
KVADRUM ÉPÍTÉSZ KFT
ELŐSZÓ A KVADRUM MUNKÁIHOZ

A Makona kezdő, fiatal építészeit még a Rumbach Sebestyén 
utcában önelszámoló csoportokra bontottam, mert a szakmá
hoz a gazdálkodás, az önálló pénzügyi tervezés is hozzá tarto
zik. Az önelszámoló csoportok a Zay utcába történt átköltözés 
idején önálló kft-ket alapítottak. így jött létre a Kvadrum, a 
Triskell, a Pond és a többiek. Megalakulásukkal egyídőben 
létrehozták a Makona Egyesülést, amely szellemi egységüket 
lett hivatva megjeleníteni.

A Kvadrum vezetője Ekler Dezső lett. Az iroda szemé
lyi összetétele a legváltozatosabb képet mutatta. A kós ká
rolyi manierizmustól a konceptuális felfogásig; az egyetemre 
járó, de praktizáló, kezdő családapától a notórius magánzóig 
terjedt a spektrum. Ez a sokszínűség a mai napig jellemzi a 
Kvadrumot, noha azóta Ekler kivált a csapatból és önálló 
irodát alapított, s a vezetést Zsigmond László vette át, aki 
örökségét sikeresen tartja össze, sőt azt mondhatom, hogy 
fokozatosan új fazont ad ennek az eleven, befogadóképes 
társaságnak.

Nem szívesen mondok kritikát a csoport egyes tagjai
ról. Azt hiszem, ez nem az én dolgom. Ez a Makona Egyesü
lés feladata, és ez a feladat is inkább csak konkrét, minden 
egyes tervet értékelő kritika lehet. Ez a zsűri azonban még 
mindig nem működik. Nyilván azért nem, mert jobb és ké
nyelmesebb kritika nélkül dolgozni.

A Kvadrum Veresegyházon, Aszódon főépítészi felada
tokat lát el példamutató színvonalon.

A Makona Egyesülés tagszervezeteinek az a feladatuk, 
hogy a magyarországi szerves építészetben új gondolatot, új 
utat, egy lehetséges változatot dolgozzanak ki. Egy új válto
zat kidolgozása önmagában is nagyralátó, maximalista pro
gram. A jövő megmutatja majd. mit, és mennyit sikerül ebből 
megvalósítani.

Makovecz Imre

N

Vázlat a veresegyházi gyógyszállóhoz

BESZÉLGETÉS AZ ÉPÍTÉSZIRODA 
MUNKATÁRSAIVAL

Gerle János: Valamikor, négy évvel ezelőtt a korábbi 
Makonából létrejöttek az új irodák; azóta kialakultak az egyes 
cégek, saját életstílussal, saját építészeti formálással. Ti 
hogyan látjátok ezeket a különbségeket? Mi határozza meg 
az egyes cégek stílusát? Az alapítók személye, vagy vannak 
olyan, a munkához kötődő történetek, amelyek befolyásolták 
ezt a folyamatot?

Zsigmond László: Mikora Makonában elkezdtünk cso
portokat alakítani, akkor Dezső volt a tulajdonképpeni mes
ter, akinek személye eldöntötte, hogy ki kapcsolódik be az 
alakuló Kvadrumba. Namost az viszont már hamar meglát
szott, hogy mi nem egészen abban a nyomban haladunk, a- 
mit ő tapos; nem hiszem, hogy ez tudatos volt, de bekövet
kezett a váltás, hogy Dezső ment a maga útján, a Kvadrumtól 
függetlenül. A Kvadrumra meg ez előtt és azóta is az a jel
lemző, hogy egyáltalán nem homogén; sokkal kevésbé az, 
mint például az Axis vagy a Triskell. Ez valószínűleg össze
függ a korral is; a társaság alapvetően fiatalokból áll, akik 
elsősorban a saját útjukat járják.

Gerle János: Előfordul-e, hogy közösen dolgoztok na
gyobb munkákon? Például Veresegyházra most éppen egy
szerre többen is terveznek a Kvadrumból; jelent-e ez igazi 
együttműködést?

Zsigmond László: Ritkán fordul elő, hogy egy munkát 
többen csinálunk, inkább a feldolgozásban segítünk egymás
nak. Előfordul mégis, mint Vácrátót esetében, vagy Batával 
ketten csináltuk a Szent Katalin Otthont, és közösen csináltuk 
a Quaestornak a veresegyházi gyógyszállót, de ez sem úgy 
történt, hogy azt mondhatnám: ezt a házat ketten vagy hár
man terveztük.

Gerle János: Hogyan történik a munkák elosztása? 
Mindenki maga gondoskodik a megbízásairól, vagy jönnek 
a Kvadrumhoz, mint céghez a megbízók?

Zsigmond László: Ez egy párhuzamosra állított társa
ság; elsősorban magának szerzi mindenki a munkát, néha 
meg együtt dolgoznak, ahogy legutóbb Tamás meg Bata csi
nálták Renátával együtt. Azért ezek a közös munkák nehezen 
mennek, de az az érzésem, hogy ez másutt ugyanígy van.

Gerle János: Mennyire kíséritek figyelemmel a többiek 
munkáit? Van valamilyen formája, rendszere annak, hogy 
egymás véleményét megismerjétek?

Zsigmond László: Én szeretek mindenbe belepofázni, 
de ezt a többiek nem nagyon utánozzák. Mindig előkerül 
valami a munkákkal kapcsolatban, dehogy hogyan és mikor, 
arra nincsenek formáink.

