé-
vel, az építészeti részletek, tagozatok, 
anyag találkozások teljes kiküszöbölésével 
éri el a provokatív dobozhatást az alkotó. 
Az irányzat elsődleges jellemzője ez, melyet 
szakavatott támogatói és �sodálói a taka-
rékosság és a letisztultság megjelenítésé-
nek tartanak. Valójában ezekhez a házak-
hoz kivétel nélkül méregdrága burkoló-

anyagokat használnak, melyek „semleges” 
és „feszültségmentes” átfordulásai és �so-
mópontjai mögött nyakatekert és költsé-
ges ipari háttérszerkezetek húzódnak meg. 
Takarékosságot itt kizárólag az emberi lé-
lek terén tapasztalhatunk, ezek a házak az 
emberek lelkén spórolnak, nem az építési 
költségen.” 

a házat méltató török tamás szerint 
„…kevesen látják be, hogy a paraszti épí-
tészetnek a fakszniktól, mellébeszéléstől 
mentes szikárság képezi az egyik legfőbb 
tanulságát, és hogy a Bada�sonyhoz ha-
sonló közegben ez lenne a követendő 

könnyűszerkezetes otthonok a katrina hurrikán pusztítása után

a Brad pitt részvételével szervezett 
újjáépítés modern épületei
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példa. A Laposa-pin�észet radiká lis kísérlet 
a minimalizmussá fokozott szikárság for-
mába öntésére, a tradí�ió újraértelmezé-
sére.” (török tamás: Reduktív forradalom, 
építészfórum, 2010. dec. 21.) 

a modern majd minimálart világába 
máig globálisan belefagyott főáramú 
épí tészet ellenében nagy építészeti for-
radalmaknak aligha van létesélyük. Bo-
tor dolog lenne azonban a bátor mo-
dernség kerülése. különös tekintettel a 
mélyszegénységben élők milliárdjaira, 

akik számára az árvízi házak építésénél 
tapasztalt európai nagyvonalúság és 
tartósságra törekvés vagy például a 
klimatizálás – a könnyűszerkezetes há-
zak kötelező tartozéka – elérhetetlenek. 
ilyen irányú empátiával, új módon meg-
fogalmazott radikális modernségre van 
igény. esküdhetünk a vastag és nehéz 
falakra és ma még elképzelhetetlen új 
öntözési és higiéniás megoldások fon-
tosságára is. nehéz falak ügyé ben a kós 
károly egyesülés építészei jól állnak.

szerkezetes épületeket választóknak?
az előző oldalakon a jövőbeli építőknek 
idéztünk néhányat. a 168 óra �ímű rádió-
műsorban 2010. június elsején nyil ván 
csak ijesztgetésként hallhattuk: „a klíma-
változás egyik markáns jeleként tornádók 
és hurrikánszerű jelenségek fenyegetnek a 
következő hetekben, hónapokban Ma-
gyarországon.”

A házak újak, 
a lelkek fáradtak

közel tíz évvel a mostani borsodi árvíz 
előtt a Felső-tisza vidékén negyvenhét 
települést öntött el az ár, amikor tarpa 
és tivadar között átszakadt a töltés. 711 
lakóházat kellett újjáépíteni.

Visszatekintve érdemes megfogalmaz-
ni tapasztalatainkat. Veszélyhelyzetben 
fontos, hogy legyenek mérnök szakértők, 
akik empátiával építenek kap csolatot a 
károsultakkal, az elvárt részvételi lehető-
séget gondosan adják meg, hogy a 
be költözőkk, el tudják fogadni a kom-
fortosabb, de szokatlan, új házat. 

a beregi építésnél a helyi mérnökök 
és vállalkozók kezében maradtak a kivi-
telezési feladatok. 

egyes építészek szerint a helyiek arany-
árként emlegetik a katasztrófát, amely 
új házat hozott számukra. nem egyfor-
mán értékelték a változásokat. ki koráb-
ban is építgette, karban tarotta a házát, 
az árvíz után is így tett, viszont aki nem, 
az ugyanúgy elhanyagolja ujjáépített 
otthonát, amit jól jelez a kerítések válto-
zatlanul maradt, düledező állapota. 

a katasztrófa-házak talán egyfajta 
követendő példát jelentenek. azonban 
az elmúlt évek gazdasági válsága nyo-
mán sokan szinte csak aludni járnak 
ha za, a közeli városokban próbálnak 
jövedelmet szerezni. egy árvízi tragédia 
során az újjáépítés jelentős segítség az 
állam részéről, de láthatók a buktatók is: 
építhetünk újjá többszáz házat, ha a 
benne élők mindennapi munka és fize-
tés híján nem tudják a házat fenntartani. 
Felmerül a kérdés: a legjobb megoldást 
választottuk? 

Dénes Albert, Mike Diána, 
Szepesi Ákos

Vörösiszap-ár Után 
d e V e C s e r B e n , 
kolontáron 
2011. júliusában
Csóka Balázs
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árVíz Utáni úJJáépítés FelsőzsolCán 2010-11-Ben 

a kós károly egyesülés Vándoriskolája 2011 júliusi kiállítási tablóinak 
szövege alapján fiatal építészek, tájépítészek gondolatai a felsőzsolcai 

és beregi árvíz utáni újjáépítésről, újratervezésről 

zsolcán az újjáépítési munkabizottság 
tizenhat tervet alkalmazott, a nyomott 
építési árak miatt pedig csak nyolc cég 
vállalta a kivitelezést. Hosszú előkészítés 
és gyors tervezés-kivitelezés jellemezte 
a borsodi újjáépítést. ötvenegy tégafalas 
ház létesült Felsőzsolcán, huszonhárom 
telken egyedi tervekkel önerőből épít-
keztek. az ujjáépítés kormányzati irányí-
tói észlelhettek: a kárvallott, felkészület-
len önkormányzatokra nem hagyható 
az újjáépítés megszervezése. 

a kárenyhítés kerete lakásonként át-
lagosan kilencmillió forint volt. miután 
a könnyűszerkezetes cégek állították, 
hogy épületeik egyenértékűek a falazot-
takkal, ilyen épületek is létesültek 17 
helyen. Vajon a new orleansban a katri-
na hurrikán hatására elszállt, deformá-
lódott házakat bemutatták a könnyű-

a 2010. május-júniusi esőzések nyomán 
egyszerre áradt a tisza, a Bodrog, a Her-
nád, a sajó, a zagyva, de a szinva is. a víz 
feltorlódott az ártérbe épített, átereszek 
nélküli magas töltésen haladó főút és 
autópálya mentén, miskolcnál az ár-
térben feltöltésre települt multi-áru-
házak körül. ingatlanok ezrei károsodtak, 
többszáz lakóház elpusztult. 

közel tízezer főt vezényeltek a megyé-
be, rendőröket, tűzoltókat, kárfelmérő-
ket és adománygyűjtés indult. távolról 
is jöttek a homokzsákokat rakók, élelmet, 
ruhát adtak és ott voltak, ahol a legna-
gyobb szükség volt rájuk. építeni jobban 
tudunk, mint az önzetlen segítséget 
kulturáltan fogadni és megköszönni.

a kormány által kiírt országos lakóház-
tervpályázatra száz pályamű érkezett; 
ötvenet ajánlottnak minősítettek. Felső-
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