
JÓZSEFVÁROS II. 
Beszélgetés Kónya Károllyal

Ertsey Attila: Kezdjük ott, ahol az előző, Perczel 
Annával készült interjúban (Országépítő 1991/1.} 
abbahagytuk. Ott a nyugat-berlini rehabilitációról 
is szó esett. A  Józsefváros alkalmas hely lehet 
valami hasonló megoldásra. Egyfajta gazdálkodási 
koncepciót kellene kialakítani, mely foglalkozna a 
telkek hasznosításával, a lakosság bevonásával és 
külső anyagi erőforrások felkutatásával, mert a 
terület erre önmaga erejéből képtelen. Szó volt 
akkor egy információs — tanácsadó iroda felállítá
sáról is, mely szervezné ezt a folyamatot. Történt-e 
ez irányban lépés, és jelenleg milyen az állapota, 
helyzete ennek a heterogén, de sok értéket hordozó 
épületállománynak? Mit ért el az önkormányzat az 
elmúlt időszak alatt, a „rendszerváltás" óta?

Kónya Károly: Látható fejlemény természetszerű
en nincs, a városépítés-tervezés hosszútávú dolog. 
Itt minden diszfunkcionálisan működött. Nemcsak 
az üzemeltető szervezet, hanem a bérlő is. Hol 
kvázi-tulajdonosként, hol rossz albérlőként viselke
dett, aki csak átmenetileg használ egy lakást. Az 
ideiglenesség uralkodott el. Kiugró példa erre a 
Baross utcai lakótelepépítés ügye, ahol új város
részt ígértek, nagy komfortos lakásokkal, s emiatt 
építési tilalmat rendeltek el. Ez azt eredményezte, 
hogy a lakók az égvilágon semmit sem akartak 
tenni a környezetük jobbítása érdekében. Aki itt 
lakott, azt hitte, hogy majd kap máshol új, jobb 
lakást. Aki vidékről jött, az is ebben reménykedett 
és nem csinált semmit. így a bérlők -  de az intéz
mények iSi,» spekulációs céllal maradtak itt. Ez 
eredményezte azt, ami minden rehabilitációra 
szoruló terület alapproblémája, hogy innen kivo
nult az a töke, mely a belső erőforrásokból ered. A 
műszaki lezüllés együtt jár a társadalmival, és 
akkumulálódó folyamattá válik. Még az itt befolyó 
alacsony lakbért is elvonták. Most pedig ezek az 
ideiglenesen itt lévő szervezetek is kezdik kivonni 
a pénzüket a következő módon: nem itt fektetnek 
be, hanem másutt és az itt spekulációs céllal 
fenntartott telkeiket megpróbálják eladni, ennek 
ellenértékét pedig megintcsak nem erre a területre 
fordítják. így az a helyzet állt elő, hogy ez a terület, 
amelynek hallatlan potenciális értékei vannak, még 
önmagát sem tudja fenntartani.
Annak, aki ezzel a területtel foglalkozik, az első, 
alapvető feladata az, hogy az itt élő emberek, 
szervezetek életstratégiáját megváltoztassa. Azt kell 
elérni, hogy a pénzüket ne akarják innen kivonni, 
hanem itt fektessék be. Lássanak esélyt arra, hogy 
ha nagy erőfeszítéssel is, de változtatni tudnak a 
helyzetükön, ezzel értéknövekedést lehet elérni, 
tehát érdemes fejleszteni, beruházni. Van egy 
másik tényező: a gondolkodást kellene megváltoz
tatni. Nem hiszem, hogy a hagyományok tisztelete, 
az értékek, prioritások elfogadása ma jobban állna, 
mint azelőtt.

Ertsey Attila: Hogy itt érdemes-e befektetni — ez 
a probléma kettéválik: a lakosság lehetőségei

teljesen különböznek az intézményekétől. Az 0 
minimális anyagi eszközeik bekapcsolására más 
koncepció kell, mint az intézmények és a külső 
befektetők számára. Van-e ilyen koncepció?