Ekler Dezső: A beszélgetés elejére kapcsolódnék 
vissza. Földolgozatían és kényes; van, aki számára fontos, 
van aki számára kevésbé fontos, hogy hogyan szaporodott 
osztódva a Makona. Hogyan keletkeztek utódcégek, s me
lyiknek milyen a karaktere. Ez egy nagyon érdekes dolog.
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Elsősorban a vezéregyéniségek szerepével függ össze, A volt 
makonások. és tágabb értelemben az organikus építészet 
egész sorsát nagy mértékben ez az osztódva szaporodás és 
annak mikéntje határozza meg. Számomra a Kvadrummal 
megélt egy esztendő ilyen szempontból jelentőségteljes volt. 
Főleg, mert ezzel párhuzamosan indult a Kupola, az Axis, a 
Triskell és a többi cég is. Akkor és most is az volt a legdön
tőbb kérdés, hogy az adott csapatban a vezető mennyire 
gondosan, milyen körültekintően látta el, tudta munkával 
ellátni a nála fiatalabbakat. Ez volt, és ma is ez a döntő kérdés 
azon a stratégián belül, amit az „öregtőr, Makovecztől tanul
tunk, A cégek karaktere és az öregedőfélben lévő építészurak 
sorsa is nagy mértékben összefügg a vezetők ezirányú ké
pességeivel. Nyilván vannak köztük olyanok, akik nem na
gyon tudnak fiatalabbakkal úgymond atyáskodva bánni, mert 
nem ilyen az alkatuk, vagy ösztönösen nem ebbe az irányba 
mennek. Van olyan cég, amelyik erős individuumokból, egy
mást elitként válogatva állt össze. Vannak olyan társaságok, 
amelyek egy-két individualista pasira alapozódnak; egy 
emberre. A Kvadrum indulásakor én azt a stratégiát követtem 
-  és máig azt követem, -  amit Makovecz Imrétől tanultam. 
Nagyon érzékeny szerkezet ez, és nem is könnyű csinálni. 
Befolyásolja az ember sorsát és meghatározza a vele dolgozó 
fiatalok életét is. Kényes játék a szerkesztő, mint olcsó mun
kaerő kihasználása, és az önálló munkákon önálló építésszé 
nevelés között. Okos és körültekintő dramaturgiát követel 
ez a játék. Egyszerre kell betörni a lovat, alkalmassá tenni 
munkára, tanítani, hogy hatékony munkaerő legyen és ezzel 
párhuzamosan a megfelelő pillanatokban meg kell próbálni 
önálló munkához juttatni, önálló felelősségvállalásra kény
szeríteni. És ebben nagyokat lehet hibázni: túl korán egy 
fiatal nem tud elég komplex módon, felelősséggel nekiindulni 
egy munkának, de már bizonyos felkészültség mellett nél
külözhetetlen, hogy belefoghasson egy ilyen munkába -  és 
igy tovább. Mindeközben jól szervezett hadseregként a na
gyobb közös munkákat is ugyanezzel a készlettel, ugyanezzel 
a készséggel kell tudnia ellátni az irodának. Én máig így 
csinálom; mellém szegődő fiatal és még fiatalabb emberekkel 
végzem a dolgom.

Gerle János: Itt vannak ezek a fiatalok, akik elvégezték, 
vagy végzik a Vándoriskolát, tehát azt a hiányt, amelyet em
lítesz, ha más szellemben is, de pótolja a Vándoriskola.

Ekler Dezső: így van, a két dolog egymás mellett igaz.
Gerle János: Van-e valami köze annak, amit elmondtál, 

az egyes cégek stílusához? Az derül ki a szavaidból, hogy 
az egyes mesterek személyes stílusáról van szó. Mindenesetre 
a Kvadrumban az említett párhuzamos tevékenységből adódó 
sokarcúság mellett is érzékelek valamilyen közös jelleget, 
ami konkrétan mást és mást jelent az egyes építészek eseté
ben, összefoglalóan mégis megnevezhető. Hagyománytiszte
letnek mondanám; a Kós Károly Egyesülés vagy a Makona 
köreiben felmerült különféle hagyományokról van szó, 
például a Kós Károly-féle hagyományról vagy Makovecz 
szerkezeteinek és formáinak világáról, de a Kvadrumban ezek 
elevenebben élnek, mint más cégeknél, ahol több a kitörési 
kísérlet ebből a körből. Jól látom?

Ekler Dezső: Nehéz kérdés. Külső belsősként persze 
nem fogok építészetkritikát mondani a Kvadrumról. A kérdés 
elejére viszont szívesen válaszolnék. A hierarchikusabb kont

ra társutasabb, vagy alá-fölérendelő kontra mellérendelő cég- 
stratégiához véleményem szerint másfajta szellemi esélyek 
tartoznak. Ahol egy öregebb meghatározó tud lenni, s hogy 
úgy mondjam, feszesebb a hierarchia, ott nagyobb esély van 
a szellemi eijedésre. Ne vegyétek ítéletnek, de ott húzósabbak 
a szellemi mozgások azáltal, hogy a fiatalabbak az Öregebb
hez vonzódnak, mint mesterhez, az öregebb pedig jobban 
tréningben marad, mert a fiataloknak meg kell mutatnia, mit 
tud. A társutas cégeknél elméletileg nem olyan inspirativ a 
közeg, mert vagy beleszól egyik a másikéba, vagy tapintat
lannak tartja beleszólni, ezért inkább kopálgatások és az egy
mástól elkülönülés felé mennek stilárisan a dolgok, de az 
egésznenk nincs spirituálisán feszített jellege -  hozzáteszem: 
elméletileg. Hogy ez gyakorlatilag miként történik, az már 
ezer dolog függvénye: tehetségé, sorsé, a feladatoké, éberségé 
és igy tovább. Hogy aztán adott esetben a társutas Kvadrum 
cégben ki milyen stílust produkál, azt ítélje meg a művészet- 
történet. De ha szabad még egy picit továbbmenni, valóban 
nagyon érdekes volna elemezni, hogy bizonyos építészeti 
problémáknak, motívumoknak ki-ki miféle olvasatait dolgoz
ta ki. A dolognak kissé belterjes jellege van a Makona kör
nyékén. Vannak bizonyos építészeti témák, amelyek törté
netét végig lehetne követni; mondjuk a saroktető-ablak vagy 
saroktorony-ablak áthallásait. Jó néhányat lehetne még mon
dani. Egy-egy ilyen építészeti motívum az elmúlt 6-8 évben 
elindult valahonnan Makovecztől, kapott egy gellert Nagy 
Ervintől, Dévényi a feje tetejére állította, Lőrincz Feri meg- 
röttyintette, a Triskell folytatta, Bata meg megrajzolta sze
cessziósban, Ha valakinek volna vér a pucájában, végignyo
mozhatná ezeket, még datálhatná is. Rettenetesen fontos vol
na. A térbeli ferde támaszokról nem is beszélve. S hogy ebből 
aztán miként jönnek össze jellegzetes, egyéni arculatok; ez 
volna aztán igazán érdekes csemege,

