ÚJJÁÉPÍTÉS
A BEREGBEN

ELÕSZÓ
Ez az összeállítás korántsem ad teljes képet a 2001-i beregi árvízrõl és
az azt követõ helyreállításról. A munkákban résztvevõkkel készített
néhány beszélgetés mégis alkalmas lehet arra, hogy érzékeltesse azt a
rendkívül sokrétû, áldozatos, óriási erõfeszítést és odafigyelést igénylõ
tevékenységet, ami az árvíz pusztítását követte, és a pótolhatatlan értékek elvesztéséért új és jobb életfeltételek megteremtésével kárpótolta
a károsultakat. Szeretnénk, h a ez a kép minél szélesebb körbe eljutna,
mert az elvégzett munka jelentõségéhez és értékéhez képest semmilyen, vagy torz kép él az emberek többségében, sokakhoz csak a panaszok, a hibák felemlegetése jutott el, az eredményeket is kisebbítve.
Nem vállalkozhatunk még a résztvevõ intézmények teljeskörû felsorolására sem; reméljük, hogy napvilágot fognak látni olyan további
kiadványok, amelyek az adatok szélesebb körét megörökítik majd. Az
újjáépítés legfontosabb adatait az összeállításunk végén olvasható hivatalos jelentés közli, az interjúk egymástól nagyon eltérõ alkatú és eltérõ
feladatot ellátott alanyai személyes hangon számolnak be az átélt ese ményekrõl, amivel reményeink szerint megelevenedik az Olvasó elõtt
az árvízsújtotta térségben folytatott építõmunka természete és hangulata. A beszélgetések szövegét ezért a lehetõ legkevésbé változtattuk
meg, csak amennyiben azt az érthetõség megkövetelte.
A helyreállítás szervezetérõl a legfontosabb adatok: az újjáépítés és
helyreállítás irányítását a március 6-i gátszakadás után három nappal
hozott kormányhatározat a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságra ruházta. A munka megszervezésére létrehozott Helyreállítási
és Újjáépítési Bizottságban az országos, megyei és helyi közigazgatási
és katasztrófavédelmi szervezetek vettek részt. A tervezést a nyíregyházi
T.O.T mérnökiroda irányításával a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Építészkamara, a Mányi Stúdió és a Kós Károly Egyesülés építészei
végezték. A kivitelezõ konzorcium tagjai: KÉSZ Rt., Magyar Építõ Rt.,
Középületépítõ Rt., Isobau Rt., Nyírép Kft. és Épker Kft. A mûszaki
felügyeletet a megyei Mérnökkamara tagjai látták el.
Végül a beszámolók megfelelõ értékeléséhez szeretnénk felhívni a
figyelmet arra, hogy a nemzetközi gyakorlatban szokatlan megoldásról
van szó. A katasztrófasújtotta területek lakossága a harmadik világban
a helyi vagy nemzetközi segélyszervezetektõl kap olyan segítséget, hogy
átmenetileg ne legyen kitéve a külvilág káros hatásainak, meg legyen
védve esõ és hideg ellen. Onnan kezdve az emberek a maguk erejére
vannak utalva. Fejlettebb társadalmi körülmények között élhetnek a
biztosító nyújtotta kárpótlással, ami egyedi, estleges és részleges. Sok
példa van arra, hogy az otthonukat elvesztett családok között néhány
lakást sorsolnak ki távoli vidékeken, az adott ország szociális lakásállományának megfelelõ szinten. Az, hogy a központi költségvetés visszaadja az elvesztett javakat, sõt, a kor igényeinek megfelelõ színvonalon,
személyes kívánságokhoz alkalmazkodva és elsõdleges szempontok közé
emelve a helyi építészeti hagyományok megõrzését, ami a falukép korábbival szembeni egységesítését eredmé nyezi, merõben szokatlan eljárás. Az alább olvasható történeti visszatekintés részben képet ad az
elõzményekrõl, azonban a legjelentõsebb újjáépítési vállalkozás is típustervekkel dolgozott, ilyenre van külföldi példa is, és ha épületszerkezet
és komfortfokozat szempontjából ez jelentett is színvonalemelkedést,
nem illeszkedett a meglévõ településszerkezethez, építési hagyományokhoz és egyedi életkörülményekhez.
Gerle János
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Vörös Éva

NAGYOBB ÁRVIZEINK TÖRTÉNETE
ÉS HATÁSUK AZ ÉPÍTÉSZETRE
1. Duna és Tisza menti városaink története tele van
vissza-visszatérõ árvizek emlékével. Egykori krónikáink
legrégibb idevágó feljegyzése 1012-bõl való, de 1126,
1193, 1210 és 1211-i dunai árvízrõl is tudunk. A fõvárost ért árvizek közül az 1267. évi a legrégibb, amelyrõl
biztos tudomásunk van. A Margit-legenda (1510),
amely IV. Béla király leányának életét és csodatetteit
meséli el, említi, hogy ebben az évben „karachon vtan
levn nagy az vyz vgy hog be juuue ez clastromba … az
nagy vdvarra”, és ugyaninnen szerezhetünk tudomást
az 1268. évi januári árvízrõl: „vyz kerest vtan. … Az
duna nagy hertelensegel meg arrada es kezde nagy
zugassal az viz be juny az vduarra. es kezde nagyon fel
neuekevdny az viz”.
2. 1770–1880 között az irodalom segítségével 24
nagyobb árvizet tudunk azonosítani Magyarországon.
A kisebb, illetõleg az 1800 elõtti árvizek esetében általában kevés forrás áll re ndelkezésünkre ahhoz, hogy a
szóban forgó katasztrófát megismerjük. Az esetek
többségében nemhogy társadalomtörténeti elemzésre
nincs lehetõség, de gyakran még az alapadatok (vízmagasság, elöntött terület, pusztítás méretei, a katasztrófa pontos idõbeli lefolyása) is hiányosak. Nagyobb
kárt okozó árvizek Magyarországon 1770–1880 között:
Duna
1775
1798
1799

1827
1838

Tisza Maros
1772

1801

1875
1876
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1809

1816 1816
1820

Dráva

Szinva Körös

1813

1830
1845

1850

Vág

1771

1844
1848

1855
1876
1879

1878

1879

A legrészletesebben adatolt folyónk, a Duna vízállásaiból láthatjuk, átlagosan 10–20 évenként került sor
egy-egy nagyobb árvízre. Ezek túlnyomó többsége azon ban csak a termés egy részét pusztította el, az épületekben, állatállományban, emberéletben ritkán okozott
kárt. A Tisza és mellékfolyói szabályozás elõtti vízjárásáról nem tudunk pontos képet rajzolni. A Tiszán
ugyanis (a szegedi vízmércét kivéve, amelyrõl 1833 óta
vannak kisebb-nagyobb megszakításokkal napi vízállásadataink) csak a múlt század ötvenes éveiben állítottak
fel vízmércéket. A Körösök rendszerében pedig egyes
mércéknek ugyan 1858–59-ig visszanyúló múltja van,

de az észlelõhálózat kiépítésére csak 1873-ban került
sor. Hasonló a helyzet a többi mellékfolyót illetõen is.
Bár a lista biztosan nem teljes, a hiányos adatok alapján
az sem állítható, hogy a felsorolt árvizek mindegyike
katasztrófának tekinthetõ, illetõleg a bekövetkezett
katasztrófák mérete erõsen különbözõ volt. A Duna
esetében például a szóban forgó idõszakban mindössze
az 1775. (764 cm) és 1838. (929 cm) évi árvíz volt az,
amely ténylegesen túllépte a lokális katasztrófa mére teit. Vagyis: a katasztrófának nevezhetõ nagyobb árvizeink száma lényegesen kevesebb volt, mint a tényleges
kiöntéseké.
Adataink azonban nemcsak hiányosak, hanem
bizonyos mértékig torzítanak is. Egy árvíz mindig
nagyobb figyelmet kapott akkor, ha nagyvárost, illetõleg
forgalmas területet pusztított el, mintha kevésbé ismert, eldugott területeken élõ, betûvetéshez, hírveréshez nemigen értõ falusiakat kergetett ki otthonaikból.
Így a köztudatban pl. az 1838. évi árvíz pest-budai,
illetõleg az 1879. évi árvíz szegedi pusztításai a legismertebbek, holott ha a kárt nem a házak értéke, hanem
a házak mennyisége – vagyis közelítõleg a katasztrófa
sújtotta háztartások létszáma – alapján próbáljuk mérni, akkor kiderül, hogy 1838-ban a károsultak háromnegyede nem pesti, 1879-ben pedig fele nem szegedi
volt. Ugyanakkor a Vág folyó 1813. évi kiáradása gyakorlatilag teljesen ismeretlen, holott emberéletben és állatállományban sokkal nagyobb kárt okozott, mint az említett két árvíz.
A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy Magyarországon, a Duna középsõ szakaszán, illetõleg a Tisza
vízgyûjtõ területén a kisebb áradások gyakoriak, a
nagymértékû, lokális méreteken túlnövõ katasztrófák
azonban ritkák.
3. Az árvizek, az árvizek veszedelme jelentõs sze repet játszott a folyó menti városok kialakulásában, ill.
rendezésében. A korábbi századokban a helyreállítások
nem szervezetten folytak, a hatóság úgy védekezett az
árvizek ellen, ahogy jónak látta. Ne felejtsük el, néha
10-20, de gyakorta 40-50 év is eltelt két jelentõsebb
árvíz között, minek következtében a XVIII. század végének, XIX. század elejének embere sem technikai-anyagi
értelemben, sem tudatilag nem volt igazán felkészülve
egy-egy ilyen nagyobb katasztrófa elleni védekezésre.
Az 1775. évi árvíz után például sor került Pesten
néhány árvízvédelmi létesítmény építésére (északon
megépült az ún. váci, délen a soroksári gát és a város
közepén kiépítették a partvonal egy részét is), elegendõ
komoly védekezésre azon ban nem került sor azután
sem, hogy 1799 márciusában a folyó Ferencváros újon nan épült házainak egy részét elpusztította. Bár a házak
egy része több ízben víz alá került, az összeomlott épüle tek száma 1775 elõtt és után is általában száz alatt
maradt. Ráadásul e veszteségek többnyire a külvárosokban következtek be, ami a lakosság többségében azt
a hitet alakította ki, hogy a Duna igazán nagy veszélyt
nem jelent. A leginkább veszélyeztetett helyeken élõ,
átlagosnál szegényebb és/vagy frissen betelepült lakosok
a helyi hatalmi hierarchiában hátrányos helyzetben
voltak, és nem tudtak lényeges befolyást gyakorolni a
város és partvédelem kiépítését meghatározó politikai

és gazdasági döntésekre. Hasonló volt a helyzet Budán
is. Mivel ártéren, illetve veszélyeztetett területen elsõsorban alacsony státuszú lakosok építkeztek, az árvízvé delem érdekében sem a város hatósága, sem a Várban
székelõ kormányhivatalok nem szánták el magukat komolyabb beruházásokra. Mindez jól mutatja, hogy még
Pest város hatóságát sem különösebben érdekelték az
árvizek pusztításai. A Tisza és mellékfolyói, valamint a
vidéki városokat ért árvizek esetében még rosszabb volt
a helyzet; az elöntött falvak lakossága soha nem került
az ország érdeklõdésének középpontjába.
4. Az 1838. évi árvíz hatása Pest építészetére vitathatatlan. Ennek az árvíznek a hatására készül Pest
város elsõ alapvetõ építési szabályzata. Az árvízben a
házaknak 53,6 %-a dõlt össze. Úgy gondolhatnánk, hogy
ilyen körülmények közepette nagyszabású városrendezésre nyílt lehetõség (mint pl. Wren szerve zett újjáépítési programja a londoni 1666-os tûzvész után). Ezt
azonban a városi tanács és a Szépítõ Bizottság egyaránt
elmulasztotta. A katasztrófa annyira megviselte a várost,
hogy Pest a maga erejébõl nagyobb cselekedetre nem
volt képes.
Az új építési szabályzatot 1838. október 11-én hagyta jóvá a király Országos építési rendszabás szabad királyi Pest városára nézve címmel, és az 1839. január
15-én lépett érvénybe. A szabályzatban az árvíz ellen
való védekezés szempontja volt uralkodó. Legfontosabb
gondolata az volt, hogy a város területe fokozatosan
feltöltendõ úgy, hogy a házak földszinti padlószintje
legalább 6 hüvelykkel (16 cm) legyen a márciusi árvíz
legmagasabb szintje fölött. Különös figyelmet fordított
a szabályzat az építõanyagok minõségére is. Vályogból
nem volt szabad építkezni, csakis jó téglából és jó minõségû kõbõl.
A késõbbiekben azonban a szabályzatnak éppen az
árvíz ellen való védekezésre vonatkozó pontjait nem
tartották be. A város szintjének felemelése, az utcák és
terek feltöltése a szabályrendelet egyik, soha be nem
tartható pontja lett. Ha figyelembe vesszük, hogy a város nagy része az árvízszintnél átlag 2 m-rel mélyebben
feküdt, akkor nyilvánvaló, hogy az utcák szintjének
felemelését a pénzhiányon kívül a megmaradt épületekre való tekintettel sem lehetett végrehajtni. A gyakorlatban keresztülvihetetlen volt, hogy a házak földszintjét 2, helyenként 4 m-rel emeljék a régi utcaszint
fölé. 1839 márciusában Széchenyi István terjedelmes
elõterjesztést nyújtott be a feltöltési terv ellen.
A sok tervbõl mindössze annyi valósult meg, hogy
a még 1838-ban elkezdett, és a katonaság hathatós
közremûködésével folytatott munkálatok során megerõsítették a régebbi, az árvíz által erõsen megrongált vé dõgátakat, majd megfelelõ szárnytöltésekkel összekötötték õket a természetes magaspartokkal. Amíg azon ban ezek az akkoriban lakatlan területeken húzódó
gátak könnyen megépülhettek, addig a Duna-part
szintjének felemelése elmaradt, mert a magas gát sok
helyet vett volna el, és a város legszebb ékességét, a
Duna-parti palotasort csúfította volna el.
A valódi megoldás, a Duna-szabályozás volt, hogy
ezáltal a jégtorlaszképzõdés megszûnjön. Az Országos
Építési Fõigazgatóság a nádor rendeletére már 1838-

ban hozzáfogott a fõvárosi Duna-szakasz szabályozási
tervének elkészítéséhez, de ez csak 60 évvel késõbb
valósult meg. 1886-ban a magyar Felsõ-Duna, 1888ban a zuhatagos szakasz és 1895-ben az egész KözépDuna szabályozása indult meg. 60 évvel az árvíz után
a közel 1000 km-es magyar Duna-szakasz képe megváltozott. A hajózás és a jéglevonulás akadályai eltûntek.
Ugyanakkor a Duna-menti vízitársulataink a védõgátak
láncolatát építették ki.
5. A Tisza rendszeres szabályozási és ármentesítési
munkái az 1830–1840-es évek árvizei után kezdõdtek.
Széchenyi István gazdaságpolitikai koncepciója és Vásárhelyi Pál tervei alapján 1846 nyarán Tiszadobnál
indult meg a munka. Vásárhelyi terve a folyószabályozás és az ármentesítés feladatait az egyetlen helyes
módon, egységesen kívánta megoldani. A folyó kisesésû
szakaszán a kanyargó folyómeder túlfejlõdött kanyarulatainak átvágásával, az esésviszonyok megjavításával, a meder esésének növelésével az árvizek levonulási idejét kívánta csökkenteni. A töltések vonalve zetését úgy tervezte, hogy azzal egyszersmind a Tisza
szabályos árvízi medrét is kialakítsa, és a környezõ
területeket az árvizek elöntésétõl megvédje.
A szabadságharc idején megszakított szabályozási
és ármentesítõ munkákat 1850 után helytelen módon
folytatták. Az állami feladatnak nyilvánított folyószabályozást különválasztották az árvízvédelmi töltések
építésétõl, amelyet viszont a társulatokba tömörült
érdekeltek kizárólagos feladatává tettek. Ebbõl fakadtak
a mûszaki hibák: egyrészt a munka egysé ges terv szerinti végzésének és állami ellenõrzésének hiányából, másrészt a folyószabályozás elhanyagolásából.
A Tisza-szabályozás általános hibái a szegedi szakaszon fokozottan érvényesültek és sajátos helyi okokkal
is párosultak. A várost ugyanis olyan társulati szervezetekbe kényszerítették, amely a Szegedtõl északra
elterülõ Pallavicini uradalom ármentesítését célozta –
nagyrészt a város költségén. A Pallavicini uradalom 11
000 holdnyi lakatlan és vizenyõs rétjét egyenjogúnak
tekintették a több mint félszázezer lakosú Szegeddel,
ezért kellett lemondania Szegednek a város közvetlen
védelmét szolgáló régi töltések gondozásáról és fejlesztésérõl. Mindez képtelenné tette a várost arra, hogy a
közvetlen védelemhez szükséges gátrendszer építésének feladatával megbirkózzon. A korábbi évek ismétlõdõ árvizei ellen folytatott többé-kevésbé eredményes
küzdelem után az 1879-es árvíz az évtizedek óta tartó
ármentesítési munkák súlyos kudarcát jelentette.
Az Alföld pusztító árvizekben bõvelkedõ történelmének is legnagyobb katasztrófája zúdult 1879 tavaszán
a virágzó Tisza menti városra. A szegedi nagy árvíz mé reteiben és fõleg hatásában fölülmúlta a Pestet és Budát
nagyrészt romba döntõ 1838. évi árvizet is. Csaknem
160 emberéletet követelt, a város 6350 háza közül hatezret teljesen elpusztított és több mint hatvanezer embert tett hajléktalanná.
A katasztrófa fordulópontot is jelentett az újjáépülõ
Szeged korszerû városképének kialakításában és a Tiszavölgy árvízvédelme, sõt az egész magyar árvízvédelem
fejlõdésének történetében. A szörnyû pusztulás után
siralmas képet nyújtó városban rövidesen megindult
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az újjáépítés. A József nádor utasítására folytatott munka során a házak összedõlését vizsgáló bizottság tagjai,
Paul Sprengler bécsi mûegyetemi tanár, Pollack Mihály
építész és Wieser András ácsmester arra a következtetésre jutottak, hogy csak a városi építkezések korszerû
szabályozásával lehet a jövõben a hasonló tömegkatasztrófáknak elejét venni. Az eddigi szakszerûtlen,
ellenõrizhetetlen építkezések, a silány építõanyag, a
városi szennycsatornák össze-vissza építése a legfõbb
okai a városban bekövetkezett omlásoknak.
A város újjáépítése elõször adott lehetõséget a korszerû városrendezés elveinek szélesebbkörû alkalmazására, arra, hogy egy várost tervszerûen építsenek fel.
Az újjáépítés tervezõje Lechner Lajos számot vetett a
modern nagyváros kialakításának minden követelményével. A nagyvonalú koncepció megvalósításának
azonban a körülmények több tekintetben is határt szabtak. Szeged sajátos helyzete és az újjáépítés körüményei
elsõdleges feladattá a város árvédelmének biztosítását
tették. Az ideális megoldásról, a város egész területének
az árvízszint fölötti magasságra való feltöltésérõl anyagi
okokból mégis le kellett mondani. A város területét teljesen feltölteni csak a belsõ körútig lehetett, azon túl
csupán a sugárutak, utcák befelé fokozatosan emelkedõ
feltöltésérõl lehetett szó, hogy újabb árvíz esetén a lakosság menekülési utat találjon a belváros felé. A külsõ
körúton kívüli területek feltöltetlenek maradtak, árvédelmüket a tiszai fõvédvonal szakadása esetén csak
a körtöltés biztosította. Így alakult ki az õsi, hagyományos jellegû városmag körül az új, XIX. századi polgári
övezet reprezentatív homlokzatú üzleteivel, bankjaival,
bérházaival; a városrendezés a külsõ övezetre (agrárés ipari munkások lakóhelye, leendõ ipartelepek) már
nem lehetett tekintettel.
6. Míg az árvizeket követõ újjáépítések jelentõs
hatással voltak a nagyvárosok építészetére, hol szerve zett városrendezésre adtak lehetõséget, hol csupán egy
új építési szabályzat bevezetésére, addig a falvak, az
elpusztított tanyavilág újjáépítésére nem fordítottak
figyelmet. Az árvizek vagy belvizek által elöntött falvak,
tanyák szervezett újjáépítése csak a XX. században, az
1940-es árvíz után kezdõdik, és mivel az árvíz 1941ben megismétlõdik, az újjáépítés még jelentõsebb sze rephez jut.
A Magyar Építõmûvészet 1941. februári száma teljes egészében az árvizek és árterületek rendezési kérdé-
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seivel, valamint az ehhez kapcsolódó építészeti megoldásokkal, elsõsorban a korszerû magyar parasztház terveivel foglalkozik: „El kellett jönni a tavalyi év nagy
nemzeti csapásának, a magyar falvak halálos tavaszának: az árvíznek, hogy a magyar parasztház sorsa alkotó
kezekbe kerüljön, és elindítson egy nagyvonalú országos építõmunkát… Hivatásos tervezõ ezúttal szólhatott
bele elõször döntõen a falu építészetébe” – írja a Magyar
Építõmûvészet 1941. februári száma.
Az 1940-es országos árvizet kedvezõtlen idõjárás
elõzte meg: az 1939–40-es tél rendkívül kemény volt,
az átfagyott talajra nagymennyiségû hó hullott és márciusban szinte átmenet nélkül egyidejûleg az egész országban megindult a hóolvadás. Folyóink egyidejû áradása, a magas vízállások pedig lehetetlenné tették a
töltések mögött összegyülemlõ belvizek levezetését.
1940-ben a lefolyó vízmennyiség messze túlhaladta az
átlagot, sem a csatornák, sem a szivattyútelepek nem
voltak képesek megbirkózni a belvízzel.
A 1940-es és 1941-es árvíz után a veszélyeztetett
területek rendezését két szempont alapján végezték:
egyrészt a védekezést kellett hatékonyabbá tenni, másrészt az épületállományt kellett a korszerû település
törvényeinek megfeleltetni. Gondoskodni kellett a belvízszabályozásról, az út- és csatornahálózat kiépítésérõl
és a kor követelményeinek megfelelõ parasztházak
építésérõl.