Kónya Károly: Még nincs, gondolkodni kell rajta. 
Az nem igaz, hogy a lakosság szegény, ezért nem 
tud semmit sem csinálni. A  legdrágább piac itt 
működik a Rákóczi téren. Lehet, hogy ha a szemé
lyijövedelemadót nézzük, az itt a legalacsonyabb, 
de óriási adózatlan jövedelmek keletkeznek az 
ismert hagyományos iparból. Másrészt nem tud
juk. hogy ha az embereknek lehetőséget adunk, 
mire képesek. Emlékezzünk a háború utáni hely
zetre. A  másik példa: milliárdokat költöttünk 
hűtőládákra, egyebekre — nem a felső tízezer 
(annak már rég megvolt) — hanem az a közép- és 
az alatti réteg, amelyről nem tudjuk, milyen tarta
lékokkal rendelkezik.
De másra is hivatkoznék: a lakosság szociológiai 
felmérések szerint a saját életszínvonalát illetően 
nem a lakás belső minőségét értékeli a legfonto
sabbnak, hanem a környezetére vonatkozó ténye
zőket: közbiztonság, közlekedés, üzleti ellátottság, 
stb. Megfontolandó tehát, hogy azt a nagyon kevés 
pénzt ilyen közvetett célokra fordítsuk-e inkább, 
mint rossz hatékonysággal a lakások belső felújítá
sára, annak a szerencsés kétszáz kiválasztottnak 
a részére, akikre a pénz elég.
Ilyen közvetett tényezőkkel emelhetjük a lehetősé
geket, hitelt teremtünk építési tilalmak helyett, 
növelhetjük az állandóság érzetét. Ekkor kiderül
het, hogy a lakó egészen váratlan erőfeszítésekre 
képes. A  három évvel ezelőtti felmérés után megje
lentünk ismét a lakásokban, és felfedeztük, hogy 
sok beruházást hajtottak végre, igényesen, gyakran 
több százezres ráfordítással. Arra nem volt pénzük, 
hogy az egészen változtassanak, a tanács nem 
változtatott, tehát valamit mégis kellett csinálniuk. 
Ezeket a pénzeket jobban is el lehetne költeni. A 
felújított lakások eladhatók, a tökét kivonhatják. 
Sokkal kisebb pénz elegendő volna, hogy a terüle
tet kimozdítsuk az eredeti állapotából. Egy kevés 
szervezéssel, beavatkozással, némi külső töke 
megjelenésével — profitért, vagy kis haszonért — 
magánerős tartalékok bevonásával a központi 
beavatkozás mértékét egyértelműen csökkenteni 
lehet. A  másodlagos haszon az, hogy egy ilyen 
akció révén a kerület lakói polgárokká válnak. 
Amikor a rehabilitációval elkezdtem foglalkozni, az 
első feladatnak azt tekintettem, hogy a lakók 
kapcsolatát megváltoztassam a lakóterületükkel. 
Ha valamit ingyen kapnak, az csak visszafejlődést 
okoz, de ha megdolgoznak érte, akkor öntudatos 
polgárokká válnak.

Ertsey Attila: Körvonalazódott egy stratégia a 
szavaidból. Milyen intézményes lehetősége van a 
megvalósulásnak? Mi a te irodád szerepe?

Kónya Károly: Ez az iroda az IKV átszervezése 
miatt ilyen formában, mint rehabilitációs iroda 
nem működik. Eleve tévedés volt ezt az IKV kere
tén belül elképzelni. Ez megszűnik, magától elhal. 
Bár az IKV-ban dolgozom, de az önkormányzat 
munkájában veszek részt, ilyen ex — lex állapot
ban. fut még egy tömbfelújítás, ez befejeződik, új 
már nem lesz. Amiket itt elmondtam, erről néhá-
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nyan csak gondolkozunk, egyelőre minden szerve
zeti háttér nélkül. Ez a háttér sok szempontból 
hiányzik: a tulajdonviszonyok tiszázatlanok,
hiányos a lakáspolitikai koncepció. A  helyzet nem 
az, hogy a hitellehetőségek, a jogi szabályozás, 
stb., mind-mind nagyjából egy irányba mutatná- 
nak, hanem éppen ellenérdekeltek. Ha például 
valaki egy energiatakarékos fűtési vagy hőszigete
lésimegoldást akart volna csinálni a lakásában, az 
IKV szemszögéből ez a lakás rendbehozatalának 
fajlagos költségét növelte, tehát a korszerűsített 
lakást drágábban adja bérbe, mint annakelőtte. A  
fűtési költség megtakarítása sem jelentkezik az 
IKV-nál. Ebből a helyzetből tehát minden szereplő
nek kára keletkezik. Most ilyen átmeneti helyzet 
van, ami nagyon kedvezőtlen. Tisztázott viszonyok 
kellenek — akár jók, akár rosszak —, mert abból 
lehet csak elindulni.