Gerle János: Olyan helyen, ahol működik az a rend, 
amit korábban elmondtál, komolyan felvetődik a nevelés 
kérdésének egy további szempontja is. Nemcsak arról van 
szó, hogy a fiatalokat meg kell tanítani a szakmára, de tovább 
kell adni egy szemléletet is. Az Imre után következő mester
generáció felelőssége, hogy az organikus építészeten belül 
fejlődést biztosítson a fiatalabbaknak, s hogy a saját útjukon 
a hagyomány megbontása és a hagyomány túlzásba vitele 
nélkül tudjanak előbbrehaladni. A mestereknek tudniuk kell 
megtalálni a hagyománytisztelet és az egyéni kibontakozás 
egyensúlyát.

Ekler Dezső: Ez összefügg a dramaturgiával, János. A 
társutasok ilyen szempontból túl gyorsan öregszenek. Arról 
van szó például, hogy ha egy fiatal emberrel dolgozol, aki 
úgymond a tanítványod, és azt mondod neki, hogy no. ezt a 
házat ketten tervezzük, aminek ha eljön az ideje, akkor a já 
ték arról szól, hogy neki egy hete van rá, neked meg három 
órád. Mert te elfoglalt főnök-menedzser vagy, ő meg rá van 
állítva a munkára. Tásrutas cégben nem áll elő ez a helyzet. 
A főnöknek ugyanis meg kell mutatnia, hogy jobbat tud 
kitalálni. A helyzet roppant inspiráló öregnek és fiatalnak is, 
és ezt az egymás mellett, egyforma rangban dolgozók nem 
tudják megcsinálni.

Zsigmond László: Az is benne van, hogy ki-ki inkább 
törekszik a többiektől való különbözésre, és akkor egyre 
jobban a saját irányába halad, de ezt egyre nehezebb össze-
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mérni a többiekével, és megtudni, hogy jó-e az irány.
Ekler Dezső: János a hagyományról beszélt, és a ha

gyomány csak abban az esetben számít, ha élő. Ha egy fiatal
ember úgy sajátít el valamit, hogy azt nem maga teremti 
meg a saját maga számára, ha nem maga küzd meg érte, ak
kor az nincs is.

Gerle János: Azért beszéltem nagy felelősségről, mert 
kockára van téve egy nagyon fontos hagyomány ami miatt 
érdemes sok személyes kockázatot is vállalni, hogy élő 
maradjon.

Ekler Dezső: Igen, és kompromittálni is lehet ezt a ha
gyományt, például szellemi tisztátalanság által, szép csönd
ben is. Még úgy néz ki, mintha ezt csinálná, de valójában 
már a másik oldalról csinálja. Aztán lehet színvonaltalanul 
is csinálni, az is egyfajta árulás. Mindez sorsfüggő; ki marad 
hozzá hű, ki marad tisztességes, eleven.

Gerle János: Úgy látom, hogy kialakult egy nagyon 
bonyolult helyzet -  most nemcsak a Kvadrumról van általá
ban szó -  hogy a szerves építészet eszméje egyre jobban el
terjedt, egyre jelentősebb a hatása Magyarországon: a Kós 
Károly Egyesülés ennek csak egy részét fogja össze. Imre 
kialakított maga köré több nemzedékben is olyan gyűrűket, 
amelyeknek feladatuk a saját hierarchia kiépítése. Ez a folya
matebben a formában nem ismétlődik, Imre dolgozik, mun
kái új impulzusokat jelentenek, de nem indít újabb mesteris
kolákat, bár vándoriskolái, szabadiskolai kurzusai ettől nem 
állnak távol. Ma a szerves építészetet nem az eredeti forrás 
és az ellenséges környezet viszonya jellemzi, hanem az erede
ti forrás és az ellenséges környezet mellett egy mindkettővel 
bonyolult viszonyban álló, esetenként a felvállalt hagyo
mányt is kétesen képviselő, olykor meglepően új utakra talá
ló társaság létezése.

Ekler Dezső: Szerintem ez nem ilyen bonyolult. Úgy 
történik ez, ahogy egy-egy stílus keletkezésénél szokott. Gon
doljunk például a barokkra. Volt egy-egy nagyszabású alkotó, 
és utána sok-sok kismester, akik jobbnál jobb házakat csinál
tak. Gondold meg, hány építész és hány generáció kellett, 
míg Rómából a barokk ideért a fölvégekre. És pompás barokk 
templomokat találsz a magyar falvakban. Ez egy normális 
helyzet, ahogy például Rossiék megcsinálták az olasz 
nemzeti stílust a maguk racionalizmusával, úgy Makovecz 
megcsinálta a nagyszabású huszadik századi magyar stílust, 
és ez úgy szaporodik, ahogy kell. Az egészben az a legszebb, 
bogy még mindig az „öreg'" a legfiatalabb, messze a legfris
sebb és a legeredetibb, és elkeni bármelyik taknyosnak a 
száját. Még egy-két stílusra valót összehoz a mostani óvodá
soknak.