Balra: új telepítésû
házsor Páhiban az
1940-41-es árvíz
károsultjai számára;
jobbra: az ugyanekkor
épített legkisebb, 43
m2-es, és egy nagyobb,
57 m2-es háztípus
alaprajza. Ezeknél a
falusi lakóházak
hagyományos
értékeinek megõrzése
mellett – a beregi
újjáépítéshez hasonló
módon – azok
korszerûsítésére
törekedtek.

Az 1940-41-es árvizek a falusi lakóházak ezreit ron gálták meg. Közvetlenül az árvizek után a helyreállítási
költségeket közadakozásból fedezték, így ezek a korai
építkezések csak a legszerényebb méretekre szorítkozhattak. Késõbb az Árvízvédelmi Kormánybiztosság,
majd ezt követõen az Országos Szociális Felügyelõség
által az Országos Nép- és Családvédelmi Alap költségvetésébõl emeltek új falusi lakóházakat és az ONCSA
kiterjedt szervezete is bekapcsolódott a helyreállítási
munkálatokba. Az újjáépítés alkalmával a Magyar Ház
Barátai munkaközösség tagjai gyûjtéssel, tervekkel,
tanácsokkal támogatták a Kormánybiztosságot, hogy
az új házak az egészségügyi és technikai követelményeken túl a táj jellegének is megfeleljenek, és a népi
építészet hagyományait megõrizve fejleszthessék a
falusi építészetet. Az ONCSA aztán folytatta az árvízi
építkezések során kezdett korszerû falusi ház-programot: Nagytétényben mintaházat rendeztek be.
Alpár községben épült fel egy 42 házas telep az
árvízkárosultaknak, háziipari mûhellyel és kukoricagóréval, új utakkal és artézi kúttal. További hasonló
telepek: Nagytétény, Bõnyrétalap, Napkor, Kemence,
Ónod, Paks, Solt stb. Összesen kb. 4000 ház épült az
árvízkárosultaknak. Nyilván idõ és pénz hiányában
csupán a hagyományos, tornácos, szoba-konyha-kamrából álló alaprajzi elrendezést használták. Az újjáépítés
során elengedhetetlen feltétel volt, hogy az alapok a
teherhordó altalajig terméskõbõl, téglából vagy kavicsbetonból készüljenek.
Az árvízcsapás mérhetetlen szomorúságáról és az
újraépített hajlékok boldog avatásáról 1941 és 1942ben is beszámoltak az újságok, és természetesen a közvélemény annak idején is irigykedett az árvízkárosultak
új házaira, az akkori árvízkárosultakból árvízjóljártak
lettek, ahogy a Magyar Építõmûvészet idézett számában
olvasható.
7. Az 1970 elõtti árvizek többnyire a Tisza egy-egy
szakaszán eredményeztek rendkívüli vízállást. Így Vásárosnamény és Tokaj között a hóolvadásból és az
esõzésekbõl származó 1888. évi árvíz idézte elõ a legmagasabb vízszintet; Szolnok és Szeged között az olvadásból és a csapadékból származó 1932. évi árvíz okozta
a maximumot; Tiszabecs és Vásárosnamény között
1947-ben tetõzõtt a Tisza.
Az 1970-es Tisza-völgyi árvizet a rendkívül heves,
csaknem az egész vízgyûjtõ területre kiterjedõ nagy
mennyiségû csapadék okozta. A tavaszi hóolvadásból
származó árvizek a Tiszán és mellékfolyóin már márciusáprilisban levonultak. A folyók vízállása május elsején
a közepes szint alá süllyedt. Május elsõ napjaiban folyamatosan hullott csapadék a Tisza felsõ szakaszának
vízgyûjtõ területére. 1970. május 12-13-án 48 órán át
felhõszakadásszerû mennyiségben hullott csapadék,
meghaladva a 100 mm-t a területen. Ez a hirtelen lezú dult heves esõzés, a korábbi csapadék hatására átáztatott talajra hullva nem szivárgott be a felsõbb rétegekbe,
hanem csaknem teljes egészé ben lefolyt a medrekbe.
Egyik napról a másikra a Felsõ-Tisza-vidék folyóinak
vízállása 4–5 m-rel emelkedett. A május közepén bekövetkezett áradások hatására a Tisza-Túr, Szamos és
Kraszna által érintett területen 90 ezer hold került víz

alá. E folyók egyidejû áradása – ami elõfordulását tekintve igen ritka – a befogadó Tisza vízállását is rendkívüli
mértékben megemelte. Az áradás a környezõ országokban (Románia, Jugoszlávia) is hatalmas károkat okozott.
Az újjáépítés a szocialista szellemnek megfelelõen
történt, az építkezések inkább a gyorsaságra, a teljesítményre törekedtek, esztétikai célt nem tûztek ki. Sze gednél még az árvízzel küzdöttek, máshol már a típustervek között lehetett választani. Az újjáépítéshez hatalmas mennyiségû felajánlás érkezett, az újságok részle tesen beszámoltak ezekrõl a társadalmi akciókról (a
KISZ felajánlásai, a SZOT ötmillió Ft-ot szavazott meg,
a Népfront kétmillió Ft-ot ajánlott fel stb). Az anyagi
támogatáson kívül építõanyaggal is támogatták az árvízkárosultakat (a Budai Tégla- és Cserépipari Vállalat másfélmillió téglát és 170 ezer cserepet küldött; a Szovjetunió térítés nélküli segélyként építõanyagot, határmenti bányáiból zúzott követ küldött az utak újjáépítéshez,
Csehszlovákia ugyancsak építõanyagot küldött stb. Napi
1000 vagon építõanyag érkezett az árvíz pusztította
területekre 100-120 napon át.)
Az árvízkárosultak a kormány által szavatolt 130
ezer Ft kamatmentes építési hitelt igényelhettek, ezen
felül gyorssegélyeket osztottak szét. Az építkezés meggyorsítására összesen 8 típustervet készítettek a külön féle szatmári igényeknek megfelelõen. Az egyforma,
sátortetõs kockaházakból álló egyenes utcasorok az akkori felfogás szerinti korszerû falusi életmódnak feleltek
meg. A Budapesti Építõipari Szövetséghez tartozó szövetkezetek által végzett újjáépítésbõl a korabeli sajtó
tájékoztatása szerint mindenki kivette a részét.
8. „Az árvízcsapás mérhetetlen szomorúságá”-ról
és az „újraépített hajlékok boldog avatásá”-ról 1941,
1942-ben és 70-ben is beszámoltak az újságok, és termé szetesen a közvéle mény annak idején is irigykedett az
árvízkárosultak új házaira, az akkori „árvízkárosultak
„árvízjóljártak” lettek” (Magyar Építõmûvészet 1941.
február. 32).
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TURI ATTILA
Gulács helyreállítási fõépítésze
(2001. május)
Március 6-án Tivadar magasságában átszakadt a gát
egy körülbelül 150 méteres szakaszon, amiben az a
hihetetlen, hogy én ezt láttam a tévében, ahogy mindenki látta, de az ember nem tudja elképzelni, hogy ez
a valóságban mit jelent. Azon a 150 méteren egy balatonnyi víz zúdult át másfél nap alatt. Iszonyatos menynyiségû víz, és az elsõ falu, amerre vette az útját, Gulács
volt; négy órájuk volt az ottaniaknak az elsõ riasztástól,
hogy minden értékükkel együtt elmeneküljenek. A
legdrámaibb körülmények között kellett menteni, a
röntgengépet kitépni a falból, vinni, amit lehet, senki
nem tudhatta, milyen magas lesz a víz. Aki Naményban
dolgozott, onnan rohant haza menteni, addig, amíg el
nem kellett hagyni a falut. Az se volt egyszerû, mert jó,
hogy lassan emelkedik a víz, de amint már elborítja a
földet, nem tudhatod, hogy hová lépsz, közben mindent
visz a víz, körülötted úszik minden mocsok, vergõdõ
jószágok, nem nagyon lehet ezt távolból elképzelni. Két
héttel az ár után voltam ott, addigra már csak a nyomait
lehetett látni az egésznek, a mindent beborító sarat, a
töltésre fölhalmozott, szétmosott homokot, félig össze dõlt, már bontott épületeket, de hát ez semmi, ez már
békeidõ ahhoz képest, amilyen az árvíz volt.
Ebben az idõben, rögtön, ahogy az emberek viszszamehettek a falvakba, kapott Makovecz Imre egy le velet Gulácsról, többszáz aláírással, hogy ha már egyszer
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megtörtént a tragédia, akkor legalább az új falu nézzen
ki valahogy, kérték, hogy tervezze meg az új házakat.
Ezért nagy örömmel fogadtak bennünket, miután
szereztünk papírt a katasztrófavédelmi fõigazgatótól,
hogy hivatalos és szabályos legyen a megjelenésünk.
Ez a papír ugyan nem lakóházakra vonatkozott, hanem
középületekre, de úgy gondolom, hogy a Kós Károly
Egyesülésnek nem a középületekre kell rámozdulnia,
hogy vannak a lakóépületeket adaptáló tervezõk, és
aztán majd jövünk mi, akik majd urasan megtervezik
a polgármesteri hivatalt, a kevésbé sáros munkákat.
Úgy gondolom, hogy egy települést kell fölvállalnunk
mindenestõl, ez felel meg a segítõ szándékunknak.
Persze a helyi építészek is jelentkeztek, és ezért az
összes ajánlott tervbõl volt egy zsûrizés április elsõ napjaiban. A helyi építészkamara, a mérnökkamara, a mûemlékvédelmi hatóság képviselõi, a területi fõépítész,
a megyei fõépítész és az újjáépítés lebonyolítására szervezõdött kivitelezõi konzorcium tagjai, illetve a tervezõk
közül két építész vettek részt a válogatásban. Százkilencvenkét ajánlati tervbõl választottuk ki azt a tizenhetet, amelyek közül a károsultak választhatnak. Ugyanis
az egész kárrendezés lényege, hogy a kormány maga
építi fel azoknak az otthonát, kárfelmérés alapján, akiknek a házát a víz elvitte, tehát az választhat az ajánlati
tervek közül abban a nagyságrendben, amekkora a saját, elpusztult háza volt. Ugyanígy természetben kapja
vissza az elpusztult egyéb javait is, mert a korábbi évek
árvizeit követõ helyreállítás során sokszor elúszott a
kárpótlásként kapott pénz a károsultak kezébõl, vagy
a saját vagy mások hibájából.
Nem volt központi tervezési program, én is csak
annyit tudtam átadni a többieknek, amennyit a helyszíni szemle alapján tapasztaltam és amit a szakirodalomból szedtem össze. Nem volt igazán jó a program, mert
sokkal nagyobb házak is voltak, mint amit gondoltam.
A mi terveink átlaga 50-60 négyzetméter, valójában
70-80 lett volna reális. A kárfelméréseknél ugyanis a
melléképületek egy részét is figyelembe vették.
A tervezéssel eredetileg valahogy nem is számoltak,
csak a településtervezésre különítettek el pénzt, a háztervezésre nem. Végül a helyi építészkamara nevében
Tóth Laci irodája szerzõdött a tervek adaptálásra, Mányiék, mi és a helybeliek összeállítottuk azt a névsort,
hogy kik vehetnek részt ebben a munkában. A helyiek
javaslata az volt, hogy adaptálja mindenki a saját tervét,
de tekintettel arra, hogy húsz faluról van szó, sikerült
rávenni õket arra, hogy területi felosztás legyen. Mindegyik településnek megvan a gazdája és az adaptálói,
így biztosítható, hogy egységes szempontok szerint szü lessenek újjá a falvak. Mindegyik adaptáló munkacsoportnak van egy vezetõje, a csoportnak tagjai helyi építészek is.
A helyzet elég sajátos. Ezekben a falvakban harminc
éve nem láttak mérnökembert. Itt nem nagyon épültek
új házak. Sajátságos utcakép fog most kialakulni, mert
a mostani házak, a maguk helyi karakterével az ormótlan, aránytalan, nemrég épült házak mellé kerülnek.
Anakronisztikus dolog lesz, lehet majd élcelõdni rajta.
Ami most lejátszódik hetek alatt, az normális körülmények között harminc év története. Az emberek

minden tragédia ellenére tisztában vannak vele, bármilyen visszásan hangzik, hogy ez az árvíz nekik jól
jött. Csengerben a hetvenes árvíznek máig az a neve,
hogy az aranyat hozó ár.
Gyakorlati lehetõség sajnos nincs a településszerkezet módosítására.A házak a régi telkeken épülnek,
egy-két különösen belvizes, alkalmatlan terület kivé telével. Az ilyen házakat olyan telkekre építik, ame lyeket eladtak a magyar államnak azok a károsultak, akik
az elköltözést választották. Fõleg tulajdonjogi akadályai
vannak a változtatásnak a telkekkel kapcsolatban, az
újjáépítés alapelve egyébként is az, nehezen lehet ezzel
vitatkozni, hogy õszre fedél legyen az embe rek feje felett.
Az emberek sátrakban, tyúkólakban laknak, mert inkább otthon vannak a falujukban, mint hogy másutt,
rokonoknál húzzák meg magukat. Az emberek elképesztõ türelemmel és lelki nyugalommal vise lik ezt az
állapotot. Voltak ugyan érzelmi mélypontok, nem is
akkor, amikor visszatértek a faluba és meglátták a
romokat, hanem amikor a romokat bontani kellett. Amit
nem vitt el a víz, azt õk maguk kellett, hogy szétverjék.
(Országépítõ 2001/2)

TURI ATTILA ÉS ZSIGMOND LÁSZLÓ
Gulács és Tákos helyreállítási fõépítészei
(2001. október)
Zsigmond László: Tákoson 98 új házat terveztünk.
Ezeknek a nagy része az áprilisban elfogadott 17 típusterv valamelyike szerint épült, de van 10-15 olyan ház,
ahol a tervet a telekhez kellett idomítani. Csináltunk
még 26 felújítást, ebbõl 14-nél tetõt, födémet bontottak,
tehát a falak maradtak. A többit alapig bontották vissza.
Mivel a dolgok menetét nem lehetett pontosan elõre látni, idõközben igen sok probléma adódott. Eze ket
a problémákat a helyzet kezelésére fel nem készült,
hierarchikus szervezetnek kellett megoldania, ami igen
sok idõt vett igénybe. Elõfordult, hogy valakit kiköltöztettek a házából, és a kár mértékének megállapításáig
a kertben kellett laknia, sátorban, vagy jobb esetben a
nyárikonyhában. Meg kellett állapítani, hogy elbontandó, vagy felújítandó-e az épület. Aztán következett
a kivitelezõ gazdasági számítása. A két döntés nem volt
mindig összhangban.
Az embert kiköltöztetik a házából több hónapra,
lehet, hogy 5 fok van éjszaka és sátorban kell lakni.
Nyáron még el voltak azzal, hogy van egy kerti csap, a
kádat kitették az udvar közepére és abban fürödtek. A
csillagokat lehetett nézni a kádból. De azért egy idõ
után az ember megunja ezt. Fél évig teljesen ki lettek
zökkentve a megszokott életvitelükbõl. A saját telkük
felvonulási terület volt és nem tudták, hogy mikor mi
történik ott. Elõször nyilván bizalmatlanok voltak, de
ez egy idõ után megváltozott, mert látták, hogy tisztességesen mennek a dolgok. De akkor is az õ telkük volt