Ertsey Attila: Van-e esély arra. hogy ez az iroda 
kézbevegyen egy területet, vagy ez az ügy kallódik 
valahol?

Kónya Károly: Az ügy az önkormányzat és köztem 
kallódik. Ott ezzel nem foglalkozik senki. Én 
akarok valamiféle irodát nyitni itt. Nincs gazdája az 
ügynek, de nem mond ellene se senki. Ez az 
átmeneti időszak arra volt jó, hogy egy javaslatot 
letegyek az asztalra. Ez az iroda városfejlesztési 
javaslatokkal, tanácsadással, véleményezéssel, 
szakmai munkával segíti az önkormányzat felada
tait. Előkészíti a területeket tervezők bevonásával 
a rehabilitációra.
Most érdekes helyzet adódott, egy összedűlés előtt 
álló 85 lakásos (komfortnélküli, tipikus „prolilaká
sok") épülettel kapcsolatban. Itt lehetne indítani 
egy rehabilitációt a lakók összefogásával.
A  lakások rossz állapota miatt mintegy 30 lakás 
üres, ellentétben az egyébként szokásos helyzettel, 
amikor egy épület túlzsúfolt. Olyankor a felújítás 
mindig lakásveszteséggel jár, amit máshol kell 
pótolni. Itt kedvező a helyzet. Én azonnal jeleztem, 
hogy ezt szeretném újfajta keretek közt megvalósí
tani. Ehhez az önkormányzati testületektől nagy- 
nagy elvi támogatást kaptam, gyakorlatit nem. Az 
IKV javaslata az volt, hogy 30 millióért megerősíti 
a födémeket. Ha komfortosítják az egész házat, az 
90 millióba kerül. Ezzel szemben én azt mondtam: 
őrültség egy ilyen épületre ennyit költeni. Lebonta
ni nem szabad, mert ilyen jellegű lakásra mindig 
szükség lesz. A  komfortosítást pedig nem szabad 
az eddigi gyakorlat szerint végezni, a kerület többi 
lakójának rovására. Ezt a lakosság lehetséges 
mértékű bevonásával, jó  gazdálkodással, az érde
keltségek tisztázásával, egészen más keretek közt 
lehet megcsinálni.

Ertsey Attila: Milyen egyéb terveid vannak?
Kónya Károly: A  későbbiekben szeretnék csinálni 

egy irodát szervezettől függetlenül, így jobban 
tudnék működni. Nem tartoznék az önkormányzat 
kötelékébe sem, mert akkor a szabadságom, mint 
minden szervezetben működő egyéné, korlátozott 
lenne. Mint független építész tudok javaslatokat 
tenni a területre, illetve el tudom vállalni egy ügy 
teljes megoldását, a lakossággal együttműködve. 
Kezdetben az önkormányzattal együttműködve kell 
csinálnom, de nem ez az egyetlen mód. Itt óriási