Gerle János: Térjünk vissza а К vadrumhoz! Mi az oka, 
bogy nálatok két vándoriskolás is dolgozik? Más, régi Ma- 
konás cégeknél is dolgoztak, de náluk nem telepedtek meg 
vándorok.

Zsi gmond László: Ez jellemző dolog, másutt nincsenek 
új emberek.

Balassa Endre: Én úgy éreztem, mint kezdő építész, 
hogy jobb, ha nincs olyan főnök, aki erősen befolyásol. Az 
irodákban, ahol dolgoztam, főleg egy-egy nagyobb munka 
részletein dolgoztam, és nehéz volt a munka egészét átlátni. 
Itt, a Kvadrumban megvan a lehetőségem, hogy egy mun
kát saját magam, elejétől végéig megcsináljak. Tehát az ügy

intézéstől, tárgyalástól kezdve mindent. Ahol korábban vol
tam, megkaptam egy feladatrészt, azt meg kellett csinálni, 
és ez nem annyira vonzott. Valószínűleg azért is volt így, 
mert kezdő vagyok.

Gerle János: Nem jelenti ez ugyanakkor azt, hogy nincs 
kihez fordulni, magadra vagy hagyva a problémáddal?

Balassa Endre: Ha van probléma, akkor azért termé
szetesen mindig van, aki segít. De úgy éreztem, hogy a mély
vízbe vagyok bedobva, és ez többet hoz ki belőlem, mint ha 
valaki mindig megmondaná, hogy ezt így szoktuk csinálni, 
ez a bejáratott módja.

Gerle János: Konkrét információkat kérsz segítségként 
— mondjuk anyagokról, árakról, vagy koncepcionális kérdé
sekről is szó van, amiket közösen megbeszélhettek?

Balassa Endre: Minden téren tudok tanácsot kérni, ha 
úgy érzem, hogy nem tudok valamit. Az egyik elmondja, 
hogy mi a véleménye, a másik is; szóval mindenki szól azért 
a tervezőnek valamit.

Engelmann Tamás: Én is úgy látom, mint az Endre: az 
egyéni kibontakozásnak itt nagyobb tere van, mint más iro
dákban. Ezt érzi a vándor, ugyanakkor nincs egyedül; ha 
szükség van segítségre, itt vannak a többiek.

Gerle János: Honnan vannak munkái egy volt vándor
nak, aki különböző városokban töltött fél éveket, tehát nem 
alakulnak ki tartós kapcsolatai?

Balassa Endre: Kezdetben valószínűleg nincs annyi 
munkája, hogy teljesen ellássa magát Amikor augusztusban 1 
idejöttem, egész ősszel meg télen volt elég önálló munkám, 
de azért tudtam itteni munkákat is csinálni. Ezt a többiek el
fogadták, hogy én hoztam magammal saját munkákat, és 
amennyi szabad időm volt, annyit besegítettem másoknak.

Zsigmond László: Mi Dezsővel együtt kezdtük csinálni 
Ve rés egyházat, és amikor Tamásnak épp nem volt munkája, 
beszállt Piliscsabába, Veresegyházba. Mikor Aszód kicsit szü
netelt, Jani is Veresegyházon dolgozott: szóval folyamatosan 
megnézzük, hogy ki mit csinál, van-e munkája. A Quaestor 
megrendelése marha nagy munka volt, rövid idő alatt meg 
kellett csinálni; nyilván az egész csapatnak be kellett szállnia. 
De hogy éppen hogy alakul a munka, az nem rajtunk múlik: 
szegény Müller Csaba a vándoridejében folyton konszigná
ciót rajzolt, és mellette adtam neki maszek munkákat, mert 
úgy jött ki a lépés.

Gerle János: Mit jelent a gyakorlatban az új belső rend?
Zsigmond László: Csoportokat csinálunk, mert tizen- 

kétfelé nem lehet figyelni. Ha hárman vannak együtt egy 
csoportban, akkor ők tudnak egymásra figyelni, hogy van-e 
a másiknak munkája, van-epénze. Számomra már elviselhe
tetlen lett. hogy az összes ügy kidolgozásával foglalkozzam, 
és ez most egy próba Kipróbáljuk, hogy mennyire vagyunk 
így, cégszerűen működőképesek, mert működőképesnek kell 
maradnunk. A kintlévőségeinket be kell hajtanunk. Ez részlet- 
kérdés az építészeti eszmékhez képest, de ahhoz, hogy megél
jünk, szükséges megoldani.

Emellett csinálunk közös munkákat is; Veresegyház, 
Rácalmás- а  rendezési tervtől a buszmegállóig többféle fela
dat van.és mindenki választhat magának olyan problémát, 
amivel szívesen foglalkozik. Itt szerencsére nem sürget a 
határidő; akit valami érdekel, abba beleássa magát, vázlatokat 
csinál, az összegyűlt anyagot összerakjuk és megállapodunk
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abban, hogyan folytatjuk tovább.
Gerle János: Aszódon is hasonló a helyzet? Hogyan 

folyik ott a munka?
Jánosi János: Amit Dezső mondott a Makona osztódá

sáról, a kismesterekről, a fiatalok elindításáról, az teljesen 
igaz az aszódi történetre.Tehát Dezső szerezte ott a munkát, 
és én mellette inasként folyamatosan jelen voltam. Ő aztán 
elfoglaltsága miatte egyre jobban elmaradt, ez biztos tudatos 
volt részéről, hogy engem egyre inkább a maga helyére ál
lítson. Amikor Dezső kivált tőlünk, már volt annyi alapja az 
aszódi tevékenységnek, hogy tudtam folytatni. Ezt aztán fő
építészként csináltam három évig. Ez heti egy egész napos 
ottlétet jelentett, és más makonások főépítészi gyakorlatát 
követve az engedélyezési eljárásokba történő beleszólástól 
a városfejlesztési koncepció kidolgozásáig, beruházások 
előkészítéséig terjedt. Feltételül szabtam, hogy tervezhessek 
is a területre. Abban az időben nagyon jó műszaki csoportve
zető dolgozott a hivatalban, Bártfai Laci, aki nagyon sokat 
segített. A heti egy nap kevés, ha nincs helyben valaki, akire 
támaszkodhatsz. Ez az állása tavalyi év elején megszűnt; a 
fo ok Bártfai Laci távozása volt. A régi műszaki előadóval 
ugyanezt nem lehetett folytatni. Más a beállítottsága, mások 
a szempontjai, a szakmai felfogása, mint ami a közös munka 
eredményességéhez szükséges. Természetesen munkák azért 
maradtak, amelyeket a mai napig csinálunk.