feldúlva. Az elején volt egy csomó ember, aki nem bízott
az ígéretekben. Igyekeztek menteni, ami menthetõ volt.
A kivitelezõnek egy építési-szervezési feladatot kellett megoldania és a számára az volt a legfontosabb,
hogy minél hamarabb megszülessenek a hivatalos dön tések, minél elõbb nekiláthasson a munkának. Termé szetesen az új ház szervezés szempontjából jobb, mert
lehet tudni, hogy milyen munkákból áll. A felújításnál
sok lehet a meglepetés. A felújításban neki egy érdeke
van, hogy minél korrektebb mûszaki megoldást találjon
a garanciális javítások elkerülése érdekében.
Turi Attila: A legtöbb tervet a Kós Károly Egyesülés
adta. A legtöbb házat e tervek alapján építették, mi
tudtunk a leggyorsabban reagálni a felmerülõ problé mákra. Mányinak jó kapcsolata volt a kivitelezõvel, ami
azért volt fontos, mert a mi sorsunk a kivitelezõi kon zorcium döntéseitõl függött, velük voltunk kapcsolatban. Kulcsárnak pedig a helyismerete volt fontos. Az õ
helyét késõbb Tóth László, a nyíregyházi fõépítész vette
át. Õ volt a fõvállalkozó. Õ szerzõdött a katasztrófavédelemmel. Õ kapta meg a szerzõdéseket, amelyek alapján
mi a terveket készítettük, õ hajtotta be a pénzt, õ szorgalmazta, hogy a tervek idõben készen legyenek. Övé
volt a felelõsség, s ez nem kis dolog, mert az összes terv
rajta futott keresztül.
A katasztrófavédelem azt hitte, hogy ha neki vannak ajánlati tervei és van kivitelezõje, akkor minden
rendben van, lehet kezdeni az építkezést. De az épüle teket konkrét helyre kellett adaptálni, az ajánlati tervhez statikai, gépészeti és egyéb kiegészítéseket, vagyis
kiviteli tervet kellett készíteni. De ott volt a közigazgatási
eljárás, a szerzõdéskötés, a tulajdoni lapok beszerzése,
az emberekkel való megállapodás, hogy akkor hány m 2es volt az õ háza, és mekkorát választhat most. Ez a két
dolog kellett ahhoz, hogy aláírt szerzõdés legyen: elfogadott terv, és hogy a kivitelezõ tudja, mit kell csinálnia.
Az ajánlati terv tulajdonképpen fontos, de abból még
nem lehet megépíteni a házat. Rá kellett ébreszteni a
kivitelezõ konzorciumot arra, hogy megfelelõ mûszaki
tartalmú tervek nélkül nem tud nekilátni a munkának. Ezért jött létre a szerzõdés Mányin keresztül az
engedélyezési, a kiviteli tervdokumentációk elkészítésé re, a mûvezetésre és egyebekre.
Zsigmond László: Még a konzorciummal való megállapodás elõtt összeült az összes tervezõ, hogy tisztázzuk
a tervezés számunkra elfogadható feltételeit, hogy egyáltalán milyen szerzõdést kell kötni az adaptálásra. Ez
nem volt egyszerû, mert a katasztrófavédelem teljesen
másképp gondolta a dolgot. Utána fölmerült, hogy rendben van, adaptálunk, de aztán mi lesz? Hogy fogjuk
ezt a dolgot csinálni? Nem volt semmiféle megállapodásunk a konzorciummal. Még azt sem tudtuk, hogy a
konzorcium akar-e velünk beszélgetni, mert még egyszer sem keresett meg bennünket. Volt egy tárgyalás,
amikor megállapodtunk arról, hogy milyenek lesznek
az adaptálás feltételei, mit tudunk elfogadni. Milyen
jogi, mûszaki és egyéb feltételek szükségesek a munkához? Látszott, hogy az adaptálás csak úgy lehetséges,
ha valaki folyamatosan tartja a kapcsolatot az embe rekkel. Én kijelentettem ezen a beszélgetésen, hogy
lehetetlen úgy adaptálni a terveket, hogy az emberekkel
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nem tárgyalunk. Ez elképzelhetetlen. A többiek is osztották ezt a véleményt. Aztán hogy ki hogy tudta ezt
megcsinálni, nem tudom. Mi Gulácson, Tákoson tudtunk embereket biztosítani a folyamatos kapcsolattartásra. Ez volt a mi módszerünk. Lényeges volt, hogy
legyen ott közülünk valaki. Mi tudtuk, hogy a vándorokra számíthatunk. Ez nagyon fon tos szempont volt,
hogy mindig van ott valaki, akihez lehet fordulni, aki
közvetíteni tud. Másrészt azt csináltuk, hogy beültünk
egy autóba, lementünk hatan, egy napot lent voltunk
és akivel lehetett beszéltünk a majdani lakók közül.
Turi Attila: A kivitelezõ elõször úgy jelent meg a
településen, hogy volt egy építésvezetõ-szerû emberük,
akinek nem volt még egy rendes mérõszalagja sem.
Magyarul: be kellett õket tanítani, tehát õk is akkor
kezdtek el fejlõdni. Letettek három konténert, volt egy
fõnök, volt egy titkárnõ meg egy építésvezetõ. Ezzel
kezdték a munkát. Mikor rájöttek, hogy ez kevés, hoztak
még két embert. Odaállították õket Bán Zoli mellé, õ
elmondta, hogy mik a szempontok a kitûzéskor, utána
átvették és attól kezdve nálunk többet nem kellett kitûzni. Ha valahol kérdés volt, segítettünk. Kellett legalább másfél-két hónap az elején, amíg megtanulták
ezeket a fogásokat és attól kezdve már viszonylag egyszerûen ment.
Zsigmond László: Az elõzetes tapasztalatok azt mutatták, hogy a konzorcium a legegyszerûbb megoldásokban gondolkozott. Mûanyag ablakok, a legprimitívebb
burkolatok, pvc, nem tudom én, mi. A tornácokon greslap, ami neki a legegyszerûbb. Akkor közöltük, hogy
nem, tessék megnézni, hogy mi van a szerzõdésben,
az engedélyezett tervben, mert amikor a szerzõdést
kötötték, már megvoltak az alaptervek. Akkor az miért
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mond annak ellent, amit õk akarnak. Ettõl kezdve jöttek
a szigorú megállapodások. Ebben partnereknek kellett
lennünk nekünk is. Valahol engednünk kellett, másutt viszont kötöttük az ebet a karóhoz, hogy márpedig
csak cseréptetõ lehet, mégpedig piros agyagcserép. A
vakolat-tagozatokat például nyolc, általuk felajánlott
profilból állíthattuk össze. Ez megegyezés volt. Mi helyzeti elõnyben voltunk Tákoson, mert az Épker jól haladt,
és a többiek látták azt, ami ott folyik, és könnyebben el
is fogadták.
Turi Attila: Ezek elfogadtatásában nagy szerepük
volt a helyi építészeknek, Mányinak is, de bátran mon dom, hogy az Egyesülésnek is, részben a neve, híre
miatt.
Zsigmond László: A tervezõknek egységesen kellett
fellépni, egyeztetett taktika és akarat szerint.
Turi Attila: Történtek bizonyos megállapodások,
amelyek aztán tovább finomodtak az egyes kivitelezõkkel. Laci iszonyatos munkával rá tudta venni az
Épkert arra, hogy egyedi tornácpilléreket csináljon. Tákoson látszik, hogy az ilyen részletek sokkal finomabbak,
sokkal jobban megoldottak, mint nálunk, Gulácson.
Én ugyanerre képtelen voltam rávenni a Nyirépet, viszont én meg azt tudtam elérni, hogy a tornácok fafödémmel készüljenek. Gulácson meg Tákoson is ügyeltünk arra, hogy az épületek csak a legszükségesebb
mértékben legyenek megemelve. A környezet karaktere
ezt kívánta. Olyan primitíven mûködik ez az egész, és
mégis mennyit kellett harcolnunk mindenért! Hogy
ne csupasz homlokzatok legyenek, hanem pofája legyen a háznak.
Zsigmond László: A telepítés nagyon érzékeny dolog. Képzeld, hogy ott áll a tulajdonos, folyamatosan
tördeli a kezét, hogy miért olyan alacsonyra alapozzák
a házat. De a mértékadó vízszintre nem lehetett tenni
a házat, mert akkor most minden ház egy méterrel
magasabban állna. Meg kellett értetni velük, hogy ez
egy védekezési stratégia eredménye volt. Ha nem vágják
át a 41-es utat, akkor itt nem lett volna árvíz, kevesebb
épület ment volna tönkre, de a víz elsodort volna 8
vagy 16 falut. Ehhez a mostani vízhez nem lehetett
igazodni.
Zsigmond László: Olyan minõségfejlesztést kaptak
az itt lévõ települések és az itt élõ emberek, amilyet 50100 éve nem. Ez biztos. Hogy ennek a lebonyolítása
milyen volt? A lehetõségekhez képest jó. A közigazgatási oldalon lett volna mit javítani. Más kérdés az igazságosság. Ez mindig fölmerül az emberekben. Azt mon dom, hogy ebben az esetben a döntés jó volt. Akinek
kalyibája volt, az nem kaphatott helyette kalyibát.
Akinek felújított háza volt, új fürdõszobával, konyhával,
az nem kaphatott annyival jobbat. Tehát egyformát
kapnak az emberek. Négyzetméterre különbözõt, de
mûszaki tartalomra egyformát. Ez nem igazságos, de
abszolút korrekt.
Van egy anyagi része a dolognak, amivel mindenki
meg van elégedve. A lelki szempont ezzel nyilvánvalóan
nem összemérhetõ. Ott volt a régi háza, abban született,
abban lakott az apja, abban zajlott az élete. Most áll egy
új házban, ami gyönyörû, de nem az övé. Nem õ küzdött
meg érte a maga módján. Ez bizonyos szociális és lelki

feszültségekhez vezet, kell egy idõ ahhoz, hogy az övé
legyen, a sajátjának érezze. Tehát rengeteg feladat van
még, amit nekik kell megcsinálniuk. Hogy mikor, milyen módon jutnak a végére, hogy tudják bedolgozni a
saját kicsi energiájukat, hogy lelkileg ez az övék legyen,
nehéz megmondani. Azt gondolom, legalább két-három
év, míg ez bekövetkezik.
(Országépítõ 2001/4)

SIKET SÁNDOR
Gulács polgármestere
Milyen mértékû volt az árvíz pusztítása a községben?
A lényeg az, hogy azok az épületek, amelyek 1948 után
készültek, vagy éppen azelõtt, vályogból voltak, nem
megfelelõ alappal, elsõsorban azokat érintette az árvíz.
Az épületek helyreállítása vett nagyon nagy erõt igénybe, és nagyon sok pénz kellett hozzá, hozzávetõlegesen,
csak a lakóházak helyreállítása 2,5 milliárd forint, csak
Gulácson. Ez valószínûleg alábecsült öszeg, és akkor
ehhez jön még a melléképületekben bekövetkezett kár,
amit senki sem vállalt fel, illetve amit arra a biztosító
fizetett, ha volt rá biztosítás. Most azt mondta a biztosító,
hogy ezután nem köt biztosítást erre a településre sem,
illetve felmondta az eddigi biztosításokat; köt biztosítást,
de csak árvizes kockázatvállalás nélkül. Ez tudomásom
szerint az ÁB-Aegonra vonatkozik, a többiek vállalták
továbbra is a biztosítást. A melléképületek kárai csak
így térülhettek meg, bár volt olyan szándék, hogy a
különbözõ segélyszervezeteknél ilyen számlára össze gyûlt pénzzel, például a Matávos akció, ezeket a károkat
is megpróbálják enyhíteni, de ez nem jött össze, már
csak azért sem, mert ez a pénz legfeljebb arra elég, hogy
az ingóság pótlását rendezzék, ez most is folyik. Ebbe
az elveszett bútorzat, háztartási gépek, eszközök pótlása
tartozik. Ezt a pénzt igazságosan elosztani soha nem
lehet. Készpénzt ugyanúgy, mint a lakásépítésnél, itt
sem kapnak a károsultak, de biztos vagyok benne, hogy
sokkal ütemesebb és sokkal jobb minõségû lett az építkezés, mint ha magánerõbõl, önállóan megkötött vállalkozói szerzõdésekkel történt volna, és hiába használták
volna esetleg ugyanazokat a terveket, amiket az építészek elkészítették, ha nincs az a szervezett mûszaki
ellenõrzés, akkor az a gyanúm, hogy a házak nem úgy
néznének ki, mint most. Lehet hogy a tervezõk nem
egészen így képzelték, mint amilyen lett az eredmény,
de egy kompromisszum jött létre, hogy mégis maradjon
az a forma, amit például a Kós Károly Egyesülés szakemberei elgondoltak, amikor az árvíz utáni elsõ napokban már megjelentek itt, hogy azokat a házakat felmérjék, amelyek még állnak; nem azt mondom, hogy mintát
vegyenek, hanem hogy képben legyenek, hogy ötletet
tudjanak szerezni a régi stílusból, és ehhez hasonlóak
is lettek a tervek.

Az volt a lényeg, hogy az embereknek télre fedél
legyen a fejük felett, ami végül is sikerült, és nagy dolog, hogy pénz nélkül sikerült. Minõségileg jobb, komfortfokozatban össze se lehet hasonlítani egyes esetekben a régivel, a zöme jobb. Ugyanúgy, ahogy nem kaptak készpénzt az emberek az építésre, az ingóságpótlásnál is pontokat kapnak, például a katolikus karitász
szervezet pontozásos rendszert épített ki, megadott
pontért lehet kapni egy szekrénysort, több színben, bõ
választékból. Biztos, hogy ez nem az újgazdagok igényei
szerinti bútor, ezek 50-100 000 forintos darabok, annak
a célnak ez megfelel, hogy a lakók tudjanak most megfelelõen lakni. Most be kell lakni a házat, úgyis szokatlan,
mert egyrészt hozzászokott az elveszett régihez, másrészt, mert minõségileg teljesen más, az elrendezése is
más, másképp kell bemenni, másképp kell fûteni; a
hátsó részen található istállóból nem úgy megy be a
gazda, mint addig, hogy elõször a kiskonyhába, ott lehetek a piszkos ruhában; most meg kell találni azt a helyet,
ahol lehúzza csizmáját. Itt van a tornácos megoldás,
ha megfelelõen ki lesz alakítva, akkor nem a füzérpaprika, vagy a kukorica fog csüngeni, hanem lehet, hogy
elfér a munkásruha, meg a csizma. Most is meglesznek
a tisztaszobák, amit már nem úgy fognak használni,
ahogy régen, hogy csak a vendégnek nyitják meg, többször fogják használni a lakók is, akkor is, ha jön a vendég, a gyerek, a rokon, tudnak nekik helyet adni. Négyzetméterre akkorák, sõt nagyobbak, mint a régi ház
volt, mert a tornácok alapterülete nem volt belevéve a
hasznos alapterületbe, kicsivel mindenképp nagyobbat
kaptak.
Szólni kell még az állatkárokról és a mezõgazdasági
károkról. Az FVM elsõ becslése hatmilliárdról szólt, majd
másfél milliárd körül megállapodott, úgy tûnik, hogy
hellyel-közzel mindenkinek a kára megtérül. Nem tudtunk még lépni az önkormányzati intézmények, illetve
a mûtárgyak, utak, járdák felújításában, de erre is van
egy elkülönített keret a tavalyi kormányrendelet értelmében. Itt sajnos az építkezések zöme azokban az ön kormányzati utcákban történt, és még novemberben
is folyt az építkezés, így dönteni kellett, hogy vagy építkezünk, vagy utat építünk. Majd a lakások után építünk utat. Azt elvárja a község, hogy ez az idén elkészüljön, mert nekünk szilárd burkolatú útjaink mentek
tönkre, csak húsz százalékos a minõségük az árvíz elõttihez képest. Az infrastruktúra fejlesztésére is kapott
lehetõséget a község, egy gondozási központra, ezenkívül az ötszázmillió forintos, úgynevezett többletfejlesztési pénzösszegbõl épül egy tornaterem és iskolabõvítés
két tanteremmel. Az építkezés jelenleg is tart és április
végére, május végére elkészül, addigra befe jezõdik az
önkormányzati létesítmények felújítása és az újak felépítése is.
Mennyien költöztek el a faluból?
Meg tudom mondani, hogy hány család vásárolt
más településen lakást. Negyvennégy család élt ezzel
a lehetõséggel, de itt is vett négy család, azok nem mentek el, hanem itt használták ki a lehetõséget, hogy házat
vegyenek. Olyan házat, ami nem ment tönkre. Most
már vannak információim, hogy a negyvennégy családnak legalább a fele ugyanazt a telket megpróbálja vissza-
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vásárolni, ami most állami tulajdonba került, és oda
építeni akar. Hiába mondják, hogy ez árvízzel fenyegetett vidék, árvízzel fenyegetett volt, nem amióta én itt
élek, hanem amióta a Tisza itt folyik, amikor nem volt
töltés, akkor is kijött a víz, amikor a töltést megépítették,
akkor is. Gulács mellett ez már a harmadik vagy éppen
negyedik megerõsítés, de a Tisza az tényleg olyan, ahogy
fogalmazták régen, zabolátlan, Megpróbálták megregulázni a gátakkal, de nem mindig sikerül. Ahogy itt
Gulácson az 1948-as példa mutatja, meg a tavalyi. Igaz,
hogy nem itt szakadt át a gát, de mi is kaptunk belõle.
Az állami tulajdonú telkeknek mi lesz sorsuk? Erre van valamilyen elképzelés?
Hivatalos információ nincs, a Kincstári Vagyon igazgatóságtól a jó kapcsolattartás révén annyit sikerült
megtudni, hogy nekik nem érdekük, hogy megtartsák
saját maguknak, mindenképpen értékesítésre kerül,
valószínûnek tartom, hogy nyílt pályázati úton. Szeretném, ha a gulácsiak jutnának hozzá elsõsorban, még
akkor is, ha esetleg idegen pályázó magasabb összeget
ígér, mert azt mondom, kell hagyni a gulácsiakat, akik
itt szeretnének letelepedni, hogy megvegyék azokat a
telkeket, amelyeket szeretnének, és amire itt nincs ve võ, oda jöjjenek, szívesen látjuk õket Gulácson. Már
csak azért is, mert a falu létszáma mégiscsak csökken,
és lehet, hogy ha lehetõség lesz a vásárlásra, itt marad
az, aki eredetileg elköltözni szándékozott. Ezeregyszáz
körüli volt tavaly januárban a lakosság száma, most
negyven-nyolcvan fõvel biztos kevesebb lesz. De tudok
olyanról, aki a lányához költözött, kártalanítást kért,
aztán visszajár, egy melléképületbe be is költözött, és
az idén építeni fog.
Kialakult a korábbitól eltérõ falukép új épületekbõl.
Van-e elképzelés, hogy a kialakult egységes faluképet
ne bontsák meg, ha a jövõben új engedélyeket kell kiadni? Hogyan kezelhetõk az új engedélykérések?
Rábeszéléssel. Az engedélyeztetési hatóság Vásárosnaményban van, oda kell vinnie a tervet, ha valaki
építkezni akar, a gulácsi önkormányzatnak nincs mû szaki szakembere. Itt egy olyanfajta szemlélet kialakítására, megegyezésre kellene jutnunk a vásárosnamé nyi hatósággal, hogy lehetõleg ehhez hasonló, az eredeti
tájba, faluképbe illõ épületeket engedjenek építeni. Kettõn áll a vásár, ha az építtetõ ragaszkodik hozzá, hogy
én ilyet akarok, az építési hatóság nem fogja megakadályozni, hogy olyat nem lehet, ha amúgy mûszaki tar-
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talomban megfelel az elõíásoknak. Akkor nem tudja
megtagadni az engedélyt amiatt, hogy nem illeszkedik
bele a képbe. Itt inkább helyben lehet olyan szerepünk
hogy a helyi építésügyi elõírásoknak, az elkészülõ rendezési tervnek megfelelõ legyen az új ház, amennyiben
kellõképpen lehatároljuk, akkor azt már tudjuk közve títeni az építési hatóság felé.
Most készül egy rendezési terv?
Igen. Egy nyíregyházi társaság csinálja, akik hozzákezdtek már két évvel ezelõtt, de ez a munka tavaly
leállt és ebben az évben újraindul.
Van-e együttmûködés az árvízsújtotta települések
polgármesterei között? Volt-e ilyen régebben?
Valamilyen együttmûködés mindig volt, vagy a jószomszédi viszony, vagy éppen jóismerõsei egymásnak,
de emellett vannak is olyan térségi feladatok, amelyeket
együtt kell megoldani, például a szilárdhulladék-lerakás vagy szennyvízelvezetés. Tivadar és Gulács ebben
közösen próbál most lépni, úgy hogy még Tarpát is be vonják a szennyvíztisztításba, itt mindenképpen együttmûködésre van szükség önkormányzati szinten, másiknál pedig Tisza és az ukrán határ közötti egész térség
szemétlerakója Barabáson. Itt vannak a térségfejlesztési
programok, de mikroszinten nemigen tudunk úgy gazdálkodni, hogy az európai uniós elvárásoknak meg tudjunk felelni. A régiórendszer kialakítása a cél, de az
önállóság fontos, hogy az egyik község ne szóljon bele a
másik elképzelésébe, hogy ott mi épül. Van egy csarodai
példa, Trianon emlékmû néven akarnak valamit csinálni. Közel vagyunk ahhoz a határhoz, ami Trianon következtében kialakult, ami miatt Csonka-Bereg lett az egykori Bereg vármegyébõl. Tudunk egymás terveirõl, de
olyan, hogy rendszeresen találkoznánk, olyan nincs.
Azért mindig van alkalom a találkozásra, ebben az évben
például a választások miatt.
Lehet, hogy véletlenszerûen is idekerültek volna
a Kós Károly Egyesülés emberei, de azt hadd tegyem
hozzá, hogy nem a mi ötletünk. Gulácsi falusi emberek
ötlete volt, hogy próbáljuk megtartani azokat az épületeket, amelyek itt megvoltak, erre valakinek eszébe
jutott Makovecz úrnak a neve, és valahogy, vagy rajta
keresztül vagy más úton, a Turi Attila csoportja. Azt
már említettem, hogy jöttek az elsõ napokban és nézték a régi házakat, úgy gondoltuk, hogy olyan építészek, akik amúgy is olyan stílusú épületeket terveztek
eddig, amelyek tájba illõek, hagyományos anyagokat
használnak és tudják õrizni azokat a formákat, amelyeket megszoktunk, azokat kellene megkérni és meglepetésünkre egyszercsak megjelentek, hogy vállalják
a dolgot. A megyén belül ez éles visszhangot váltott ki
elõször, a megyei építészek, azt mondták, hogy miért
nem õket kértük meg vagy kérték meg valakik, éppenséggel a katasztrófavédelem, mikor õk itt vannak helyben. Én ezt egyrészt jogosnak tartom, de miért kellene
kizárni mást, aki úgy hozza ide a terveit, hogy az ideillõ
legyen. Ezt nemcsak megyén belül lehetett biztosítani,
mint a példa mutatja, Turi Attila munkatársai heteket
itt töltöttek, folyamatosan váltották egymást a fiatal
építésztervezõk.
Köszönjük nekik, hogy megtették ezt, minekünk
jólesett, hogy figyeltek ránk.