területek vannak, melyekkel lehet valamit kezdeni. 
Ajogfilozófia most rossz, mert nem abból a feltéte
lezésből kell kiindulni, hogy mindenki csalni, lopni 
és hazudni akar és ezért túlságosan korlátozom a 
tevékenységeket csak arra várva, hogyan akadá
lyozzam meg a kibúvókat. Azt úgyis megtalálják, 
hiszen kicsi a szabadságfok, ezért mindenki a 
kibúvókra koncentrál. Ha abból indulunk ki, hogy 
az emberek tisztességesen akarnak dolgozni, akkor 
az érdekviszonyaik korlátozzák egymást és ezek 
kompromisszumát kell megtalálni. Ez adja a 
munkakedvüket.
Ha a rehabilitáció ilyen keretek közt megy, az az 
érintettek körében óriási változásokat fog hozni. 
Lesz, aki vállalkozásalapon csinálja, szervez egy 
tömbre egy részvénytársaságot, amelyben a lakók 
pénze, jelzáloga benne van, vagy egy szövetkezetét, 
melyben esetleg nem csak a lakások vannak 
benne, hanem a lakók működtetik a bérleménye
ket. Bízzuk rájuk.

Ertsey Attila: Jelentkeztek-e már befektetők? 
Szabad rablás indult-e el, vagy az önkormányzat 
megpróbálja ezt keretek között tartani?

Kónya Károly: Itt is sok befektető jelentkezik, 
többnyire vegyes szándékokkal, a szervezetlenség 
miatt szerencsére vagy nem szerencsére kevés fog 
ezekből megvalósulni. A  baj inkább az, hogy ezek 
nem egy területre, hanem egy-egy telekre konent- 
rálódnak. A  városfejlesztés prioritásai így nem 
érvényesülnek. Ha a viszonyok rendeződnek, 
valóban ugrásra kész egy profitorientált tőke, mely 
a gyors megtérülésre hajt. Ez nem az értékőrzés
ben, a lassú értéknövekedésben érdekelt, és 
megtalálja mindig azt a szakmai támogatást, ami 
igazolja. Ugyanakkor mi felállíthatjuk a feltételeket, 
és ez a tőke képes volna ahhoz alkalmazkodni. 
Csak a tiszta feltételeket kell megteremteni. Egy 
beruházásból származó bevétel csak eszköz lehet. 
Nemcsak a bevétel a fontos, hanem a dolog léte, az 
életminőségben, életérzésben bekövetkező változá
sok miatt is.

Ertsey Attila: Készültek további rendezési tervek, 
vizsgálatok?

Kónya Károly: Elő vannak készítve nagy terüle
tek, különböző szinten, de az egész kicsit elakadt. 
Van egy félkész, még kivitelezés alatt álló tömb, és 
vannak kész tervek, melyekből nem kezdtek el 
építeni, mert újra kell gondolni a koncepciót, hogy 
gazdaságosan megvalósítható legyen.
El kell térni az eddigi gyakorlattól, miszerint vagy 
részesedik egy beruházásból az önkormányzat (pl. 
apport formájában) vagy elad a tömbből két házat, 
és ellentételezésül a befektetetővel a tömböt rend
behozatja. Ez azért nem jó, mert nincs különbség 
a gondolkodásban. Régen ugyanis ha a Fővárosi 
Tanács adott egy összeget egy tömb rehabilitációjá
ra, azt el is költöttük. Ha ezt csináljuk, annyi 
értéket kell átengednünk, ami ellentételezi a 
felújítást. Itt jön az, amiről az elején beszéltem: 
nem az a cél, hogy egy nagy összeget fordítsunk 
egy tömbre, hanem, hogy egy kisebb összeggel 
mozdítsuk ki a holtpontról. A  felértékelődött terület 
bérleti, stb. bevételei folyamatos és növekvő bevé
telt jelentenek. Ilyen akciókat most kezdtünk el 
előkészíteni. Hat tömbre készen vannak a terveink.
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Egy-két tömbre próbálunk egy ilyen folyamatot 
elindítani.

Ertsey Attila: Ml történt a FIDESZ-házzal?
KónyaKároly: Ez hosszú, kicsit krimiszerű, kicsit 

botrányos történet, A  végeredmény mindenesetre 
az, hogy a ház azóta is romlik, napközben kopá- 
csolnak benne, és teherautóval hordják el az 
anyagot.