Gerle János: Úgy emlékszem, Dezső a főutca revitali- 
zációjával kezdte, hogy hogyan lehetne apró változtatások
kal, javításokkal visszaadni a város régi kultúrájának meg
felelő állapotot. Hol tart most ez a folyamat a lezajlott tulaj
donosváltások után?

Jánosi János: Ez egy vegyes, örömmel és szomorúság
gal kevert történet a számomra. Az üzletportálokkal a mai 
napig foglalkozunk. Annak idején Varga Csaba és én dolgoz
tunk fel Dezső vezetésével minden egyes portált, megismer
kedtünk a hely hangulatával, és készítettünk egy felújítási 
vázlattervet a főutca összes homlokzatára, parkolókra, padok
ra, növénytelepítésre, szemétgyűjtőkre. Ezekből nagyon sok 
meg is valósult. Amivel hiába próbálkoztunk, az az, hogy 
rendet teremtsünk a reklámfeliratok kavalkádjában. Amikor 
a főutca tele van a legkülönbözőbb színvonaltalan cégérek
kel, elég kilátástalannak tűnik egy-egy kis szigetet létesíteni, 
olyan portálokat, amelyekhez mindent megtervezek. Nekem 
nagyon sok, de az összképben édeskevés,

Gerle János: Mi ösztönzi az üzlettulajdonosokat, hogy 
hozzád forduljanak, ha felújítják a boltjukat?

Jánosi János: Ami igazán sikeres portálfeiújítás volt a 
főutcán, az a Gameszhoz kötődik, Tolmácsi Miklós, a Ga- 
mesz vezetője fölvállalta, hogy az önkormányzati tulajdonú 
üzletek bérleti díjaiból rendszeresen végzi a homlokzatok 
felújítását. Ez úgy történik,hogy anyagilag az üzlet vezetője 
is részt vesz a felújításban. Miklós engem bízott meg ennek 
a folyamatnak a kézbentartásával, én pedig egyeztetek a bér
lővel, és figyelembe veszem a városképi igényeket is. így el 
lehetett érni, hogy a készített terv meg is valósuljon. Volt 
egy összefoglaló vázlatterv az egész utcára, és a konkrét fel
adatoknál ezt tudtuk továbbvinni.

De ennek az egész munkának olyan a természete, hogy 
kilencven százalékban utánajárás, rohangálás, rábeszélés j o 
gi kérdések tisztázása, és közben egy-két rajz -  esetleg. Ezt

csak lelkesedésből lehet csinálni, mert a szabályozásnak van 
olyan módja is, hogy aki azért felelős, az a kiskapuk nyitoga- 
tásával a saját zsebére dolgozzék. De az egy egész települést 
tönkre tud tenni. Azért is vannak bennem vegyes érzések, 
mert tapasztaltam, hogy hiába vállalok fel valamit, ha azt 
hallom vissza, hogy azért csinálom, mert osztozkodom a mű
szaki osztállyal.

Eredmény, hogy létrejött a Városszépítő Egyesület, 
nagyon sok aktiv tagja van, és azt a munkát folytatja, amit 
mi a Bártfai Lacival elkezdtünk.

Anthony Gall: Úgy láttam, mikor idekerültem, hogy a 
Kvadrum építészete és munkastílusa is a nyolcvanas évek 
végére jellemző, de azóta a külső körülmények nagyon meg
változtak. Most sokkal nehezebb a régi eszméket érvénye
síteni. és más a tempó, mások az elfogadott értékek. Most 
az a feladat, hogy meg kell találni a módját, hogy életképes 
maradjon a Kvadrum; ez persze a többi társaságra isvonatko- 
zik. A nyolcvanas években Imre bácsi mellett sok fiatal volt, 
akik függetlenek akartak lenni, de az új kis irodáknak új fel
tételek között kellett megmaradniuk.

Gerle János: Mennyiben érinti ezt a folyamatot maga 
az a felfogás, amelyben ezek az irodák alkotnak?

Anthony Gall: Nagyon is. Ausztráliában ilyen építé
szettel nem lehetne megélni; egy-két gazdag ember foglal
koztat ilyen „nem hétköznapi” építészeket. Ennek az irány
zatnak. ahogy Kampis mondta a gerébi találkozón, csak Ma
gyarországon van ilyen széles bázisa. Egy-két ilyen építész
nél több nem tudna megélni Ausztráliában; ott az se lenne 
elképzelhető, hogy valaki ilyen tempóban tervezzen egyedi 
házakat, mint a Zsiga.

Gerle János: Az utóbbi évek tapasztalata szerint a meg
változott körülmények ellenére is nagyon nagy az igény a 
családi házak építtetői között az organikus felfogás Lránt.