VINCZE ISTVÁN
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fõépítésze
Mi volt a feladatod az újjáépítésben?
Feladatom elsõsorban a katasztrófát követõ idõszakban,
a munka kazedetén volt, amikor a tervekrõl kellett
gondoskodni, hogy megfelelõ minõségû és mennyiségû
terv legyen, amibõl választani lehet. A bírálóbizottság
kiválasztotta azokat, amelyek a helyi sajátosságoknak
a legjobban megfeleltek, ez volt az egyik szempont, a
másik az, hogy lehessen válogatniuk azoknak, akiknek
a háza újjáépítésre kerül. A bírálóbizottságot nekem
kellett vezetnem, megszületett a döntés, és utána következett az engedélyezési dokumentációk készítése,
illetõleg a kiviteli terveké. Azzal, hogy ezeket megkapta
az építõ konzorcium, az én munkám gyakorlatilag befe jezõdött, de nem teljes egészében, még sok kapcsolódó
kérdéssel kellett itt foglalkozni. Gondolok a többletfejlesztések problémáira, az infrastrukturális fejlesztésre
az útépítéstõl a közmûépítésig és ezek koordinációjára.
Ki döntötte el, hogy milyen többletberuházásokra
kerül sor? Ezek helyi kívánságok voltak?
Voltak felmérések is ezzel kapcsolatban, egy bu dapesti cég mérte fel ezeket az igényeket, magyarul végigjárta a településeket, másrészt készültek itteni mû helymunkák is, a tárcaközi bizottságnak is voltak javaslatai, ezekbõl állt ösze a végleges lista, aminek a
megvalósítására sor került. De döntõen az befolyásolta,
hogy mi készült el, hogy milyen források álltak rendelkezésre, tehát hogy ötszázmillió forintnál nem lehet
nagyobb fejlesztést végrehajtani. Végül is ezekre azért
került sor, hogy a települések érezzék a kormány pozitív
hozzáállását, itt azért súlyos katasztrófáról volt szó,
kellett, hogy kapjanak ilyenfajta kárpótlást is.
Az újjáépítés mit jelent a megye számára a korábban is elképzelt megyei fejlesztések szempontjából?
Úgy ítélem meg, hogy egyrészt a nagyságrendnél
fogva jelentõs, ami történt, másrészt általában olyan
alapfejlesztésekrõl van szó, tehát iskolabõvítés vagy a
polgármesteri hivatal rekonstrukciója, bõvítése, amiket
a jelenlegi gyenge gazdasági helyzetben lévõ önkormányzatok kicsit elõbb tudtak megvalósítani, mint
ahogy egyébként megcsinálták volna. Tehát nem arra
kell gondolni, hogy olyan többletfejlesztések kerültek
sorra, amelyek a községek gazdasági növekedéséhez
vagy turisztikai hasznosításához járultak volna jelentõsebben hozzá, bár elvétve volt olyan infrastrukturális
fejlesztés is, mondjuk a körforgalom megoldása egy
kisebb településnél, de nem ez volt a jellemzõ, inkább
az intézményhálózat bõvítése. A távlati fejlesztési tervek
regionális típusú tervek, azaz olyan elképze lések, amelyek ennél sokkal nagyvonalúbbak, tehát egy térség
egészének fejlesztésére vonatkozik. Nyilván a mostani
beruházások is hozzájárultak ahhoz, hogy egy kis gyorsulás következzen be a térségi fejlesztéseknél is.
Nagyon sokan vettek részt a munkában, budapesti
cégek, helybeliek az építészek között is, a kivitelezõk
között is, ezt az együttmûködést utólag milyennek látod, szerencsés volt-e ez a fajta munkaszervezés?
Kezdjük az építészek tevékenységével. Azt szerencsésnek tartottam, soha nem volt ilyen szempontból

semmilyen aggályom, úgy gondoltam, hogy az a jó, ha
minél több közremûködõ tud ebben a feladatban részt
vállalni. Azt se mondhatom, hogy a nem nyíregyházi,
vagy nem megyei építészek ne tudtak volna a helyi
sajátosságokhoz igazodni, ilyet nem tapasztaltam, jónak
ítéltem meg a közremûködésüket; a szatmári, a beregi,
a nyírségi tájegység építészete némileg eltér egymástól
is, és sajátos arculatot mutat az ország más részeihez
képest, és ezt ugyanúgy fel tudták dolgozni a terveikben
a budapestiek, mint a helyiek. Tehát ebben nem láttam
semmi problémát, örültünk neki, hogy nemcsak a helyiek összefogásáról van szó, hanem mások is közre
akarnak mûködni a munkában, ez volt jellemzõ az újjáépítés egészére, nemcsak a tervezésre, hanem a megvalósításra is, a különbözõ támogatásokra. Joggal lehet
mondani, hogy összefogott az egész ország, a kivitelezés
pedig, abból eredõen, hogy egy konzorcium végezte,
eleve olyan szervezett volt, amilyennek itt lennie kellett,
nem is lehetett volna ezt másképp. Nagyon nagy szervezettség és összefogás kellett ahhoz, hogy meg lehesen
építeni ezt a nagyon sok, ráadásul egymástól is eltérõ
lakóházat. Ehhez ilyen háttérre volt szükség. Most,
hogy ebben nemcsak helyi cégek vettek részt, ahhoz
hozzá kell tenni, hogy az azért jellemzõ volt, hogy a
konzorcium igyekezett hasznosítani a helyi erõforrásokat, tehát itt komoly alvállalkozási lehetõségek
nyíltak meg a helyiek elõtt, építõmunkások, segédmunkások kaptak munkát. Ebbõl én nem láttam hátrányt.
Függetlenül az újjáépítéstõl, itt a megyében milyen
térségi változások várhatók, milyen fejlesztésekkel
foglalkoztok? Vannak-e konkrét tervek a közeljövõre?
Persze, tervek vannak, azzal sose volt baj, mindig
voltak, meg lesznek is, itt a forrás az, ami érdekes. Ebben
meg az a kérdés, hogy állami vagy önkormányzati
feladatról van-e szó, mert vannak, amelyeket csak állami eszközökkel lehet megvalósítani, és vannak, ami
megy helyi forrásból.
Rendelkezik a megye fejlesztési koncepcióval, terü letfejlesztési programmal, amiben megvalósításra váró
projektek találhatók; azt gondolom, hogy a sok évtizedes lemaradás behozhatósága most döntõen attól függ,
korábban is ettõl függött, hogy ez a megye mikor tud
az országos infrastruktúrához megfelelõ feltételekkel
kapcsolódni, gondolok az autópályára, a korszerû vasúthálózatra, a légiközlekedésre. Azt azért el kell mondani,
hogy egyéb infrastruktúrák terén a megye az utóbbi
idõben elég sokat lépett elõre, minden tele pülésen ott
van a gáz, minden településen ott van a vezetékes
ivóvíz, az elektromos ellátás és egyedül a szennyvízelvezetés az, ami még nem száz százalékos, de ezen a
téren is sokat lépett elõre a megye, inkább a közlekedésfejlesztés terén vannak a további fontos feladatok.
Többnyire éppen ez a legutolsó, amire forrás kerül, gond
az utak állapotának a javítása, ez megint nemcsak helyi
sajátosság, országosan így van. Azt sze retnénk, ha ebben léphetne most elõre minél gyorsabban a megye, ez
lehetõséget adna, hogy a gazdaság is kicsit jobban megmozduljon, akkor nem lesz ilyen tõkeszegénység. Az
alapkérdésekben sokkal kisebb hiányok vannak. De
ha árvizrõl beszélünk, akkor idetartozik az egész védmûrendszer fejlesztése is, mert hiába voltak most milli-
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árdos beruházások, ez még mindig kevés ahhoz, hogy
a veszély elmúljon. Még sok-sok milliárd kellene ahhoz,
hogy biztonságban érezhesse magát ez a térség.
Az árvízvédelmi koncepció a regionális terv része ?
A megyei területrendezési terv is tartalmazza az
ezzel kapcsolatos intézkedéseket, feltárja a helyzetet,
megjelöli azokat a feladatokat, amelyek sürgõsek lennének, ezzel kapcsolatban együttmûködtünk az illetékes
szakhatóságokkal. Forrás, alapvetõen forrás kell hozzá;
az lényeges pozitívum, hogy a korábbi országos koncepcióban az árvízi védmûrendszer rekonstrukciója lényegesen hosszabbtávú feladatként jelent meg, az utóbbi
idõszakban, talán éppen ennek az árvíznek is köszönhetõen, elõbbre került. Most öt évrõl van szó, hogy azalatt végre kell hajtani, nem tíz évrõl, és ez nagyon
nem mellékes. Pont olyan csapadékos idõszakot élünk,
hogy jó volna minél elõbb megvalósítani ezeket a terveket. Ha csak egy egyszerû összehasonlítást tesz az ember, hogy mibe került eddig az árvíz, kiderül, hogy már
most lényegesen többe, mint amennyibe kerülne a védmûvek megerõsítése. Ehhez még azt is tudni kell, hogy
a gát nem elegendõ, szükség van másodlagos védekezési rendszerre is, ezt mi mindig hangoztattuk, és az
árvízi tapasztalat is ezt igazolja; amelyik település körülvette magát kisebb, lokális gátakkal, az meg tudott
menekülni a víztõl. Tehát az árvíz tározásától kezdve
sok-sok feladat van, amit meg kellene valósítani, hogy
ha nem is teljes biztonság, de egy elég jelentõs biztonság
létrejöhessen.
Erre vannak már kidolgozott tervek?

12

Ezt hívják Vásárhelyi-tervnek, ami a komplex árvizi
védekezéssel foglalkozik, s ez az a tervfajta, amire már
nagyon régen szükség lett volna; valóban komplexen
teszi fel a kérdéseket, tehát sokféle megközelítésben,
nagy biztonságra törekedve próbálja megoldani a
védekezést az egész Tisza-vidéken. Ezzel a minisztérium
foglalkozik.

TÓTH LÁSZLÓ
Nyíregyháza város fõépítésze
Mi volt a te feladatod a helyreállítási munkában?
Mikor túl voltunk a pályázati szakaszon és kiválasztásra
kerültek az ajánlati tervek, akkor következett az a
feladat, hogy a konkrét helyszínekre kellett ezeket a
terveket adaptálni. Én kaptam azt a szerepet, hogy a
teamvezetõket és az egész csapatot fogjam össze, ugyanis
arról volt szó, hogy egy-egy faluban egy-egy team dolgozott. Ez a team 3-4, vagy akár 6-7 fõbõl is állt, attól
függõen, hogy milyen mértékû kárt szenvedett a település. Ezeknek a teameknek volt egy-egy vezetõje, össze sen kilenc építész, és a teamekben körülbelül ötvenenhatvanan dolgoztunk, adaptáló tervezõk.
Elõször a tervezési szerzõdésben azt vállaltuk, hogy
hét nap alatt szolgáltatjuk az adaptált terveket, de a
végén, amikor próbáltak kicsit ütemesebben haladni,
bár nem hiszem, hogy ez az adaptáláson múlott, még
szigorítottak rajta és három vagy négy nap alatt kellett
elkészülnünk. Még azoknak is nehéz feladat volt ez,
akik itt a megyében dolgoznak, nemhogy azoknak, akik
Pestrõl jöttek; ki kellett menniük a helyszínre, felmérni
az egyes telkeket, megbeszélni a tennivalókat, visszautazni, adaptálni, újra visszahozni a rajzokat, volt vele
munka rendesen. Az volt a szerencse, hogy egyszerre
általában több adatot kaptunk, és ilyenkor nem egyesé vel kellett az új terveket megcsinálni. Tehát végül is
én ezeket a teamvezetõket fogtam össze, rajtam keresztül kapták meg a feladatokat; amikor szerzõdést kötött
a károsult a megyei közigazgatási hivatallal, akkor ezt
mi azonnal közöltük az ott dolgozó építészekkel, és akkor elindulhatott annak a teamnek a munkája.
Az adaptálási igény ebben a folyamatban mikor,
hogyan jelentkezett?
Az adaptálási munka akkor kezdõdhetett meg, amikor a károsult és a közigazgatási hivatal közötti szerzõdést mindkét fél aláírta, és az ügyvédek ellenje gyezték. Innentõl fogva egyértelmûvé vált, hogy melyik
ajánlati terv kerül az adott helyszínre, mert a károsult
a régi épületének a mérete alapján választhatott; asze rint, hogy az hány négyzetméteres volt, annyit vagy
annál kicsivel többet kaphatott újonnan. Amikor megvolt a szerzõdés, lehetett kezdeni az adaptálást.
Utólag látjuk, hogy rengeteg problémát jelentett
ez, mert a szerzõdések elhúzódása jelentette a legtöbb

idõveszteséget, sokszor nem lehetett egyértelmûen
megtalálni a tulajdonosokat, egyéb jogi akadályok is
voltak és ezt túl demokratikus eszközökkel csinálták,
nem úgy, mint talán katasztrófahelyzetben kellett volna,
tehát kicsit sok demokrácia került ebbe bele, ezért történt, hogy még novemberben is dolgoztak a kivitelezõk,
hiszen augusztus végéig folytak az adaptálások.
Az adaptálást a károsult kérte, vagy az építész
kezdeményezte, mikor látta, hogy szükség van a helyi
adottságok miatti módosításra?
Amikor lezárult a szerzõdéskötés, akkor a tulajdonosoknak nem kellett már semmit intézniük, onnan
ment a maga útján az építés, mert mi tudtuk, hogy
milyen tervet választott és onnan már mi vittük a folyamatot. Igazából a tulajdonosnak csak a kész, már adaptált tervet kellett aláírnia.
Tehát az adaptálás mindenképpen része volt az
újjáépítési folyamatnak?
Így van. Sok problémát is jelentett ez, mert amikor
az elején az összes benyújtott javaslatból kiválasztották
a végleges ajánlati terveket, azt a 17-et, akkor sajnos
nem elég körültekintõen jártak el a megyei közigazgatás
és a katasztrófavédelem megbízottai, mert aránylag
hosszú, egytraktusos házak voltak az ajánlati tervek
között, és a telkek utcai határa meg a megmaradt és
agyondédelgetett, régi melléképületek közé sokszor
nem fért be az új ház. Úgy, hogy az elõkert is, a melléképületek is megmaradjanak. Ez jentette a legtöbb problémát az adaptálókanak, sõt, voltak olyanok is, fõleg
Tarpán, hogy a kis, megmaradt pincéhez ragaszkodtak,
azt nem engedték betömni, vagy a telken kerekes kút
volt, meg egyéb akadályok, amiket figyelembe kellett
venni.
Milyen mértékig lehetett eltérni az adaptálás során
az eredeti ajánlati tervtõl?
Igazából nem volt szabad nagyon eltérni, hiszen az
ajánlati tervek alapján szerzõdtek a kivitelezõk. Azonban
voltak olyan belsõ válaszfaláthelyezések, amit természe tesen a lakó igénye szerint figyelembe vették az építészek. Volt amikor a helyszíni adottságok miatt kénytelenek voltunk komolyabban is változtatni, hiszen ez
kényszer volt, ilyenkor a bruttó négyzetméter alapján
történt az elszámolás a kivitelezõvel.
Ezt az adaptálást az egy-egy falu ügyeivel foglalkozó
építészcsoport végezte teljesen függetlenül attól, hogy
ki volt az ajánlat terv eredeti tervezõje?
Így van, nem aszerint történt. Ha kiválasztották,
mondjuk az ötös számú tervet, akkor nem annak a
tervezõjét kerestük meg, hanem például Turi Attila
csapata Gulácson dolgozott, és akármelyik tervet is
választották a gulácsi károsultak, azt Turiék adaptálták.
Te is részt vettél a tervezési munkákban, vagy csak
a közvetítést végezted?
Elsõsorban a közvetítés volt a szerepem, másrészt
viszont dolgoztam mint teamvezetõ, az én csapatom
Jánd adaptációit végezte. Természetesen, fõleg az elsõ
három hónapban az úgynevezett koordinációs tárgyalásokon kellett részt vennem, hetente egy napot töltöttem ott, Vásárosnaményban, hiszen ott a kivitelezõ, a
tervezõ, a közigazgatás és a katasztrófavédelem együtt
volt, és ilyenkor az aktuális problémákat megbeszéltük.