Ertsey Attila: Azokra a területekre, amelyekre az 
építészeti értékvizsgálat készült, készítettek-e 
rendezési tervet?

Kónya Károly: Igen, az egyik rész, a VÁTTI által 
készített terv, jóvá van hagyva, a TTI-féle még nem.

Ertsey Attila: Újabb területekre is van megbízás 
előkészületben?

Kónya Károly: Igen, bár egyes emberek igyekez
nek betartani a VATTI-nak. különösen azért, hogy 
ne Perczel Anna kapja a megbízást.

1991. május

1991. decemberében ismét felkerestem Kónya 
Károlyt, hogy megtudjam, mi történt azóta.

Ertsey Attila: Mi történt a 85 lakásos házzal? 
Kónya Károly: Tipikus történet. Készítettem egy 

szerződéstervezetet, mely alapvetően különbözött 
az eddigi gyakorlattól. A  szokásos tervezői díjból 
10%-ot (4000 eFt) elengedtem, azzal a feltétellel, 
hogy a tényleges kiviteli költség és a lakások 
eladási ára közti különbözet felét megkapom, tehát 
érdekem, hogy jó is legyen, A  felső szinti lakásokat 
a tetőtér felé bővítettem volna, szerkezetkészen, de 
még lépcsőt sem tettem volna be, az a lakó dolga 
minden egyéb befejező munkával együtt. A  vállal
kozók kiválasztását is kézben akartam tartani, 
mert az x-edik alvállalkozó szokásos gyakorlata 
során a felelősség és a pénz is eltűnik. A  szociális, 
a lakásügyi, az építési bizottság is támogatott. 
Ennek ellenére hosszú ideig nem született döntés, 
majd amíg szabadságon voltam, egyetlen nap alatt 
az IKV kapta meg helyettem a megbízást. Hogy 
hogyan történt ez, ezt senki sem tudja pontosan. 
Új pályákon, régi mechanizmusok működnek. Az 
IKV a szokásos módon kezdte: a lakókat kiköltöz
tette. A  tetőtérbeépítés tervét elvetette.

Ersey Attila: Mi lett a FIDESZ-ház és társai 
sorsa?

Kónya Károly: A  FIDESZ-ház már menthetetlen. 
Itt nem megy még az a fajta lakásfoglalás, mint 
nyugaton. Jönnek pedig szervezetek is nyugatról, 
ajánlkoznak, hogy segítenek építeni. Itt a munka- 
nélküliek nem foglalják el a házakat és nem kezdik 
el átépíteni. Inkább újságcikkeket írogatnak, 
ahelyett, hogy elvégeznék maguknak a szükséges 
munkát.

Ertsey Attila: Milyen tervek vannak most folya
matban?

Kónya Károly: Három nagyobb terv van előkészü
letben:
A 2-es tömbre (340 lakás) most készítek ajánlatot 
az önkormányzatnak. Eszerint nem százmilliós 
összegekkel, hanem tízmilliós nagyságrendben 
lehet megoldást találni rugalmas, folyamatosan 
alkalmazkodó technikával. 10 milliós összegekkel 
a folyamat elindítható és fenntartható, és 100-as 
nagyságrendű lakás rendbehozható. Erről 92-ben 
döntés lesz.
A  második: az érvényes RRT-vel rendelkező terüle
tekre átfogó, több tömböt érintő városfejlesztési 
elképzelések készülnek, tömbökön átvezető „zöld 
folyosó”, stb. Jelentkeztek befektetők, akiknek 
nagyon jól jött, hogy előkészített területek vannak. 
Az ilyen megteremtett fogadókészséghez már lehet 
keresni befektetőket.
A  harmadik: két tömbben elkezdődik 92-ben a 
hasznosítási javaslat megvalósítása.