Zsigmond László: Azért ezt így nem mondanám. 
Főépítész vagyok Veresegyházon, és ha épül egy 350 családi 
házas telep, akkor természetes, hogy abból sok munka adó
dik. Van, aki csak azért keres meg. mert úgy gondolja, hogy 
ha a főépítészt bízza meg, akkor nem lesz semmilyen fenn
akadás, de van, aki azért, mert ott volt. a Művelődési Házban 
amikor 800 ember előtt elmagyaráztuk a beépítési vázlatter
vet. és megtetszett a munkánk. De máshonnan is, ahol már 
felépült házam, érkeznek megbízások -  persze jóval keve
sebb. Azt mondhatom, hogy nekem minden munkámat egy 
korábbi munka hozta. Nem emlékszem pontosan, mikor is 
beszéltünk erről komolyan, talán valamelyik gálosfai talál
kozón, hogy főépítészi munkát kell vállalni, amivel nemcsak 
kifelé, hanem magunkon is hosszú távon tudunk segíteni. 
Közülünk Salamin kezdte Szerencsen, előtte persze Imre volt 
már Bakonyszentkirályon, Pakson, és most már az Egyesülés 
építészei közül sokan gyakorló főépítészek. Sok próbálkozás 
voltnálunk is, például Iváncsán és Adonyban HeilTibi; sike
res és sikertelen próbálkozások is. A lényeg, hogy gyökeret 
kell ereszteni valahol; ez nagyon fontos. Ez a munka persze 
rengeteg erőt, energiát követel ; Jani már kezdte mondai, hogy 
nem lehet felmérni, mennyi munkát kell belefektetni, hogy 
aztán ebből bizalom keletkezzék, együttműködés, és olyan 
partnerek, akik számítanak rád, és megkeresnek, ha szüksé
gük van rád.

Gerle János: Úgy látom, hogy ezek a kapcsolatok az
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Jegyes irodák fennmaradása szempontjából alapvetőek; a 
munkák jelentős része a főépítészi tevékenység eredménye.

Zsigmond László: De ebben az egészben nem játszik 
meghatározó szerepet az üzlet. Ezt a tevékenységet nem a 
pénz mozgatja. Ez azokra az esetekre is jellemző, ahol a ki
vitelezőkkel volt kapcsolatunk. Olyanokkal, akiknek az volt 
a fontos, hogy szép házakat csináljanak, és másodlagos volt, 
hogy mennyit keresnek rajta.

Nathony Gall: Nálunk a lakóházak közel 95 %-át nem 
építész tervezi, mert vagy típusterv, vagy késztermék; Ma
gyarországon a településeken az építésznek mintha még meg
volna a meghatározó szerepe. Beleszólhat az egész fejlesztés
be meg a részletekbe is. Ez nagyon biztató. Van egy konkrét 
példa, hogy Veresegyházon megjelent egy vállalkozó azzal, 
hogy о néhány hét alatt felépít előregyártott amerikai fahá
zakat. Tehát megjelent egy kihívás, hogy a néhány hónap 
alatt elkészíthető hagyományos házakkal szemben lehet vá
lasztani ezt a másikat.

Zsigmond László: Nagyon kemény menet volt. A pol
gármester úr elhatározta, hogy nekilát a településfejlesztés
nek, van 600 hektár földje, ebből sokat építési telekként fog 
értékesíteni. Mi elmentünk Skóciába, hogy megnézzünk ilyen 
összeszerelhető házakat. Jött ide is egy olasz-amerikai pasi, 
aki valami hungarocell-házakat akart eladni, meg mindenféle 
vállalkozók a legkülönfélébb technológiákkal. Közben ment 
a gyermekliget építése, és kiderült, hogy egyedi tervezésű, 
hagyományos házakat is lehet három hónap alatt befejezni, 
és 80.000 forintba kerül négyzetmétere, miközben ezeknek 
az összerakható faházaknak az ára jóval magasabb. Namost, 
az előnyünk addig tart, amíg az árkülönbség meg nem szűnik. 
Abban a pillanatban, amikor a hagyományos építés drágább 
lesz, eldől a verseny. Illúziókba ne ringassuk magunkat! Ha 
a papundekliházat megkapja valaki ötvenezerért, akkor azt 
fogja megvenni, kivéve azt a néhány százalékot, aki akkor is 
egyedi házat terveztet majd, mert megengedheti magának- 
Az meg elmegy nyilván a neoprocc különféle irányzatai felé, 
és csak egy egészen vájtfiilű réteg választ ja majd az organikus 
építészetet. Ezzel jobb számolni.A hagyományos építésen 
belül még mindig annyira olcsó a munkaerő, hogy még van 
egy kis időnk. Most kérdeztem egy kivitelezőt: az építőipari 
áraknak csak 35 %-a a munkabér. A nyolcvanas évek közepén 
50 % volt. Tehát mindegy, hogy milyen babrás egy ház; nem 
az adja az árkülönbséget, hanem a beépített anyagok.

Engelmann Tamás: Ez a lehetőség is addig áll fenn, 
amíg nem csatlakozunk Európához; utána meg fog szűnni.

Zsigmond László: Ha már nem a hagyományos megol
dás lesz az olcsóbb, hoJ lesz az az önkormányzat, amelyik 
egy drágább ajánlatot választ ki, mondjuk, egy iskola építé
sénél? Van rá példa, hogy mármost is a drágább, könnyűszer
kezetes megoldást választják; vagy mert azt hiszik, hogy igy 
gyorsabb, vagy valami bunda van a háttérben, de ezek a mi 
javunkra nem fognak működni.

Jánosi János: Nem is így működik a dolog. Most épül 
az aszódi gimnázium, és a pénz nagysága miatt eleve kiesnek 
a mezőnyből a középvállalkozók. Olyan feltételek vannak, 
hogy például a vállalkozónak az egész költséget állnia kell, 
csak a végén van számlázás, és a beruházó kiköti, hogy akkor 
se nyolc napon belül fizet, mert ő se tudja, hogy honnan lesz 
pénze. Ha meg késik a vállalkozó, akkor kötbér fejében a

fele pénzét elveszik. Ilyen munkába csak a nagy, nyugati 
érdekeltségű cégek tudnak beszállni.

Zsigmond László; Az, akinek van komoly banki hátte
re, ugyanaz a kör, aki az előregyártott szerkezeteivel nyomul 
a piacon.