Akkor ez mindig hatással volt az adaptálokra is, mert
ha például eldöntöttük, hogy kettõs kéményt szabad
csak alkalmazni egy házban, és nem lehet többet építeni, vagy a tulajdonos maga kell, hogy fizesse, ha többet
akar, akkor ezt az adaptálóknak figyelembe kellett
vennük; de hát ez kiterjedt az építési anyagoktól kezd ve sok mindenre. Igaz, hogy többnyire nem ezeken
múlott, hogy mit csinálunk, hanem a területen dolgozó
kivitelezõkkel közvetlenül egyeztettünk.
A teamek egy-egy község ügyeit intézték. Mi volt
ott, ahol csak egy-egy házat kellett újjáépíteni?
Ez úgy adódott, hogy sajnos volt olyan team, amelyik az elszórt településeken a kevés helyreállítási munkát kapta, ez volt a Gibánéék csoportja. A legnehezebb
feladatuk nekik volt, mert több község tartozott hozzájuk, több kivitelezõvel dolgoztak. Azt hiszem, csak õk
dolgoztak így, lehet, hogy voltak mások is még, akik
többfelé dolgoztak és szerencsés volt a helyzet Gulácson,
Tákoson meg Tarpán, ahol Mányiék dolgoztak, végig
egy helyen, ugyanazzal a kivitelezõvel.
Amikor csak felújítási munkák voltak, ott hogy folyt
a tervezés?
A legtöbb felújítási munka inkább csak statikai megerõsítés volt, építész nem kapcsolódott be a munkába,
a meglévõ állapotot próbálták meg helyreállítani. Fõleg
a végén, amikor már többedszerre lezárták az új épületek építését, akkor kerültek be még olyan épületek a
felújítási körbe, ahol mûszakilag nem volt gazdaságos
a felújítás, egyszerûbb lett volna teljesen újat építeni,
de nem akarták már a kört tovább bõvíteni és így a
felújítás keretében történt meg az építés. Voltak olyan
felújítási munkák, ahol az épület egyik fele stabilan
megmaradt, a másikat viszont le kellett bontani, akkor
be kellett kapcsolódnia az építésznek. Ott egyedi módon
meg kellett csinálni az engedélyezési terveket.
A kivitelezõkkel kapcsolatban voltál a koordinációs
tárgyalásokon. Az egyes kivitelezõk különbözõ szervezeteket képviseltek, eltérõ szervezési stílusban dolgoztak. Eddig csak a gulácsi és tákosi helyzetrõl hallottam,
hogy végezték a felújítást a nagy budapesti cégek, mint
a Magyar Építõ vagy a Középületépítõ?
A Magyar Építõ, amennyi rálátásom volt a munkájukra, építésvezetõi, mûvezetõi szinten, 5-10 emberrel
képviseltette magát, az összes többi ember alvállalkozóként dolgozott nekik, kõmûvesbrigádok, ácsbrigádok,
burkolóbrigádok, mindenki. Próbálták a helyi cigányo-
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kat is beszervezni a munkákra, emlékszem, a koordinációs tárgyalásokon ott volt valaki, aki minden alkalommal ösztönözött a foglalkoztatásukra. Természetesen
jutott nekik is feladat. Szóval a Magyar Építõ néhány
irányító emberen kívül komolyabb létszámmal nem dolgozott, még a gépparkjukat se hozták le, hanem innen,
helyi erõkkel próbálták azt is megoldani.
Milyen volt a minõségellenõrzés?
A mûszaki ellenõrök elég komolyan vették a munkájukat, többször is volt összetûzés a koordinációs tárgyalásokon a mûszaki ellenõrök és a kivitelezõk között
számlavisszatartásokkal, meg ilyenekkel. Tehát az ellenõrzés elég kemény volt, ilyen szempontból az építkezés a helyén volt, de természetesen nem várható
nagyon sok kisvállalkozótól, akiknek a referenciáját
annyira nem nézték meg, ugyanaz a minõség, mint jól
bevált szakembergárdától. Az ellenõrzést a helyi mérnökkamara végezte. Õk a katasztrófavédelemmel kötöttek szerzõdést az õ részükrõl ellenõrizték a munkát.
A kamara jelölte ki a szakembereket, akik ezt a
munkát ellátták?
Így van. Ez volt nekünk is a problémánk, mert több
hiba történt annak idején, amikor a katasztrófavédelemnek szerzõdnie kellett volna nemcsak az ajánlati
tervekre, hanem a kiviteli tervekre is, hiszen a kiviteli
tervek készítését végül is az építészek a kivitelezõ konzorciummal kötött szerzõdés alapján készítették. Namost a kivitelezõ konzorciumnak innen kezdve ráhatása volt a tervekre, hogy azokban mi szerepeljen, és
ebbõl elég sok probléma származott az egyeztetéseken.
Mire gondolok? Például a legtöbb ház simított vakolaton
törtfehér homlokzatfestéssel készült volna, a kivitelezõ
konzorcium ebbe nem ment bele, mert õ már csak az
újmódi, vékony vakolatokat erõltette, és nem is tudtuk
átverni ezt a dolgot, legfeljebb annyit értünk el, hogy a
legfinomabb szemcseszerkezetû vakolatot voltunk kénytelenek homlokzatokon használni.
Ne legyen ilyenre szükség még egyszer, de ha mégis, akkor mûszakilag alaposabban elõ lehetne készíteni
a munkát, hogy a megfelelõ instrukciókat meg lehessen
adni az elején a tervezõknek. Például a pályázatnyertes
tervek kiviteli kidolgozásánál, mert pallérterveket csináltunk május 31-ig, eszükbe nem jutott volna, hogy
nem lehet más, csak vasbeton födém, mondjuk E gerendás vagy téglatálcás; mi hagyományõrzõ módon, fafödémmel dolgoztunk. Vagy ugyanígy a hõszigetelõ anya-
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goknál, valakivel meg kellett volna kötni azonnal a
szerzõdést, és annak megfelelõ instrukciókkal kellett
volna a tervezõket ellátni, akik az ajánlati terveket
készítették, mert mindenki a saját ízlése szerint csinálta
a terveket, és utána többször átkellett dolgozni õket.
Legalább nagyjából fel kellett volna mérni, hogy milyen
adottságú helyszínekre kell a házakat berakni és úgy
kicsit az épületek méreteivel is lehetett volna valamit
kezdeni, és fõleg abból sok problémánk volt, hogy nekünk is a katasztrófavédelemmel kellett volna leszerzõdni, nem a kivitelezõvel.
A katasztrófavédelmisek késõbb már nem szólhattak
bele a folyamatba, hogy például lehessen fagerendát is
alkalmazni a födémeknél betongerenda helyett, hogy
ne a kivitelezõi szempontok érvényesüljenek az építészetiekkel szemben?
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság inkább katonásan
szerette volna, ha mennek a dolgok. Ha praktikusan
és gyorsan akarunk valamit, akkor aki ezt kézbeveszi,
annak tudnia kell, hogy ha a határidõre készen akar
lenni, akkor ezekkel és ezekkel az anyagokkal kell dolgozni. Mondok egy másik problémát a padlómagassággal
kapcsolatban. Elõször megállapították, hogy a terepszinthez képest plusz 1,20-ra ki kell emelni minden
egyes épületet, ott lesz a padlószint. Ez nem volt tartható. Egy keskeny, hosszú épületnél fellépcsõzni ilyen
magasra, az aránytalan. Ez nem volt a régi házakra
jellemzõ. Vagy például ígérték, hogy a budapesti Váti
villámgyorsan csinál ideiglenes rendezési terveket, aminek alapján az adaptálási munkákat végezni tudjuk,
végül ezek nem készültek el, én legalábbis nem találkoztam velük. Az adaptálással nem volt probléma, mindenki lelkiismeretesen végezte a munkát, a probléma a
szerzõdéskötésekkel volt, mire kialakult, hogy ki melyik
tervet választja, onnan már ment minden, mint a karikacsapás.
Turi Attila: Mert kiderült, hogy a telek- és tulajdonviszonyok nem rendezettek, hogy az örökösödés
nincs rendezve, hogy perben, haragban vannak, és nem
volt olyan, hogy majd rendezzük késõbb, hanem elõször
rendezni kellett, és ez eltartott három hónapig.
Nem nagyon értették, hogy az építészek mit akarnak, hogy miért akarnak ott lenni, amikor az emberek
a terveket kiválasztják. Azért, hogy ne válasszon öt
méterrel hosszabb házat, mint ami elfér a telkén, mert
akkor még könnyû másképp dönteni, de amikor már
aláírta a szerzõdést, akkor már nincs visszaút, pedig a
szerzõdés szempontjából teljesen mindegy, hogy melyik
tervet választja. Ott lehetett volna még egy kicsit bele nyúlni, egy kicsit egyszerûbb lett volna az élet, a kivitelezõ szempontjából is, mert az építészek tudják milyen
problémákba lehet belefutni, és ezen tudtak volna
segíteni, de ezt a kívánságot egy ilyen mûvészi ambíciónak fogták fel. Nem érzékelték, hogy ezeket problémákat lehetne így is kezelni, és mi azzal vagyunk megverve, hogy elõre lássunk, csak nem voltunk olyan helyzetben, hogy beleszóljunk. Ha abban a másfél hónapban, április-május folyamán egy olyan szervezet föl
tudott volna állni, mint amilyen kivitelezõ konzorcium,
nem feltétlenül tervezõ konzorciumról beszélek, de például a katasztrófavédelemmel és a kivitelezõkkel kife -

jezetten a tervezést koordináló heti megbeszélésekrõl,
akkor sokkal flottabbul ment volna. Nem volt így se
tragédia, csak mindekinek magának kellett megoldania
ugyanazokat a problémákat. Akkor alkalmunk lett
volna meggyõzni a kivitelezõket, hogy hagyományos
anygból legyenek a födémek, olcsóbban meg lehetett
volna úszni, kevesebb vizet kellett volna bevinni, nem
kellett volna daruzni, tényleg olcsóbb egy fafödém, és
teherbíró is tud lenni, hogy pakolni lehessen rá, vagy
hogy késõbb két szobát fölnyomjon magának a tulajdonos, egyszerûbb lesz öt-tíz év múlva kivágni a lépcsõ
helyét, mint ha a betonfödémet kellene áttörni.
Persze könnyû ezt utólag mondani, tudom, hogy
nem volt ilyenfajta szituáció, hogy ilyen gyorsan nem
kellett lépni az utóbbi évtizedekben, és még a harminc
évvel ezelõtti csengeri újjáépítés is egészen másfajta
elvek szerint történt. Ott nem volt lacafaca, az egyforma
típusházakat felhúzták és nem kérdezgették, hogy ki
mit szeretne.
Tóth László: Szerintem az eredmény messze jobb
annál, és sajnos, nem tudom, hogy a sajtó, legalábbis
amit a Kelet-Magyarország lehozott, az ezt egyáltalán
nem tükrözi, nem az derült ki, hogy jól sikerült akció
volt, hanem teljesen negatív visszhangok voltak. A
politikai beállítottság volt a fontos, nem az eredmény.
Még azt elmondanám, hogy én teljesen véletlenül
keveredtem ebbe az egészbe akkor, amikor az építészkamara, mint érdekvédelmi szervezet nem tudott szerzõdést kötni a katasztrófavédelemmel az adaptálásokra.
A mérnökkamara vállalkozott volna, de csak a saját
embereivel lett volna hajlandó dolgozni. Ezt viszont az
építészkamara, vagyis Kulcsár Attila, az elnök nem fogadta el, így esett rám, az irodámra a választás, és akkor
már nekem kellett összefogni a teameket. Ez azóta is
téma, hogy a megyei építészkamara alakuljon közhasznú társasággá vagy valamilyen szervezetté, hogy ilyen
probléma ne legyen még egyszer, csak ahhoz meg kellene változtatni a kamarai törvényt.

PELIKÁN ISTVÁN
építész, a tákosi újjáépítés menedzsere
Mi volt a te feladatod?
A feladat mindig az, hogy az adott minõségben, az adott
határidõre, adott eredménnyel végezzem el a munkát.
De ez azt jelenti, hogy az elsõ kapavágástól benne vagy
minden tárgyalásban, mindent ismersz, mindent tudsz,
és addig, amig az egészet át nem adod, addig ellenõrzöd,
ennyi az egész. Utána három nap alatt lezongorázod
az anyagi részét, és egy hét múlva megkapod, ami hiányzik a pénztárcádból. Ez ma már így mûködik.
A kivitelezésre létrejött konzorciumba a nyíregyházi
Épker került bele, de te hogy?
Megkeresett az Épker, ez gyakorlatilag mindig így
kezdõdik, együtt csináltunk két bevásárlóközpontot,

már a versenytárgyalásban is benne vagyok, így volt a
tákosi munkánál is, ott voltam az elsõ megbeszélésen,
amit a katasztrófavédelemnél tartottunk. Ilyenkor
tljesen nyílt a kapcsolat, magyarul egy óriási bizalom
van, mindkét fél részérõl, hiszen minden információt
megkapsz, ami ebben a buliban fontos, nemhogy megkapsz, hanem te vezényled az egészet, megkapod a bizalmat és neked az a dolgod, hogy minél jobb minõségben és eredményességben végigcsináld.
A Skála áruházon tanultuk meg azt, akik a szocialista gyakorlaton nõttünk fel, hogy mit jelent a két
szemlélet közötti különbség. Mit jelent a beruházás
szempontjából, hogy hogy gondolkodik egy kapitalista,
és hogy hogy gondolkodtunk mi valamikor. Magyarul,
kõkeményen bele kell állni ebbe a nyomtávba, és csinálni úgy, ahogy elvárják. És akkor kialakul az új szemlélet, másképp látsz, másképp gondolkodol, egy százoldalas, mindenre kiterjedõ melléklettel felcicomázott
szerzõdés az embernek az agyát másképp mozgatja, itt
ügyvédek, mûszaki emberek dolgoznak több hetet, mielõtt egy szerzõdés megköttetik. Ezt kipróbáltuk, mert
az Épkernek is a Skála volt az elsõ komoly nagyberuházása, és ezzel végeredményben megerõsítette a pozícióját, mert referenciák kellenek ahhoz, hogy tovább
tudjál lépni. Aztán jött a Pláza, aminél a szervezést már
minden ízében továbbfejlesztettem, és aztán egy egészen más jellegû munka, amilyen a tákosi újjáépítés
volt, az más szempontból volt érdekes és nehéz, ott
azokat az emberi gondokat kellett megoldani és levezé nyelni, hogy a cég is és azok az emberek is minden
görcs nélkül kerüljenek ki. Úgy hiszem, hogy ez volt
az egésznek a célja, és azért választott az Épker olyan
menedzsmentet, amelyrõl úgy gondolta, hogy ezt jól
megoldja.
A legnagyobb gond az építõiparban az, hogy a megfelelõ szakembergárda nem minden szektorban van
jelen. Azt merem mondani, hogy a kõmûves szakma
van most a legrosszabb állapotban, a többi, a szerelõiparok, azok felnõttek hozzá. Az óriási építési feladatokat nem lehet ma már a hagyományos technológiával
elvégezni, tehát nem véletlen, hogy a szakmában mindenki a száraz építés felé törekszik, hogy a szerelt jelleg
elõnyeit mindenütt, ahol lehet kihasználja.
Mi volt konzorcium feladata, és mi az egyes kivitelezõ cégeké? Hogy oszlott meg a munka?
Amikor a feladatot megkaptuk és az ajánlkozó kivitelezõk közül kiválasztották a hat konzorciumi tagot,
akkor a konzorciummal kötött szerzõdést a magyar
állam. Ez a hat cég egyetemleges felelõsséget vállalt a
munka minõségéért, a határidõre és a megadott költségszinten történõ befejezésért; magyarul, hogyha bárki
kiesik, akkor a másik öt vállalja felelõsséget a végeredményért, teljesen mindegy, hogy mi van vele, milyen
okból, neked azt végre kell hajtani, amit együtt vállaltatok. Magyarul, nem lehetett olyan, hogy a károsult lakosoknak azért, mert az egyik cég tönkremegy, vagy fize tésképtelen, ne legyen kész a háza idõben. A konzorciumnak ez volt a szerepe, hogy a kormány elvárásait
teljesítse. A konzorcium tagjai között volt egy szindikátusi szerzõdés, itt meg volt határozva, hogy milyen
felelõsséggel bírnak a tagok egymással szemben, ez mind
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le volt rendesen papírozva, kinek, mit, mikor, hogyan
kell csinálnia, és a megfelelõ biztosítékok arra az esetre,
ha valaki kiszállna ebbõl a buliból, vagy nem úgy teljesít,
akkor meglegyenek a tartalékok, a megfelelõ garanciák.
Ez a munka most lezárult?
Épp ma hallottam a rádióban, hogy annak a negyvenvalahány lakásnak az építése is lezárult amelyeket
csökkent mûszaki tartalommal adták át valamikor
december közepén.
Hogy osztották szét a munkát a kivitelezõk között?
Ez sokkal egyszerûbb volt, mint gondoltuk volna,
ebbõl vártuk a legnagyobb hajcihõt, és érdekes, hogy
nem így történt. A konzorcium tagjai kétféle vállaláscsomagot állítottak össze, egyhatod-egyhatod arányban.
Persze az akkori egyhatod állapotot értjük alatta, amikor az egész szerzõdéskötés elkezdõdött, tehát amikor
még nem tudtuk, hogy ez az egyhatod valóban egyhatod
lesz-e, vagy éppenséggel egynyolcad, a másik meg egyötöd, ezt akkor még nem lehetett pontosan fölmérni.
Az akkori adatok birtokában volt ez egyenlõ megosztás;
és úgy képzeljétek el, hogy minden kivitelezõ borítékolta, hogy melyik részt szeretné, két cég volt, akik
ugyanarra mentek, de õk is könnyen megegyeztek, tehát röpke egy óra alatt ez az egész megegyezés megvolt.
Ilyen elõre elképzelhetetlennek látszott, ez volt a
legkritikusabb, amire gondoltunk, és ez oldódott meg
a legegyszerûbben.
Mi volt a kivitelezés során a konzorcium közös feladata? Anyagellátásban vagy más területn?
Tehát a közös tárgyalásokon a stratégia kialakult,
itt a lényeg az, hogy közösen tárgyaltak az anyagbe szállító cégekkel, illetve azokkal a cégekkel, akik a magyar államnak felajánlásokat tettek, és nekünk az volt
a dolgunk, hogy ezeket a felajánlásokat pontosítsuk.
Amikor a házak szerkezeti leírása megvolt, akkor egyértelmûvé vált az is, hogy milyen anyag kell, mibõl
mennyi, tehát a tervezõkkel együtt le lehetett ülni a
gyártókkal, ez komoly gyúrás volt, amit felváltva, de
eredményesen végigcsináltunk. Nagy segítséget nyújtottak természetesen a katasztrófavédelmisek is. Nem
voltak õk ebben benne, mert ez nem az õ kompetenciájuk, de nagyon komoly segítséget adtak. Leültünk,
tárgyaltuk és utána meghatároztuk, milyen anyagot
honnan hozunk. Azt hozzá kell tenni, hogy nem tudták
egy-egy anyagféleség teljes vertikumát lefedni a szállítók, hiszen már lekötött megrendeléseik voltak, a
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hiányt az itteni gyárakkal, egyrészt a fehérgyarmati,
másrészt a mályi téglagyárral gyártatták. Volt kivitelezõ,
aki tatai cserepet használt, mások a csabait hozták, hiszen óriási mennyiségekrõl volt szó, de ezt csak úgy
lehetett, hogy közel azonos feltételeket hozzunk össze
a gyártók között, és a lényeg az, hogy a folyamatos szállítás biztosítva legyen az egész területen, ne legyen soha
fennakadás. Ezt nagyon jól megoldottuk, az Épkernél
biztos, hogy ez a logisztikai vonal nagyon jól mûködött,
és nekünk semmi fennakadásunk nem volt.
Munkaerõvel hogy lehetett ellátni a feladatot? Hon nan volt az Épkernek annyi szabad kapacitása, hogy
ezt a munkát elvégezze?
A következõt tudom elmondani: az elsõ percben,
amikor még nem tudtuk pontosan a feladat nagyságát,
de azt tudtuk, hogy itt egy nagyon komoly alvállalkozói
létszámról van szó azonnal felmértük, hogy mennyire
vannak lekötve azok az emberek, akikkel mi együtt
dolgozunk, megszondáztuk, hogy mennyire ugranak
ezekre a dolgokra, és kiválasztotuk azokat, akikre szükség volt. Logikus, hogy itt a stratégia nemcsak az volt,
hogy legyenek vállalkozók, aki megcsinálják, méghozzá
olyan vállalkozók akik a részünkrõl már megfelelõ minõsítést nyertek, mert ez volt legfontosabb, de ugyanakkor azt is benne kellett hagyni a kosárban, és ezt
nem lehetett félretenni egészen a munka legvégéig,
hogy legyenek mindig tartalékban is vállalkozók.
Nekünk az volt az alapállásunk, hogy nem nagyvállalkozókkal kell csinálni ezt a feladatot. Itt nem szabad
rizikót vállani, tehát ha odaadod egy nagyvállalkozónak, és õ belebukik, akkor kész, vége, teljes a bukovári.
Mi azt a szisztémát követtük, hogy két házat adtunk ki
egy vállalkozónak, egyrészt, hogy folyamatosan szon dázzuk, másrészt tudtuk, hogy két házat egy 8-10 fõs
garnitúra simán meg tud építeni, és ha az egyik helyen
nem tud dolgozni egy technológiai akadály miatt, akkor
át tud menni a következõ házra. Ezt még azzal is finomítottuk, hogy emellett felújítási munkát is osztottunk
rá, ha a másodiknál is valami miatt állni kellett, akkor
csinálta a felújítási munkát. Ez volt a szisztéma, és esze rint haladtunk. Ebben nagyon jó partnerek voltak az
építészek, azt el kell mondani, mert nekünk arra volt
leginkább szükségünk, hogy az adaptációs terveket idõben megkapjuk, és hogy ezek az tervek olyan színvonalúak legyenek, hogy nagy biztonságban lehessünk
afelõl, hogy ha bekerülnek az építési hatósághoz, akkor
ugyanaz jöjjön vissza, az építési hatóság nem köt bele,
nem változtat semmit. És ennek megfelelõen, amikor
mi megkaptuk az építészekkel egyeztetett adaptációs
tervet, azonnal elkezdük a munkát, nem vártuk meg
az építési engedély kiadását…
Turi Attila: ezt egyedül az Épker merte vállalni a
kivitelezõk közül.)
… és ezzel óriási elõnyre tudtunk szert tenni a
munkában. Ehhez az is kellett, hogy mi meg partnerei
legyünk az építésznek abban, hogy ha megjött az adaptációs terv, akkor meg ha õ nem ért rá, mert sok munkája volt, akkor mi elvittük a közmûvesekhez, egyeztettük, aláírattuk és úgy vittük be a hatósághoz. A
másik dolog aminek én nagyon örültem és ezt maximálisan ki is használtuk, a vándorépítészek folyamatos