Ertsey Attila: Mi lesz a Te pozíciód a jövőben? 
Kónya Károly: Szerződtem az Önkormányzattal, 

mint állandó városépítési szakértő-tanácsadó. 
Résztveszek a testületi üléseken és a döntéselőké- 
szitő munkában. Konkrét munkákra eseti megbí
zással mint önáló iroda fogok tudni vállalkozni, 
mint városrendezés-tanácsadás, stb., már az IKV 
nélkül, ami 92-ben meg is szűnik.
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„Lebontják az Úttörő Aruházat!" — jö tt nemrégen a hír. Az ausztrál cég. aki a Centrum Aruhazak Vállalattól megvasarolta, 
világszínvonalú nagyáruházát akar a helyén építeni. A hír szíven ütött, Budapest amúgy is kevés áruháznak nevezne o 
„kereskedelmi létesítménye" közül az Úttörő áruház a legjellegzetesebbek egyike, ami ráadásul világszínvonalú is lehetne. Igaz, 
mai lerobbant, elbutikosodott állapotából alig lehet kihámozni mindazt, ami hajdan a varazsát adta.

Jól emlékszem, gyermekkoromban lenyűgözött tágassága és a többi állami üzlethez képest hallatlan eleganciája. 
Sztálin-szobor akkor már nem állt ott előcsarnokában, viszont a márvány- és fekete üvegburkolatú falak, tükrös pillérek előtt, 
a mennyezet színes neoncsíkjai és karikái alatt valódi aranyhalak úszkáltak a kerek medence kerámia-kontinensei korul. Az 
üvegmennyezet révén mindig világos, galériás hátsó térben újabb csodák várták az ember fiát-lányát. Míg a polcokon es 
akasztókon az ötvenes évek szűkös konfekciójának termékei — lódenek, flanellingek, matrózblúzok és maekoruhak — 
sorakoztak, hogy a kisdobos és úttörő egyenruhákról meg ne feledkezzünk, addig a galériák közötti magas térben hol 
repülömodellek lebegtek {volt berregve köröző motoros modell is), hol pedig vitorlás és hajómodellek úszógumikkal, a yakacio 
egyéb attribútumaival, M indigvoltvalam i látványosság, ami feledtette a ruhapróbálás gyötrelmeit. Hasonló élményt nyújtottak 
az évszakoknak vagy ünnepeknek megfelelően rendezett alkalmi kirakatok, mozgó figurákkal. Ezt a szokást — egyre 
kommerszebb figurákkal — a legutóbbi időkig megőrizték a gyerekek nagy örömére. _ , ..

A z 1945-ig Nagykovácsi (Kovacsevics) Milenko tulajdonában lévő kétszintes áruházat 1950-ben bővítettek ki es epitettek 
át Úttörő és I^úsági Áruházzá. Áramvonalas, kissé Art Déco ízű enteriőrjeit és homlokzatát a korábban Nagykovácsinak is 
dolgozó építő-iparmúvész. Forgó Gábor tervezte. Forgó gyakorlott kereskedelmi tervező volt, neki köszönhetünk számos háború 
előtti szép üzletet (pl. a  Petőfi Sándor utcai Brammcr-szövetbolt), kávéház- és étterem enteriőrt (Belvárosi kávéház. az Astoria 
és Palace szállók étterme és kávéháza stb.). Az Úttörő márványburkolatú homlokzatának tervezésénél Kaesz Gyula volt a

konzulens. . . .  . , . , i j - i
Az épület persze nem műemlék, még csak helyi védettség alatt sem áll, igy bontásának semmi hivatalos akadalya nincs. 

Érzelmi érvek, megszokás és nosztalgia a külföldi beruházót nem befolyásolják. Ezért magunknak kell végiggondolni, milyen 
elemek, házak, „helyek" fontosak számunkra, melyek pótolhatatlanok és ezeket köröm szakadtunkig védenünk kell. Hiszen 
a Gerbaud-ház, a Gresham-palota már alku tárgya volt, a New-York palotából akár áruhazat is lehet csinálni, piivatizá ás 
előtt áll a Művész és a Lukács cukrászda és igy tovább. Mindenáron privatizálni nem szabad: aki elad, feltételeket is szabhat
és szabjon! . .................. .

Bármilyen csoda-áruházzal „gazdagodjék" is a Kossuth Lajos utca, az Úttörő hiányát nem fogja potolni.
Ferkal András
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