Jánosi János: Szerintem nem az alacsonyabb ár miatt 
fogják választani őket, egyébként nem is hiszem, hogy ol
csóbbak lesznek. Nyugaton se azért választják az iparosított 
technológiákat, mert annyival olcsóbbak. Nálunk ráadásul 
sosem lesz olyan munkabér, mint Nyugaton. Hanem olyan 
feltételeket fognak teremteni, hogy a hagyományos építkezés 
számításba se jöhet.

A főépítészséget eddig valahogy hobby-szinten csinál
tam, mert tetszett, érdekes dolog, hogy végignézem egy utcá
ban az ablakokat, van rá idő, közben elbeszélgetek az embe
rekkel; a hentes elmondja, hogy itt a nagypapájának volt üz
lete, ne tetvezzek szögletes ajtót, mert emlékszik, hogy régen 
íves volt. De most nekünk ez az egy lehetőség marad, a meg
lévő kapcsolat, hogy eséllyel indulhassunk a versenyben.

Zsigmond László: A másik megoldás, amit a Forma 
csinál, hogy ők maguk vállalkoznak, és teljes kiviteli ajánlatot 
tudnak adni. Ezzel is versenyben lehet maradni amammutcé- 
gekkel szemben. Tehát kétféle kapcsolat kell; egyik a megbí
zóval, hogy téged keressen meg, még akkor is, ha esetleg 
nem te vagy a legolcsóbb. A másik a kivitelező, aki elvállalja 
akkor is, amikor megjelenik egy csapat hiéna, akik elmond
ják, hogy ők megcsinálják a saját módszerükkel gyorsabban, 
és csak a végén kell fizetni,és tudnak hitelezni. Ha egyedül 
vagy, akor nincs sok esélyed.

Skóciában egyébként, ahol tényleg olcsóbb az össze
szerelhető faház, úgy van, hogy az építőipari cégnek szoros 
kapcsolata van egy bankkal, felvásárolnak egy területet, bete
lepítik házakkal, és ajánlanak egy személyre szabott hitelkon
strukciót a vásárlóknak. Az épületek egyformák, ugyanaz a 
szerkezet, persze több változatban, és semmilyen presztízs- 
kérdés nem kötődik ahhoz, hogy ugyanabban a fajta papun- 
dekü házban lakik a kistisztviselő és a milliomos, viszont 
döntő, hogy milyen feltételekkel kap hitelt.

Jánosi János: Pont az a probléma, hogy a bank nem 
fog neked ugyanilyen feltételekkel kölcsönt adni, ha nem az 
általa támogatott szerkezeteket veszed meg. Nem olcsóbb 
az új technológia, de olyan pénzügyi konstrukcióban kapha
tod meg, hogy attól végül olcsóbbá válik.

Anthony Gall: Ausztráliában van három-négy olyan 
nagy cég, akik az országban bárhol azt kínálják, hogy az ő 
prospektusukból kiválasztott házat hat hét alatt felállítják 
úgy, hogy be tudsz költözni. Megmondják, hogy mennyi az 
első részlet, amit be kell fizetned, és mennyit kell még har
minc éven át törlesztened. Te tudod, hogy az a fizetésed hány 
százaléka, és ha belefér, akkor jó. De ehhez hozzá tartozik, 
hogy Ausztráliában nem volt olyan építészeti hagyomány, 
mint itt; a városfejlődésnek is más a története. Mások az 
építészet alapfeltételei. Az szervezés kérdése, hogy ahol 
igény van komolyabb egyedi tervre, ott is versenyezni lehes
sen a típustervekkel. Ha sok a megbízás, akkor a vállalkozó 
megcsinálhatja sorban az alapokat egy betonozó csapattal, 
őket követik a kőművesek, aztán az ácsok; folyamatosan ha
ladnak egyik háztól a másikig. Ezt sok vállalkozó összefogá
sával meg lehetne szervezni.
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Jánosi János: Hiába szervezed meg, ha a bankok nem 
állnak mögötted, A személyes kapcsolat segíthet egy ideig. 
Ha Aszódon azt mondják hogy miért a Jánosi tervezi a portát 
a főutcán, amikor én tudok valakit, aki olcsóbb, még mindig 
felállhat valaki a képviselőtestületben, hogy miért válasszunk 
valaki idegent, ha van itt valaki, aki régóta ezzel foglalkozik, 
és tudjuk, hogy mit kapunk tőle.

Anthony Gall: Azt gondolom, ehhez a kérdéshez tarto
zik, hogy a Kvadrumban is és másutt is sok tervet készítenek 
a szomszédos országokba, Bata Dunaszerdahelyre, Heil Tibi 
Romániába. Nem tudom, hogy azért van-e ez, mert ott még 
kevésbé indult meg ez a folyamat,vagy ennek más oka van.

Zsigmond László: Ahogyan a főépítészi kapcsolatok 
az Imre kezdeményezése, ugyanúgy ő hozta ezeket a műm 
kákát is. Szabadkáról, Dunaszerdahelyról őt keresték meg. 
A te eseted más, te a Kós-kutatásaid révén teremtettél kapcso
latokat Erdélyben, de ez a két dolog is valahol összetartozik. 
Minden egyes munka mögött van egy személyes történet, 
csak az Imre számára ezek a kapcsolatok nem Veresegyház 
határáig terjednek, hanem addig, ahol magyarok élnek, ahon
nan jöttek hozzá tanulni és ahol ismerik.

Anthony Gall: Nem tudom, hogy a konkrét körülmé
nyek között van-e valami különbség. Más-e ilyen szempont
ból az általános helyzet a határokon kívül, mint itt?