jelenléte. A munka zömében felváltva hat vándorépítész
volt a területen, és ezekkel a gyerekekkel rengeteg jó
dolgot meg tudtunk csinálni. Kidolgoztattuk velük a
részleteket, kerítéstõl kéményfej-kialakításig, tagozatokig, díszekig, magyarul mindent olyan részletességgel,
hogy neked ezzel már nem kellett foglalkoznod; ki volt
gyûjtve a gyerekek által, hogy ebbõl ennyi kell, abból
annyi kell, megkapta a vállalkozó, jól van, csináld; nem
volt gond, hogy milyen legyen a hátsó udvari rész kialakítása, milyenek legyenek az ereszek, ettõl nekünk nagyobb elõny nem is volt. Rendkívül megkönnyítette a
munkánkat.
A különbözõ vállalkozók egyformán tudták követni
ezeket megoldásokat?
Mindent, mert hát ez odáig jutott, hogy mondom a
vállalkozónak, a Lajos bácsi egyik kéménye A t ípusú, a
másik B típusú, a tagozat a homlokzaton ilyen, az mind
rá volt írva a tervre, és megvoltak hozzá a részlettervek,
és annak megfelelõen tudott dolgozni. Nagyon jól jártunk, hogy ilyen emberekkel tudtunk együttmûködni.
Az alvállalkozókkal milyen szerzõdésetek volt?
Mindenkivel ugyanolyan tartalmú szerzõdésünk
volt, mint amilyen nekünk a katasztrófavédelemmel.
És ott se volt olyan, hogy az egyiknek ennyi rezsiórabér,
a másiknak annyi; minden munka felméréses volt,
nem volt átalányár, csak az elvégzett munka után fizettünk, a többletanyagot a vállalkozónak kellett állni, a
többletdaruzást, bármi olyasmit, hogy hiba esetén viszsza kellett bontani, egyébként egyszer fordult elõ ilyen.
A másik az, hogy folyamatos volt a mûszaki ellenõrzés, folyamatos igazoltatás, magyarul, hogy ne maradj
semmivel hátra. Állandóan topon legyél, ehhez ott volt
szegény Géza bácsi, aki meghalt, Kovács Géza mû szaki
ellenõr, az utolsó napokban halt meg, amikor az utolsó
házat adtuk át, azelõtt két nappal, õ ebben partner
volt, a többletmunkáktól kezdve mindenben, tehát úgy,
hogy nem kellett sehol leállni.
A kész munkát a katasztrófavédelem vette át?
Mindig az jut eszembe, hogy amikor Kazahsztánban
dolgoztam, elõször átvették a munkát a vegyépszeresek,
õk voltak a fõvállalkozók, utána átvették a németek, a
konzorcium megbízottjai, és utoljára az oroszok és az
átvétel szigorúsága állandóan emelkedett. Itt is úgy
volt. Elõször is, az átvételhez a tervezõt is mindig meghívtuk, ez természetes, ott volt a katasztrófavédelem,
az újjáépítési biztos, a mûszaki ellenõr. Tehát nekik
adtuk át, õk vették át tõlünk a házat, hivatalosan a
mûszaki ellenõr, aki a mérnökkamara részérõl meg volt
bízva az ellenõrzéssel. És õk adták át a lakosoknak. Mi
soha nem adtuk át a házat hiánypótlással, csak úgy,
hogy már ne legyen hiánypótlás. Az kiszúrás lett volna
velük, hogy õ meg próbálja úgy továbbadni a lakónak.
Nálunk úgy kezdõdött az egész, hogy építettünk
egy mintaházat 42 nap alatt, és azt mondtuk, hogy ez
az etalon. Ilyen színvonalon kell megcsinálni, ezt fogják
a károsultak megkapni, elfogadni, legyen a vállalkozónak egy példa a szeme elõtt és legyen a lakónak is,
hogy mit követeljen a mûszaki ellenõrzéstõl, a vállalkozó
is tudja, hogy mi mit követelünk tõle. Ez nagyon megkönnyítette a dolgunkat, ott volt a példa, nem lehetett
arra hivatkozni, hogy valamit nem úgy képzeltek.

Más kivitelezõk, más falubeliek is jöttek megnézni?
Hát jöttek, ebbõl sok bajunk is volt, mert, hogy is
mondjam, túl jónak se jó lenni, pedig a mai világ ezt
kívánja, az emberek azt mondták, hogy bezzeg Tákoson
palotákat építenek. Azt azért tudni kell, hogy a tákosi
lakóépületek nagysága a beregi lakóépületek átlagánál
15-20-25 százalékkal nagyobb volt, tehát ebbõl következik, hogy az új házak is nagyobbak lettek, másrészt
egy építész egy kis kulipintyóval nehezebben tud boldogulni, és abból szépet kihozni, mint egy nagyobb házból, arról nem is beszélve, hogy Tákos szinte teljesen
újjáépült, az egy egészen új falu, mert szinte minden
házba bement a víz.
Úgy hiszem, a választás nagyon jó volt, nem akartunk nagyot fogni, elõször úgy volt, hogy 36 új házat
építünk, és százat újítunk fel, a végén ebbõl lett 100 új
lakás, még 12 felújítás, ahol a falakat az alapig vissza
kellett bontani, 12-nek teljesen új tetõt építettünk, és
12-t felújítottunk, de azt kõkeményen, becsületesen.
Nagyon fontos volt, hogy akkor, amikor odamentünk a munka megkezdése elõtt fölmérni hogy milyen
károsodás van az épületeken, akkor négy csapatot állítottunk össze, amelyek nagyon korrektül, mennyiségre
lebontva, az akkori helyzetnek megfelelõen természe tesen, mert utána még sokat romlott a házak állapota,
csináltunk egy általunk kitalált szisztéma szerinti
felmérést, alaprajztól kezdve homlokzatokig minden
elkészítettünk, leírtuk, hogy ebbõl, abból, amabból mire
van szükség, milyen állpotban van nemcsak a ház,
hanem fénykép és videofelvétel készült a házon kívül
a kerítésrõl, szennyvízaknáról, bejáróról, árokról, melléképületekrõl, mindenrõl, hogy ne legyen késõbb abból
gond, hogy most milyen állapotban veszed át, akkor
hogy adod vissza. Mindent láttunk, rögzítettünk, és
egy olyan csapat dolgozott akkor is együtt, hogy mindenki benne volt. Ez persze megoldható volt, mert egy
kezelhetõ lakásszámról volt szó, ahol 700-800 lakást
kell felmérni azt nehéz így megoldani, legfeljebb akkor
nem négy csapat kell, hanem tíz, de akkor a kezdet
kezdetétõl látjuk, hogy mi a helyzet, és nem vitatkozunk
ezen vagy azon. Az nagyon sokat segített az elején, hogy
én azt mondtam, egy hét alatt le kell zongorázni a fölmérést. Kialakítottam a magam csapatait, én ebben nem
vettem tevõlegesen részt, csak mindig mentem és néztem, mi kell. Hogy mûködjön. De a hét végére ez le
volt zárva, át volt adva a katasztrófavédelemnek, és
tudtunk mindent a faluról.
Van egy dokumentációtok minden egyes károsodott
házról?
Persze, hát ez volt, mondom, a legelsõ lépés, és biztos
vagyok abban, hogy az új házakról is meglesz a komplett
dokumentációnk. Az újjáépítés befejezõdött, nekünk
még van egy faluház, amit meg kell csinálnunk, de az
is készen lesz április közepére, aztán ott van még a
parókia, majd eldönti az egyház, hogy mit csinál vele,
ez már az õ dolga, tehát más feladatunk már nincs, és
az Épker, ami eddig is profi fotóst, profi videóst, profi
riportert alkalmazott arra, amikor egy közbensõ állapotot dokumentált Felszáradnak a könnyek… címen,
úgy gondoljuk, hogy ezt a teljes falura vonatkozóan
meg kell csinálja, hogy az új házak elõtt lesznek az

17

emberek, a lakók lefényképezve, mert Tákoson, meg a
beregi térdségben valamikor nagy divat volt, hogy le fényképezték az embereket a saját otthonuk elõtt,
ahogy az iskolásokat szokták. Én úgy hiszem, hogy egy
ilyen gesztust meg kell tennünk, és ebbõl a kiadványból
mindenki fog kapni. Nemcsak könyvet kapnak, még
videót is akarnak készíteni, egy 25 perces anyagot be
is mutattunk az ottani közönségnek, ami az egész építési tevékenységrõl szól, és a vele járó minden szépséget,
gondot, mindent föl fog tárni.
Mi, akik benne voltunk, tudjuk, hogy micsoda tragédiák voltak itt, aminek a nyomait ma már nem látni,
nekem nem a mûszaki dolog volt itt a lényeg, ez egy
dolog, amivel az ember, ha profi, akkor már minden
gond nélkül boldogul. Mindig azt szoktam mondani,
hogy ha jól csinálom a dolgomat, akkor nekem elég
kell legyen a munkaidõ, hogy elvégezzem a feladatomat.
Nekem is van családom, gyerekeim, törõdni kell velük.
Ez létfontosságú dolog, mert honnan meríted az erõt?
Nem abból, hogy elmész és megiszol két sört, az is kell,
de a család az, ami biztos tásmaszt ad, tehát azzal törõdni
kell, és az elõzõ életemben dolgoztam már úgy, hogy
annak megitta a keserû levét a család.
Ezért volt jó az a szisztéma, amit szintén csináltunk,
hogy a lakókat falugyûléseken állandóan tájékoztattuk.
Tehát olyan nincs, hogy valakiben ne lett volna tüske
vagy gombóc vagy valami, de ezeket az információkat
be kellett gyûjteni, tudnunk kellett róluk, ismerni kellett az emberek hangulatát, és ezt le kellett valahogy
vezényelni. Erre tökéletesen jó volt a falugyûlés, és
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kiderült, hogy azokból a hitetlen Tamásokból, akik ott
voltak, vagy hitetlen Erzsike nénikbõl a legnagyobb támogatóink lettek, hiszen az adott szó véghezvitele, annak a betartása a legnagyobb kincs. Az volt a fontos,
hogy amit mondtál, annak hitele legyen, hogy az embe rek érezzék, hogy nincsenek átvágva. Rendkívül nagy
volt a bizonytalanság, amikor elindultunk, nem akart
ebben senki hinni, hogy meg tudják csinálni, amit ígértek, erre nem volt példa, magyarul az kellett, hogy lássák az elsõ házat, akkor kezdett kicsit nõni bennük is
az erõ, és akkor folyamatosan növekedett, és tényleg
azt hiszem, hogy most már örülni is tudnak az emberek.
Most már tudnak örülni.

MÁNYI ISTVÁN
a tarpai helyreállítás fõépítésze
Hogy kerültél be az újjáépítés folyamatába?
1999-ben kerestek meg az Évosztól, hogy Pistám, azon nal kellenének tervek, mert akkor volt egy 17 megyét
érintõ nagy árvíz és belvíz. Akkor készítettük el az alapterveinket, 8-10 nap alatt. Arról nem kaptunk visszajelzést. Azt tudjuk, hogy valamennyi károsult önkormányzatnak szétküldték, idõnként a tévében láttunk
is egy-egy beszámolót, hogy itt vagy ott épült egy-egy
utca a terveink alapján, mi „vízre bocsátottuk” ezeket
a terveket, és mindenki használhatta.
Amikor 2001. márciusában volt a borzasztó árvíz a
Beregben, akkor nekünk már ezek a terveink megvoltak. Kaptunk egy értesítést, hogy pályázati anyagot
kérnek ajánlati tervekhez, mi tovább dolgoztunk a régi
terveken, szétnéztünk a környéken, hogy hogy lehet
a helyi hagyományokhoz alkalmazkodni és beadtunk
8 tervet, amibõl négy bekerült a kiválasztott 17-be. Eze ket mi szigorúan ajánlati tervnek hívtuk, bárki a jelenlétemben szóbotlásként típustervrõl beszélt, mindig
figyelmeztettem, hogy nem arról van szó, mert ere dendõ szándékunk volt, hogy aki kiválasztja a tervet, annak
bármilyen kérése van a családi össztétele, életkora,
használati szokásai miatt, mi minden módosítás iránt,
ami az építészeti minõséget nem befolyásolja, teljesen
nyitottak legyünk, és ez így is történt.
Aztán volt egy fordulópont, mert az árvíz hirtelen
jött, négy nap alatt emelkedett nyolc métert a Tisza,
amit elképzelni is borzasztó.
Eredetileg a katasztrófavédelem úgy gondolta, hogy
az építési engedély alapján az újjáépítés levezényelhetõ.
Az esõ kapavágásoknál aztán nyilvánvalóvá vált, hogy
ez nem így van. Ahhoz, hogy itt az egységes mûszaki
tartalom, a számonkérhetõség meglegyen, ahhoz a
kiviteli terveket meg kell csinálni. Volt két-három kon zultáció, ahol ott voltak a tervezõk és a katasztrófavédelem, és azon kaptam magam, hogy egyre többen néznek rám, hogy Pistám, ezt tulajdonképpen neked kelle -

ne fölvállalni generálban, mert nemcsak az építészeti
tervek elkészítésérõl volt szó, hanem az elektromos és
a gépészeti tervekrõl is. Ez kicsit megkésetten indult,
de harminc nap alatt a 17 ajánlott terv építészeti és
gépészeti tervei készen voltak. Nagyon fontos volt, hogy
a kivitelezõk azonos anyagot kapjanak, a csomópontok,
szerkezeti megoldások, nyílászárók valamilyen egységes
rendszerben készüljenek, hiszen nemcsak a tervezésnek volt szûkre szabva az ideje, hanem a kivitelezésnek
is. Nem lehetett arról szó, hogy a tizenegynéhány tele pülésen különféle anyagokat építsenek be, itt egy nagyon részletes egyeztetési folyamat volt. Végül, azt kell
mondjam, ki tudtuk választani azokat az ajtókat, ablakokat, egységesítve lettek a vasalt alapok, falszerkezetek,
födémszerkezetek, a hõszigetelés, a homlokzati felületkezelés, az ácsszerkezetek, a tetõfedés. Az ácsszerkezeten elemenként végig kellett menni, hogy anyagtakarékos legyen, de azért 100-150 évre biztosítva legyen
az állákonysga is.
Volt egy logisztikai szervezet, de ez óriási feladat
volt; erre a területre olyan nagy mennyiségû építõanyagot kellett biztosítani, ami korábban teljesen ismeretlen
volt, nemcsak szállításban, hanem gyártási kapacitásban; hirtelen megjelent ezer családi ház anyagigénye,
maguk az utak sem voltak megfelelõk, pótkocsis kamionok szállították a téglát, cementet, mixbetont és az utak
terhelhetõsége, a tekek megközelítése ott, ahol nem
volt szilárd útburkolat, ez mind a kivitelezõnek okozott
nagyon sok gondot.
A konzorcium tagjai a saját munkájukért különkülön voltak felõsek, de éppen a mûszaki tartalom egységesítése miatt nekik is elemi érdekük volt, hogy a
mûszaki és gazdasági követelményeknek leginkább
megfelelõ anagokkal dolgozzanak. A szervezet nagyon
jól mûködött. Vásárosnaményban volt egy konténertábor, ott voltak a heti kooperációs tárgyalások is, többnyire én is ott voltam, eleinte, aztán menekültem a
helyszínre, mert ott sokan vártak. A tervezésnek is
megvolt a helyszínen a felelõse, Tóth Laci, a nyíregyházi
fõépítész, de bármi kérdés, vita volt, én is ott voltam. A
kooperáción azokat a kérdéseket vitattuk meg, amit
tényleg meg kellett beszélni, mert itt egy hihetetlenül
feszített ütemû, pergõ ritmusú kivitelezés folyt.
Te hol dolgoztál a helyreállításban?
Ezek az árvíz által károsított települések egészen
különféle építészeti hagyománnyal rendelkeznek annak ellenére, hogy szinte egy bokorban vannak. Ez a
kezdet kezdetén nagy meglepetés volt. Tákoson, a
paticskatedrálison kívül alig volt mûemléképület. Csarodán is ott van az a gyönyörû középkori templom,
Jándon és Gulácson szinte alig volt mûemlék. Gulácson
most megtalálták, sokszor átépített, elvakolt szerkezetek alatt, az egész Bereg legrégibb, talpgerendára
állított épületét. Én Tarpán mûködtem, Tarpa egészen
más adottságú település, nagyon kemény, rátarti, katonaadó falu volt. Azon túl, hogy idõszakosan mezõvárosi
rangggal is rendelkezett, egy rövid ideig még pallosjoga
is volt. Sánccal, vizesárokkal védett település volt, ami
abszolút ritkaságszámba megy ezen a környéken.
A település magva egy szárazulaton volt, amit az
árvizek nem értek el. Most sem. Viszont a település

gyarapodásával a település szoknyája egyre jobben
kiterült a rétekre, a hatvanas évektõl kezdve ott eléggé
át nem gondoltan jelentõs falubõvítés folyt, a legsúlyosabb károk éppen itt keletkeztek. Épült a negyvenes
évek elején egy ONCSA lakótelep, már azok az ONCSAházak is a település szoknyáján épültek elég gyatra
alapozással, gyatra szerkezetekkel, ezek a házak, azt
lehet mondani, megadták magukat. Érdekes módon
hiába volt betonalap és téglafal, nem vették figyelembe
a helyi építési szokásokat, és nem tudtak ellenállni a
folyamatos belvíznek; ugyanis belvíz sokkal gyakrabban
volt, mint árvíz.
A következõ házcsoport, amelyik nem bírta, a hatvanas-hetvenes években épült gázszilikát házak. Ripityára
törtek a betonalapjuk ellenére. Ezek a gázszilikátos
házak itt megbuktak, ugyanis az altalaj nagyon agresszív, duzzadó agyag, ami szinte szétrázza az épüle teket. Itt építési hagyományként egy nagyon speciális,
rugalmas kõalap volt szokásban. A tarpai hegy vulkanikus képzõdmény, úgyanabból a kõbõl van, mint a
tokaji, és ebbe a nagyon kötött talajba, ami olyan, hogy
szikrázik, ha száraz, beleásták az alapárkot, abba sok
helyen szárazon rakták bele a követ, amíg a talajszintet
el nem érték. A sarazást csak ott kezdték. Ez a kõalap
80-90 centi mélyre lement. Tehát az öregek túljártak a
mozgásra hajlamos talaj eszén, az alap szinte úgy mûködött a ház alatt, mint a vasúti töltés zúzottkõ ágyazata.
Föl tudta venni az alakváltozásokat, amiket a talaj
keltett, de nem adta tovább a vályogfalaknak. Ezek a
jól megépített házak mindenütt 60-70 centire ki is voltak emelve a környezetükbõl. Tehát Tarpa jómódú falu
volt, jól megépített házakkal. Saját közös tölgyerdejük
volt, a községben tölgybõl készültek a nyílászárók is, a
födémek is. Káprázatos esztergált tornácok voltak, egy
házon, ahol a tulajdonos ácsmester volt ezelõtt 70 évvel,
tölgybõl csinált korintuszi oszlopokat a tornácra.
Gyönyörûek a kerítések. Gond volt, hogy a kerítések újjáépítése nem szerepelt a helyreállítási tételek
között. Csak remélni tudom, hogy a megmaradt kerítések az esõbeálló formációkkal nem fognak eltûnni az
árvíz következtében. A kerítések többnyire, furcsa módon, megmaradtak. Ahol meg ezt a fajta kerítésépítést
már abbahagyták, még a betonoszlopos kerítéseknél is
vissza tudtak valamit hozni a korábbi hangulatból. De
tucatszám megmaradtak az erdeti kiskapuk.
Tehát volt egy nagyon gazdag építészeti hagyomány,
ezt településenként mindenkinek saját felelõssége volt
figyelembe venni, mert az ajánlott tervekrõl nem lehetett elõre tudni, hogy hová kerülnek. Egy-egy fõépítész
egy településen tervezett, én adaptáltam mindent Tarpán, egy másik építész egy másik településen, ez alapve tõen jó ötlet volt, azt hiszem, éppen Turi Attilától származott.
Az új épületek építése június végére stabilizálódott,
ami viszonylag megkésve történt, az a károsult épületek
felújítása, ilyenbõl Tarpán hatványozottan több volt,
mint a többi településen. Itt 150 új ház épült és ennek
a duplája volt a felújítás. Ezekhez statikai szakvé leményeket készítettünk. Minden épületrõl visszakereshetõen, fotókkal, felméréssel, szakvéleménnyel, a jellegze tes hibákkal. A katasztrófavédelem az esetek többségé-
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ben elfogadta ezeket a szakvéleményeket. A felújítás
eredetileg nem volt az építészek feladata, amikor be vontak minket ebbe a munkába, az új házakkal indultak, és egy ízben, amikor lent voltam mûvezetni, csak
úgy rákérdeztem az építésvezetõre, hogy a padlókkal
mit csináltok ezekben a régi épületekben?
Mindenben ugyanazt csináljuk, mint az új épüle tekben. Hát akkor vettem egy nagy levegõt, – ez nagy
baj. Kerestem partnereket az épületszerkezeti tanszé ken, Lányi Erzsébetet és Pattantyús tanár urat, akikkel
átrágtuk ezeket a kérdéseket. Nem volt feladatunk, de
láttam, hogy ha ezekre a kõalapú, vályogfalas házakba
berakják a talajnedvesség ellen szigetelt aljzatabetont,
akkor megölik a vályogszerkezetet. Ez a változó méretû
kövekbõl rakott alapozás nem adott olyan síkot, ahol
szigetelni lehet, ha meg csak a helyiségeket szigetelik
alulról, az a talajpárát kihajtja a vályogfalra. Rosszabb
a helyzet, mintha kívülrõl ázna, mert az elõbb-utóbb
kiszárad, de belül nem süti a nap, nem fújja a szél. Úgy
gondoltuk, hogy ha mûegyetemi szakvéleményként
jelenik meg ez az észrevétel, annak nagyobb a súlya,
így is lett, sikerült a házakhoz illõ megoldásokat találni.
Aztán voltak a falszerkezeti károsodások. Egyik nap
talákozom egy naplóbejegyzéssel, hogy a szétnyílt vályogfalat Hilti dübelekkel kell rögzíteni mûgyanta be sajtolásával. Mondja az egyik jóérzésû mûvezetõ, hogy
Pistám, képzeld el, egy fogpasztás tubusnyi mûgyanta
ötezer forint, hát ezekbe az egérrágta falakba mennyi
fog kelleni? Kérdezem, mirõl van szó? Mutatja a bejegyzést, akkor Pattantyús tanár úrral beszéltem meg, hogy
javasoljunk irányadó megoldásokat, hogy lehet egy vályogfalat megerõsíteni. Mert sokféle javaslat volt, például
hogy bontsanak ki egy szakaszt a vályogfalból, cseréljék
ki az alapot és pótolják téglából. Ha megszûnik egy
vályogfal homogenitása, az biztos, hogy ott törési pont
lesz. Végül a fagerandavázas szerkesztés alaján tölgyfa
pallókkal stabilizáltuk a falszerkezeteket, a saroknál
kétirányban bevezetett tölgyfapalló, tölgyfatüskékkel
rögzítve, levakolva, kívülrõl függõleges irányban pedig
egy becsapolt ellentartó szerkezet. Ezeknek a sarkoknak
a kiképzése úgy alakult, mint ahogy egy gerendavázas,
vagy még messzebb menve az idõben, mint egy paticsfalas szerkezet, van benne egy merevítõ faszerkezet.
Ahol az alap károsodott, ott le kellett bontani a falat és
korlátozott mennyiségû vályogtéglát be tudtak szerezni
a helybéliek.
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A régi házakat ilyen mûemlékes szemlélettel és
gondossággal sikerült helyreállítani? A kivitelezõ ezt a
rendelkezésre álló keretbõl ki tudta gazdálkodni? Hogy
volt ez más községekben?
Én ezt a két mûegyetemi szakvéleményt postáztattam a katasztrófavédelemnek és adtam minden
tervezõnek, ha ilyen kérdés fölmerül, akkor ezzel élhettek. Én ezeket a házakat a valóságos kvalitásaiktól
függetlenül ténylegesen úgy kezeltem, mintha mûemlékek volnának. Nagy baj, nekem legalábbis hiányérze tem van emiatt, hogy a mûemlék épületekkel nem én
foglalkozhattam, mert az a kormányrendelet szerint
külön csomagba került.
A szakvéleményeket tisztességesen lehetett csinálni, de maradéktalanul igazságosan nem. Egy-egy kiegyezés korabeli épületrõl nagyon nehéz volt megmondani,
hogy az vajon most repedezett-e meg, vagy évekkel ezelõtt. Nem kerültek felszínre ezek a kérdések, pedig a
viták a helyszínen fõleg ezekbõl származtak. Adott esetben a javítás költsége majdnem annyi volt, mint egy
újé, de az építészeti értéke miatt erre oda kellett figyelni.
Érdekes módon ezt nem kérdõjelezte meg sem a katasztrófavédelem, sem a kivitelezõ, ebben igazán partnerek voltak.
A mobitlelefonom állandóan csengett, akinek valami
kérése volt az építéssel kapcsolatban, mindig megtalált.
Egyszer hívott egy tanár teljesen kétségeesve, hogy van
neki egy háza, többezer könyvvel, teljesen berendezve,
és szól a kivitelezõ pénteken, hogy hétfõ reggelig ürítse
ki a házat, jönnek dolgozni, három hónap múlva költözhet vissza. Hogy föltétlen tenni kell valamit. Szombaton
lementem, nem csak ez az egy ház volt ebbõl a típusproblémából, ezekbe a jobb minõségû új házakba, beton alappal, téglafalazattal, a víz ugyan nem ment be, de
megközelítettea padlószintet és beiszapolódott. 10-15
centi roskadás is volt a nagyszobák padlójában, olyan
volt, mint egy megroskadt hártya. Miután ezekre nem
volt javítási dokumentáció, a kivitelezõ ezeket kezdte
fölverni és föltölteni. Akkor a Szakszig vezetõjéhez,
Bagaméri Lajos uramhoz fordultam, kérdeztem tõle,
hogy Lajos, nem tudtok valahonnan egy injektáló be rendezést szerezni? De nagyon sürgõsen. Dübög az a
szerencsétlen padló, de ha célzottan néhány furatot
készítünk és anélkül, hogy az alapokat szétnyomnánk,
kontrollált nyomás mellett betont injektálnánk alá, nem
kellene kiköltöztetni a lakókat. A parkettán kell, ha a
lakó ebbe beleegyezik, néhány hatvanas lukat fúrni,
amit szépen be lehet pótolni. Hétfõre ott volt az injektálómasina, tényleg elképesztõ pasi ez a Bagaméri, és
tucatnyi házat így hoztak rendbe, volt, hogy egy szoba
alá 3-4 köbméter beton bement. Nagyon érdekes ez a
statika, volt, ahol levegõben állt meghajolva az aljzatbeton, nem lehet tudni, hogy a szigetelés tartotta össze,
vagy mi, mert ezek nem hajlításra méretezett szerkeze tek, nem vasalt aljzatok, az aláinjektálással még visza
is lehetett emelni valamennyit a süllyedésbõl. Ezzel
nagyon sok kellemetlenséget meg tudtunk takarítani.
Ahol meg nagy volt a lehajlás, ott az alátömés után jött
a kiegyenlítõ aljzat és arra a padló. Én ezeket a szakvéleményeket és tapasztalati leírásokat is eljuttattam
a katasztrófavédelemhez, tudom, hogy körbepostázták,

azt hittem, hogy lehet majd másutt is alkalmazni, csak
kiderült, hogy ez szinte speciálisan tarpai kérdés. Tákoson, Csarodán a lakások túlnyomó részét elvitte a víz.
Mennyire sikerült ezekkel a ajánlati tervekkel követni a helyi hagyományokat?
Rögtön a tervezés indításakor lementünk, és 3040 homlokzatot felmértünk. Nagyon szép íves motívu mok voltak, a korongdísz kifejezetten tarpai hagyomány. Elképesztõen szép, bumfordi profilokat találtunk,
ezeket a homlokzati rajzokat dokumentáltuk, és még
olyan szituáció is volt, hogy egy elbontott ház helyén a
saját építészeti rendje került vissza az új homlokzatra.
De a településrészek között is differenciálni kellett,
hiszen az Újvárosnak nevezett területen már nem a
múltszázadi vagy századeleji architektúra élt, hanem
annak szinte minden estben egy egyszerûsített változata. Olyat azért nem csináltunk, hogy például a Csokonai
utcában, ami kint van egészen a rét felé, hogy oda fölrakjuk a korongdíszt, mert ez ugye szakmailag is aggályos és kezelhetetlen. Ott a legegyszerûbb homlokzati
díszítõelemeket tettük a házakra. A tornácoknál sajnos
nem tudtuk következetesen végigvinni a burkolati
rendszert. Nagyon szerettük volna, ha a tornácszé leknél egy élére állított kisméretû téglából jelenik meg
egy gyönygysor és lapjára fektetett téglával burkoljuk
a tornácokat. Ezt a téglaminõség, a gyakorlat, a kivitelezés valamelyes nehézsége miatt végül is levették a
napirendrõl, azt meg természetesen nem támogattuk,
hogy olyan kerámiaburkolat készüljön a tornácra,
amelyik a tornáclábazat fölött lapszélességben megjele nik a lefagyás veszélyét megteremtve.
Nagyon sok olyan esetünk volt, amikor egy háznak
a fele semmisült meg. Sajnos, ahogy fogyott a pénz,
egyre többször kellett körbejárni a kérdést, hogy meddig
lehet beavatkozni az épületbe. Aztán ezeket az élet
sokszor nagyon sok esetben maga megoldotta, mert ha
hozzányúltak, akkor omlott, és ameddig omlott és nem
volt egészséges szerkezet, addig vissza kellett bontani.
Nagyon sajnálnám, ha kimaradt volna az életembõl
ez a beregi újjáépítés. Macerás volt, mondom, én a végére fizikailag is elég rendesen kikészültem, de hát én
onnan származom, tehát volt kötõdés, engem onnan
fútt a szél, a szüleim, mikor születtem, Tiszakanyáron
laktak. Az is egy Tisza melletti kis falu, és hogy mennyire nem ismeri az ország ezt a varázslatos felsõ-tiszai és
beregi részeket! A Köztiben volt egy önként vállalt feladatom, hogy tanulmányutakat szerveztem, mentünk,
ahány ember fölfér egy autóbuszra, Magyarországon
volt ilyen út tizenkettõ, a nyolcvanas évek közepén az
óriási dolog volt, hogy Erdélybe, a Felvidékenre is elmentünk. A Felvidéket jobban ismerték a kollégák, mint a
felsõ-tiszai tájat, a társaság kilencven százaléka nem
járt ott soha. Az, hogy itt minden második-harmadik
faluban, vagy ha az akkori törvény szerint vesszük,
minden tizedik faluban van egy Árpád-kori templom,
ez teljes meglepetés volt. Tehát itt lett volna egy lehetõség, hogy az újjáépítés kapcsán valami hírverés történjen, és nem tudom, hogy miért nem történt. Nem föltétlenül a tervezõknek kellett volna kongatniuk a harangot, hogy itt milyen nagyszerû dolgokat csináltunk, de
érthetetlen csend van a dolog körül. Teljesen érthetet-

len, mert egy ilyen folyamatot megérni, egy árvizet átvészelni, megélni az egész újjáépítést, a sátrazást, a
dagonyát, mert azért esõ is volt közben rendesen, persze,
hogy a fenébe ne, nagyon sok baja volt az embereknek,
de az egyszerûen sehol nem jelent meg, hogy amikor
viszont elkészültek ezek a házak és beköltöztek az emberek, akkor már majdnem olyan szaga volt ennek a
dolognak, hogy nem is volt olyan rossz dolog ez az árvíz.
Mint ahogy a hetvenes árvíz után is volt ilyen véle mény, nem a cinizmus beszél belõlem, hanem egyszerû en az újjáépítést, céloznék itten a pesti árvízre és a
szegedi árvízre is, a városok teljes megújulását hozta
magával, Mohácson ugyanígy, amikor 56-ban ott volt a
nagy árvíz.
Meggyõzõdésem, hogy indokolt volt, jogos volt a
nagyon sok panasz. Ezt kezelni tudtam minden esetben, ami hozzám elkerült. Jó szóval. Nem hivatali magatartással, nem mûszaki hivatkozással. Emlékszem egy
esetre, amikor egy néni nagyon szorgalmazta, hogy a
házát le kell bontani. Mert a szomszédét is bontották,
meg mit tudom én, megviselt volt az a ház úgy kicsinység, de gyönyörû tornáca volt és megmenthetõ ház volt.
Mondtam a néninek, hogy azt azért nem kell szégyellni,
hogy a néni dédapja olyan házat épített, amelyik még
most is áll. Kihúzta magát a néni, és nem volt több
vitánk errõl, hogy bontani vagy nem bontani.
Volt olyan ház, ahová csak azért néztem be, mert
gyönyörû volt. Azzal fogadott a gazda a kapuban, de
üvöltve, kipirosodott fejjel, hogy be ne merészeljek jön ni, nem engedem lebontani a házamat. Mondtam neki,
bátyám, ha valaki le akarja bontani a házát, azt nyugod tan lõje le. Én csak megnézni szeretném. Bementünk,
és attól a pillanattól kezdve, hogy õ elkezdte mutogatni,
hogy a mestergerendába bele van faragva a dédapja
neve, hogy a nagyapja is ott született, õ is ott született,
megbékélt teljesen. 85 év körül van az öreg, és amikor
a pitvaron keresztül a hátsó szoba felé mentünk, mert
ez nagyon módos porta volt, azon keresztül még a kamrába is hátra lehetett menni, mint az én nagypáméknál,
emlékszem; akkor már ott tartottunk, hogy huncutkodott az öreg, hogy itt van a szoba, benne két ágy, azt
mondja, tudod ez itt az én ágyam, az meg az asszonyé.
Este mikor leoltjuk a villanyt, én áthajítom a kalapomat,
és ha a kalap visszajön, akkor én mehetek.
Tarpán az egyik legnagyobb meglepetésem az volt,
mert törtük a fejünket, hogy hogy a fenébe fogjuk megol-
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dani a szennyvízkezelést, és amikor elõször lenn voltunk, kiderült, hogy ott van a földben a csatorna is, a
gáz is, a villany is, a telefon is. Az egész faluban, minden
utcájában. Tehát evidencia volt, hogy hiába arról szólt
a kormányrendelet, hogy az eredeti mûszaki állapotot
kell visszaállítani, hogy ha a ház elõtt ott van a csatorna,
a gáz, akkor az eredeti állapot legfelejebb arra vonatkozhat, hogy hány négyzetméteres a ház, de az újnak
ezredfordulós technikai fölszereltséggel kell készülnie,
a mosógép helyének a kiépítésvel és etázsfûtéssel.
A problémák legnagyobb része a határesetekbõl
adódott, azt nagyon nehéz megmagyarázni annak, akit
ez érint. Ehhez jött még egy érdekes dolog, hogy akinek
szegény kis háza volt, mondjuk egy lopott-tornácos ház,
azok ahogy azt régen megszokták, minden évben föltapasztották, a lábazatát kijavították, a tapasztási hibákat
lemeszelték, kihúzták a lábazatot minden húsvét elõtt.
Ezek a házak úgy néztek ki, mint az új egy ugyanolyan
mûszaki állapotú, de kopott ház mellett, amelynek a
gazdája mióta ott lakik, nem tette rá a kezét. Ez szakmailag is érdekes kérdéseket vetett fel, mert sok helyen
volt, hogy rabichálót húztak a falra és azt levakolták.
Ez úgy nézett ki, ha laikus nézte kívülrõl, mint a falu
legegészségesebb háza, ha az ember bement, belülrõl
ujjnyi repedések, mert a rabicháló az kívül szépen
takarta a dolgot. Ilyen esetben, mikor azt látta a szomszéd, hogy azon a házon egy repedés se volt, mégis
lebontották, nehéz volt vele elfogadtatni, hogy akkor
az övét miért nem. Azzal együtt, hogy volt a másik véglet, a huncutkodások, hogy hogy lehet arra rájátszani,
hogy ez a ház rettenetesen össze akar dõlni. Néhány
ilyenen azért kifogtunk, volt aki nem kímélve a pénzt,
körbetámogatta a házát, hogy az életveszélyes állapotban
van, össze akar dõlni. Volt olyan, hogy megyek be, tárva-nyitva az ablak és a szoba közepén áll a víz.
Mi történt, ha valaki szándékosan rongálta meg a
házát?
Hát ez volt az, amire azt mondom, hogy igazságosan
nem lehet. Például látta az ember, ha ugyanígy nem
tartják karban még mondjuk egy évtizedig, akkor tényleg össze fog dõlni a ház, tehát a mûszaki állapot is
indokolta, hogy javítani kell, de itt nem lehetett bogozni,
nem volt arra idõ, hogy azt bogozzuk, hogy ez most
melyik árvíz, melyik belvíz, vagy karbantartási hiányosság.
Szóval mondom, ott volt a szoba közepén a víz. Mi
van, nyitva hagyták éjszakára az ablakot, és zuhé volt
itt, vagy mi? Följött kérem, és akkor, mondom, szelíden
meg lehet ezt beszélni, hogy töröljék föl, ha erre most
történetesen a katasztrófavédelmisek jöttek volna elõször, biztosra veheti, hogy a felújításra sem kapott volna
egy fillért sem, mert ez tudatos rongálás. Vissza is vonultak azonnal. Néhány embernek, aki nagyon túllõtt
a célon, annak leállították a felújítását. Ez nem a fõcsapáshoz tartozik, csak hogy milyen szituációkkal kellett
ott megbirkózni, azért mondom.
Egy öregasszony, 80 éves öregasszony, és gyönyörû en kitapasztva a háza. Rögtön az árvíz után is. Nem
ám, hogy márciusban árvíz volt és akkor én várom a
statisztikust, ahogy õk mondták, mert szakvéleményt
kell csinálni, hanem ha keletkezett repedés, annak

rendje-módja szerint kitapasztva, kitömve, lefestve; úgy
nézett ki az a ház áprilisban, mintha itt évszázada árvíz
nem lett volna. És ezeknél kellett megvívni, hogy egy
nagyon alapos felújítást kapjanak. Teljes burkolatcserét.
De volt olyan is, amit ennek ellenére bontásra javasoltunk. Volt, aki amellett kardoskodott, hogy le kell bon tani a házát, ugye akkor azt kellett bizonyítani, hogy a
ház jobb állapotban van. Volt, aki a teljesen tönkrement
házhoz kötésig ragaszkodott, ezt nem, ezt õ nem engedi
lebontani, akkor sem engedi lebontani, ha felújítást
sem kap, ha semmit sem kap. Ez már az a efektus,
hogy én már abból a házból akarok meghalni, ahol felnõttem, és hát ugye itt vagy el tudtuk érni, hogy engedjék az építõket, hogy mégis csak legyen valami felújítás,
vagy tényleg az lett az eredmény, hogy tisztességgel
elfogadtuk ezt az álláspontot, hogy a néni ugyan nyolcvan fölött van, de õ tud tapasztani, tud festeni, nem
akarja, hogy az õ házához hozzányúljon akárki is. Ilyen
is volt.
Akik belekerültek most egy új házba, ami óhatatlanul egy idegen ház a régihez képest, hogy tudtak ezzel
megbarátkozni?
Óriási családi boldogságokkal. Azért az emberek
többsége így élte ezt meg, ilyen érzésekkel, hogy ez pocsék volt ez az árvíz, nem az enyémmel kezdték, de jó
lett volna, ha azzal kezdik, nem is a közepén csinálták,
hanem az enyémhez csak augusztusban fogtak hozzá,
addig macerás volt, de amikor a ház megvolt, akkor ott
volt a nagy, nagy füligérõ szájjal történõ házfoglalás,
tehát a rang, hogy nekem ilyen házam van. Énnekem
idõnként az volt az érzésem, hogy ezek az emberek
nem hitték el, hogy ez a meghirdetett program tényleg
ilyen tartalommal készül el. Tehát azt mondták, hogy
itt csatornázva lesz, lesz víz, lesz gáz, benn lesz a tévé,
benn lesz a kapucsengõ; ezt addig, amig birtokba nem
vették, addig hitték is, meg nem is. Ugyanolyan boldog sággal és büszkén ültek kint a kerítés elõtti lócán egyegy ilyen új ház elõtt, mint ha õk építették volna, vagy
a nagyapjuk építette volna. Amit korábban mendemon daként hallottunk, hogy bizony az ingyen kapott jószágnak nincs becsülete, hogy eladogatnak belõle dolgokat,
semmi ilyennel nem találkoztam.
Sajnos annak nem tudtam érvényt szerezni, hogy
a hajópadlót ne lakkozzák le. Nyers volt még az aljzat,
amire rátették, mert szó sem lehetett arról, hogy megvárják amíg kiszárad, tele volt vízzel. Kiadtam egy ilyen
utasítást, hogy tilos lelakkozni. Aki beköltözött, annak
az elsõ dolga az volt, hogy megvette a lakkot, bekente.
Remélem, hogy nagy baj nem lesz belõle.