Jánosi János: Úgy érzem, hogy igen. Mikor BataTibor- 
ral elmentem a dunaszerdahetyi házának az átadására, akkor 
attól függetlenül, hogy ez a munka Imre révén keletkezett, 
láttam, hogy Batára milyen nagy hatással van, hogy ott a 
személyes kapcsolatok mennyivel erősebben átélhetők, nyíl
tabban kifejezésre jutnak. Olyan hangulat volt, amilyet régen 
éltem át. amikor még hátizsákkal jártam Erdélybe, és amikor 
este megérkeztem egy faluba, nem azt kérdezték, hogy mit 
kereset itt, hanem hogy van-e már szállásod? Az  biztos, hogy 
vonzza az embert, hogy olyan embereket, kapcsolatokat talál, 
amilyeneket itthon már nem, vagy nem olyan erősen.

Zsigmond László: Nem minden történet ilyen idillikus, 
mert sokszor elérhetetlen vágyakkal, illúziókkal keverednek, 
és mindenféle zűrzavar lesz a vége.

Anthony Gall: Arra gondolok, hogy van lehetőség ott 
még akkor is munkát kapni, amikor itt már csökken a verseny 
miatt a megbízatások száma.

Zsigmond László: Nem erről van szó. Imre ezt úgy ta
lálta ki,és úgy is végzi, mint egy szolgálatot. Úgy gondolja, 
hogy nekünk kötelességünk foglalkozni azzal, hogy például 
Kassán mi történik. És ebből az odafigyelésből azonnal kap
csolatok lettek, jöttek ide építészek, voltak találkozók, konfe
rencia Kolozsváron, mert az Egyesülés nem csak a határokon 
beiül létezik. De ez nem azt szolgálja, hogy ha az Európai 
Unió kiszorít bennünket Magyarországról, akkor Szerbiában 
és Erdélyben még tudjunk dolgozni. Ez a szolgálat pontosan 
ugyanúgy vonatkozik Veresegyházra és Csengerre, mint 
Szatmárra és Dunaszerdahelyre.

BESZÉLGETÉS PÁSZTOR BÉLA 
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERREL

Országépítő: Hogyan jött létre a kapcsolat Veresegyház 
és Zsigmond Lászlóék között?

Pásztor Béla: A következő történt: A hatvanas évek 
vége felé felvetődött, hogy az idősekről gondoskodnunk kell 
valamilyen formában, s később előtérbe került a szociális 
otthon kérdése. A nyolcvanas évek végére jutottunk el végre 
egy önálló szociális otthon létesítésének tervéhez. Ebben az 
időben egyszer a Lakótervben jártam — ez 1988 körül lehetett 
-  éppen a szociális otthon tervezéséről tárgyaltam, és elmenet 
a Rumbach Sebestyén utcában megláttam a Makona cégtáb
lát. Makovecz neve már ismert volt előttem, és bekopogtam, 
bementem. Találkoztam a fiatalemberekkel, mondtam, hogy 
mit szeretnék, volna-e lehetőség rá. Kijöttek ide, megmutat
tam ezt a kopasz, kietlen, lomtárként használt udvart, és 
mondtam, hogy valami elképzelést hozzanak erről. Eltelt 
néhány hónap, kapok egy telefont, hogy megvan az elképze
lés, Eljöttek, megnéztem, és nagyon megszerettem ezt a raj
zot, és elkezdtünk álmodni, hogy ez hogy lesz, mint lesz, de 
pénzünk nem volt rá.

A kilencvenes évek elején lehetőség nyílt rá, hogy álla
mi támogatással szociális otthonok épüljenek; akkor már 
majdnem két éve feküdt nálam a rajz. Megkértem Lacit, hogy 
akkor most sürgősen csinálja meg a tervet, mert be kell adni 
céltámogatásra. Laciék gyorsan megvoltak, és nyertünk a 
pályázaton. 1992 júniusában adták át az első ütemet, az meg
oldotta a Veresegyházon otthonra szorulók gondját. 93-ban 
hozzáfogtunk a folytatáshoz, 94-ben átadtuk a második trak
tust, egy év múlva a harmadikat. Ez volt az ős-találkozás.

Természetes, hogy amikor mi a szociális otthon kap
csán találkoztunk, akkor több dologról is szó esett. Én elmen
tem az országba megnézni az épületeket, amiket Laciék ter
veztek, és az egész stílusuk megtetszett nekem. Azt gondol
tam, hogy Veresegyházon ebben a stílusban kellene építeni, 
és akkor jött a második nagy dolog. Az Áfor már régóta át 
akarta építeni a Fő téren lévő kutat. Mi azt akartuk, hogy te
lepítsék ki a kutat a faluból, és ebben meg is állapodtunk. 
93-ban új vezérigazgató jött az Aforhoz, aki azt ajánlotta, 
hogy a Fő térhez illő kutat épít, de erről a helyről nem megy 
el. Hoztak is náhány tervet, de ezek mind sivár, ipari épületek 
voltak. Hosszas tárgyalások után sem jutottunk dűlőre. Épí
tész barátaimtól is kértem véleményt, amikor eszembe jutott, 
hogy Zalában láttam egyszer egy modem fürdőt, amelynek 
a régi vasútállomás volt a pénztára. Eszembe jutotak a régi 
remizek, a Nyugati pályaudvar, és kezdtem megnyugodni. 
Lacit megkerestem telefonon, és mondtam, hogy Laci, meg 
kellene tervezni ezt a benzinkutat. Azt mondta: komolyan 
gondolja, polgármester úr? Komolyan. Mire gondol? — kér
dezte. Elmondtam, két hét múlva Laci megjelent a látvány
tervvel. Végtelenül megörültem, csodálatos volt. Kész, mon
dom, marad a benzinkút a központban. A község dísze. Sze
rintem a világ legszebb benzmkűtja. 93-ban adtuk át.

1994-ben a megye nagy gondba került. Az állami 
gondozott gyerekek kikerültek Vácról és Vácdukáról, új 
helyet kellett találni nekik. Több eredménytelen próbálkozás 
után március 11-én felálltam a megyei közgyűlésen, hogy 
400 milliót kérek ide a táskába, senki nem szólhat bele a
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