A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS
vándoriskolásai
Mi volt a vándorok feladata?
Erhardt Gábor: Úgy kezdõdött a dolog, akkor Makovecznél dolgoztam, hogy bejött Bán Zoli, aki odavalósi,
hogy hallotta a híreket az árvízrõl, és hogy valamit
kellene csinálni, mi lenne, ha megbeszélnénk ezt Imre
bácsival. Makovecz azt mondta, hogy nagyon helyes
dolog, hogy ezt kitalálta a Zoli, szerezzük meg a katasztrófavédelem telefonszámát, és õ felhívja Bakondi Györgyöt. Zoli kinyomozta a számot, Makovecz felhívta és
mondta neki, hogy itt van a Kós Károly Egyesülés a
maga embereivel, és hogy kötelességünknek érezzük,
hogy ha bármiben tudunk segíteni, akkor segítsünk.
Ezután Ráckevén, az Egyesülés találkozóján Turi
Attila már körbeadta az általa kidolgozott tervezési
programokat, nagyságrendeket és egy fénymásolatot a
helyi építészeti hagyományokról. A lényeg az volt, hogy
aki csak tudott, rajzolt néhány nap alatt egy tervet,
azokból csináltunk egy ajánlati füzetet, néhányan a
bejött terveket össszerajzoltuk egységes formában, de
még elõtte volt egy házi zsûri, kiválasztottuk, hogy miket küldjünk tovább. Azt adtuk oda a katasztrófavédelemnek, ahol aztán egy újabb zsûrizés volt az országból
több helyrõl is érkezett tervekkel, ott Turi Attila képviselt minket, és ott választották ki a végleges ajánlati
terveket. Aztán Attila összehívta a vándorokat és elme sélte, hogy mit is kellene csinálnunk.
Ferencz Attila: Az egész úgy indult, hogy néhányan
egy-két napra leutaztunk, akkor még nem nagyon tudtuk, hogy mit kell csinálni, de az biztos volt, hogy föl
kell mérni a helyszínt, a telkeket, ahová azok a házak
kerülnek majd, amelyeket még a helyszín ismerete nélkül rajzoltunk, meg kell nézni a kerítést, a közmûveket,
melléképületeket, a terepszintet.
Erhardt: Addigra már bontották a házakat, és mi
telkenként mentünk végig, mert tisztázódott, hogy Gulácson és Tákoson fogunk dolgozni.
Ferencz: Elõször Gulácson voltunk még csak tapogatózni, három alkalommal, aztán beindult, hogy folyamatosan lent volt egy-egy vándor, egy Gulácson, egy
Tákoson. Gyakorlatilag ugyanaz volt a feladat, járta a
falut, naponta kapott 5-6-8-10 szerzõdést, ez a szám
nagyon változott, fölmérte a helyszínt a kiválasztott terv
adaptálásához, beszélt a tulajdonossal, hogy a terv megfelel-e neki, milyen változtatásokat szeretne, és ezeket
az adatokat fölküldte Pestre. Itt a többiek, javarészt
vándorok, megcsinálták az engedélyezési rajzokat, így
érkeztek vissza a dokumentációk. Mikor megvolt az
engedély, a kivitelezõ elkezdte a kitûzést. A másik része
a munkának a mûvezetés volt, legelõször a kitûzés
ellenõrzése, mert a padlószint magasságával sok gond
volt, mert féltek az árvíztõl, de hát ezt a konzorcium
központilag szabályozta, meghatározták azt a három
feltételt, amihez igazodni kell. Ezt kellett megértetni
az emberekkel, ami nem volt könnyû.
Salamin Pál: Nem akarták, hogy 1.20-nál magasabban legyen a padló, mert az emeletesn ek látszott volna.
Ferencz: A három alapelv közül az egyik az volt,
hogy az útkorona szintje felett legyen negyven centire,

a másik, hogy ha a terep lejt, akkor a legmagasabb pontnál legyen harminc centivel magasabb, a harmadik,
hogy ne legyen alacsonyabban, mint ahol a régi ház
volt. Nem mindenütt volt ez egyértemû, de végül mindenütt sikerült megtalálni a megoldást.
Salamin: Én voltam Bán Zoli után másodikként
Tákoson. A kivitelezõk között voltak, akik még életükben nem építettek kis házat, bevásárlóközpontot igen,
de ilyen kis házat nem, nem volt tapasztalatuk. Az elsõ
héten Bán Zoli tûzött ki mindent, õ tudta, hogy kell
kitûzni és csak neki volt mérõszalagja. Aztán késõbb
szépen beszereztek mindent, ami kellett, mikor én két
héttel késõbb lementem, már ment a kitûzés, legfeljebb
itt-ott megbeszéltük, ha zûr volt.
Erhardt: Egy fontos lépést kihagytunk, a kiválasztott ajánlati terveket pallértervi szinten is a vándorok
dolgozták fel, azok, akiknek a tervét kiválasztották, a
többiét a Mányi Stúdió vállalta.
A helyszínen nem kellett rajzolni?
Erhardt: a feladat az volt, hogy aki ott van, gyûjtse
az adatokat, beszélje meg a problémákat, meg a mûve zetés hozzá, elég feladat volt.
Salamin: Tákoson az elsõ az volt, hogy mentünk a
mérõszalaggal, a tulajdonos fogta a másik végét, és fölmértük a telket, pontosan összeírtuk, melyik terv, milyen telek, milyen egyedi igények vannak, ez ment Pestre, ez volt az elsõ idõben. Aztán fölnyomták baromi gyorsan az elsõ házat, hogy az emberek lássák, hogy az milyen, akkor megnyugszanak, de akkor még nem voltak
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meg a kiviteli tervek, ahhoz konszignációt kellett rajzolni, részleteket. Én már beültem az Épker irodájába,
akkor már egy csomó irodai dolgot is kellett intézni,
akkor még viták voltak az anyagokkal, mert jöttek oda
ajánlatokkal, olcsón kínáltak valamit, oda kellett figyelni, hogy rendes anyagokat építsenek be. Ez késõbb már
nem volt gond. A vége felé meg pont az volt az érdekes,
hogy kezdtek kifutni a tervek, de akkor jöttek a felújítások, mert valami miatt úgy döntöttek, hogy több le gyen a felújítás, de kiderült, hogy alapig le kellett bontani a házat és úgy visszaépíteni, az mégis a felújítási
kategóriában ment. Sok helyen új tetõszerkezet készült,
a sátortetõt kicserélték csonkakontyos fedélszékre,
akkor ezeket a régi házakat pontosan föl kellett mérni,
meg volt néhány olyan eset is, hogy a kiválasztott terv
sehogyse fért el, akkor engedélyeztek egyedi tervet,
amit a vándor ott helyben kellett, hogy megrajzoljon.
Erhardt: Énhozzám érkeztek be a szerzõdések,
nekem kellett megszervezni az engedélyezési tervek
készítését, elvileg egy héten belül, de volt hogy egyszerre
jött 15, aztán egy darabig semmi. Ez nem volt könnyû.
Mennyire változtak meg az eredeti tervek?
Molnár László: Az elején, amikor én ott voltam, az
volt a jellemzõ, hogy nem nagyon volt változtatás, azért
is, mert az emberek örültek, hogy sorrakerültek, hogy
épül a házuk, elõbb, mint másoké, nem vizsgálgatták a
terveket. Megkérdeztük mindenkitõl, mit szeretne,
olyan is volt, hogy kérdeztem, nem baj-e, hogy hátul
nem tud hozzáépíteni, mert hátrafelé is voltak ablakok,
mondták, hogy nem baj, van elég hely a telken. Aztán
mikor másodszorra odacsöppentem, éppen ment a vita
a kivitelezõvel, hogy õk szeretnék, ha nem arra volna
ablak, ahol a terven, de akkor már nem sikerült megegyezni. Más esetben, amikor berajzoltuk a kért változtatásokat, azt gond nélkül megcsinálta a kivitelezõ.
Salamin: Tipikus probléma volt, hogy az emeberek
nem értették a terveket, nem látták, hogy milyen lesz
a ház, ezért volt jó, hogy felhúzták a mintaházat, mert
onnan kezdve lehetett magyarázni. Volt ez a szélsõséges
példa, hogy valakink olyan telke volt, hogy egyedi tervet
kapott a kérései szerint, és amikor épültek a falak, akkor
mondta, hogy hát õ egészen mást képzelt. A kivitelezõ
eleinte se Tákoson, se Gulácson nem akart változtatásokat, mi lobbiztunk, hogy az észszerû és könnyen megoldható kívánságokat vegyék figyelembe, aztán késõbb,
mikor már látták, hogy hogy haladnak a munkával,
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akkor nem csináltak problémát a változtatásokból. De
ez érthetõ, a katonás fegyelmet be kellett tartani, mert
a helyi lakosok naponta jöttek volna új és új kérésekkel,
hogy mit változatnának.
Erhardt: Az egyik ilyen probléma volt a harmincas
vagy harmincnyolcas fal kérdése. Az elsõ házak harmincassal indultak, mert az ajánlati terv olyan volt, hogy
harmincassal rajzolták, és azt adaptáltuk, de a többség
az vastagabb fallal készült.
Nem volt egységesen megszabva a falszerkezet?
Erhardt: Sajnos nem, a legelsõ ajánlati tervsorozat
feldolgozásakor kaptunk olyan rajzokat, amik nem voltak bekottázva, szóval kerülhettek ilyen tervek is.
Molnár: Volt, aki eleve harmincas falat tervezett
azzal, hogy ott erõsebb hõszigetelés készül.
Salamin: Különbözõ tervek voltak, mert az új hõtechnikai szabvány megengedi, hogy gyengébb legyen
a fal hõszigetelése, de jobb a födémé, és az átlag kijön
szabvány szerint. De aztán a kivitelezõn is múlott, mert
Tákoson, akármilyen tervet választott valaki, ott csak
harmincnyolcas fal épült.
Ferencz: Gulácson az volt a baj, hogy az elsõ három
ház harmincas fallal épült, mert pont azt a tervet választották. Amikor észbe kaptunk, hogy vastagabb falat
kellene építeni, elõször azt mondták, hogy jó lesz így
is, aztán hogy akkor azok most már mit fognak szólni,
ha a többiek harmincnyolcas falakkal épülnek.
A felújításoknál, amikor vissza kellett bontani a
házat az alapokig, a régi házat építették fel újra?
Salamin: Lehetett teljesen új tervet csinálni, csak
az adottságok, a fõfalak figyelembevételével. Általában
nem kellett ennyit bontani, mondjuk egyharmada volt
ilyen, egy másik egyharmadán a tetõt kellett csak
cserélni, és a többinél kisebb-nagyobb javítások voltak.
Molnár: Nem a legrégebbi házakat kellett felújítani,
hanem a hatvanas évekbeli sátortetõs házakat. A régiek
általában vályogfalúak voltak.
Erhardt: Több kör volt, elõször lebontották azokat
a házakat, amelyek rögtön összeomlottak az árvízben,
aztán lebontották azokat, amelyeket figyeltek, és látták,
hogy össze fognak dõlni, a harmadik csoportban voltak,
ahol a tulajdonos el tudta érni, hogy házát bontásra
ítéljék, és a negyedik, amikor kiszámították, hogy a
felújítás többe kerülne, mint újat építeni.
Ferencz: Voltak házak, amelyeket megpróbáltak
felújítani, aztán két nap múlva azt mondta a kivitelezõ,
hogy nem tud felelõsséget vállalni, hogy a falújított ház
nem fog-e késõbb összedõlni, mert az alapok mállottak
szét. Elsõ látásra nem volt semmi baja, de munka közben kiderült, hogy nem menthetõ meg.
Salamin: Az elsõ körben a statikusok már meg
tudták általában mondani, hogy melyik házat kell le bontani, és késõbb kiderült, hogy jól látták.
Ferencz: Az érdekes volt, hogy hogy fogadták a
helybeliek az újjáépítést, az új házakat. Többször
elhangzott, hogy ez volt a második arany ár. 1948-ban
akinek elvitte a házát a víz, az kapott újat, azok kvázi
gazdagodtak, míg a többiek csak irigykedtek, a sérült
házakkal sokkal több munka volt, és nem kaptak ezért
semmit. Ugyanígy most is voltak irigykedések, de nem
ez volt a jellemzõ. Alapjában véve óriási volt az öröm.

Erhardt. A háznak mindenki örül, de tele vannak
bizonytalansággal, hogy nem jön-e újra árvíz.
Salamin: Tivadarnál, ahol most átszakadt a gát, az
300 méterrel volt arrébb, mint ahol 1948-ban átszakadt.
Most már iszonyú megerõsítéseket csináltak, vasbeton
falakat, arra ment rá a töltés, mindenesetre azon a
részen most nagyon erõs a gát.
Ferencz: Tákoson volt olyan rész, ahol nem engedték
újjáépíteni a házakat, volt a leghátsó sor, ahol olyan
mélyen voltak a telkek, hogy nem lehetett rá építeni.
Azt mondták, hogy vagy a faluban kapnak egy új telket
a régi helyett, választhatnak az üres vagy elhagyott
telkek közül, vagy valahol másutt vehetnek maguknak
házat az új ház értékében.
Erhardt: Ez a többiekre is igaz volt, aki el akart
menni a faluból, az megválthatta az építést és abból
vehetett magának házat máshol.
Ferencz: Mindenképpen jó volt, hogy egyébként
nem kaptak pénzt az emberek, mert annak csak a töre dékébõl lett volna ház, biztos lettek volna vállalkozók,
akik ezt a pénzt kimenekítik, vagy olyan házat kaptak
volna, ami nem ér annyit, mint amennyit ráköltenek.
Salamin: A kivitelezésrõl még annyit, hogy mondjuk volt a terven egy 44x44-es tornácoszlop és lett egy
30 cm átmérõjû köroszlop, de amit már egyszer megcsináltak, azon nem voltak hajlandók változtatni, legfeljebb a következõ házon lehetett ugyanazt kijavíttatni.
Itt volt a nagy nyomás, hogy mi a kivitelezõ alvállalkozói
voltunk egyszer, másodszor meg az idõtényezõ, hogy
bármi nem tetszett neki, a kivitelezõ azt mondta, hogy
nem fér bele az idõbe. Így is sikerült sok mindent kiharcolni, ez látszik a falvakon. Tákoson inkább iparosított
technológia volt, megcsinálták, hogy mindenütt vasbe tonfödém, rá az elõregyártott szaruállások, egy nap alatt
megvolt, becserepezték és kész, gyorsan tudtak haladni.
Viszont egy fabetétes tornácot nem csináltak meg. Gulácson meg inkább kézmûvesek dolgoztak, ha kellett,
megcsinálták a fafödémet, a vízcsendesítõt, lassabban
ment, de a végeredmény kicsit igényesebb, viszont csak
harmincas falak vannak. Minden falu más, pedig
ugyanazok a tervek, mégis óriási különbségek vannak.
A fûtést valami városi ember találhatta ki, hogy az
a korszerû, ha mindenkit rákötnek a gázra, és minden-

kinek a gázfûtést rakták be. A felújításoknál, ahol cse répkályha volt, ott szerencsére azt rakták vissza. Az a
helyzet, hogy a lakók nem tudják a gázdíjat fizetni,
vették kilószám a sparherdeket, volt, aki leszerelte a
gázfûtést, eladta és annak az árából vett kályhát. Ha
valaki átállt a fatüzelésre, azt a saját pénzébõl kellett
megoldania.
Erhardt: Ezt végig követni tudtuk, mindenkit
megkérdeztünk, és ha kért még kéményt, megkapta.
Ferencz: Olyanra is volt lehetõség, hogy valaki zu hanyozót szeretett volna, de az nem volt benne a tervben, a kivitelezõ mondta, hogy nem építheti be, de ha
a lakó odaviszi a tálcát, és megmutatja a helyét a burkolónak, akkor el lesz intézve.
Molnár: Azt is lehetett volna, hogy hivatalosan
megrendeli tõlük a munkát, de akkor a duplájába került volna. A kivitelezõk igyekeztek, hogy amit lehet,
azt megcsináljanak.
Salamin: Jól is voltak tartva, volt, ahol mindennap
megkapta a brigád a rekesz sört. A munkásokkal nyilván megvolt a jó kapcsolat.
Ferencz: A faluképrõl volt még sok vita, tényleg
nagyon sokat javult, de volt az a kérdés, hogy ez most
valódi vagy nem valódi, hogy ezek a házak nem ilyenek
lettek volna, ha a falu organikusan fejlõdik, most egy
pillanat alatt bekerült oda száz darab típus, amin vannak vakolatdíszek.
Erhardt: És tulajdonképpen a régi parasztházak
felnagyított, de nem mindig túl arányos változatai.
Salamin: Mi próbáltuk megoldani, hogy arányosak
legyenek, más helyeken voltak rosszabbak is.
Ferencz: Csak arra a véleményre céloztam, hogy
ha már van rá lehetõség, akkor valami mai falut kellett
volna építeni, ezen lehet vitatkozni, szerintem ez volt
a pozitív megoldás. A másik nagy döntés, amit meg
kellett hoznia a kormánynak, hogy a régi, komfort
nélküli lakások helyett milyet kapjanak az emberek,
és ha volt különbség régen, akkor azt meg kell-e tartani,
vagy mindenki kapjon ugyanolyan minõséget. Ez nagyon pozitív volt, hogy mindenki a kornak megfelelõ
legjobbat kapta.
(Az interjúkat – az elsõ kettõ kivételével –
Gerle János készítette 2002. februárjában.)
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AZ ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2002.
JANUÁRI JELENTÉSE
részletek
A 2001. tavaszi tiszai árhullám, a Tisza és a Túr gátjainak átszakadása, a 41-es számú fõút átvágása következtében az árvíz elöntötte a teljes beregi öblözetet. Az
elõzetes felmérés a keletkezett károk értékét 15 milliárd
forintra, a helyreállítás költségét 24,9 milliárd forintra
prognosztizálta.
A beregi térségben keletkezett árvízi károk enyhítésérõl szóló 1025/2001. (III.23.) határozatában a kormány tudomásul vette az elsõdleges kárfelmérések adatait. Kötelezettséget vállalt az elpusztult vagy megron gálódott lakásoknak legalább a vészhelyzet bekövetkeztét megelõzõ minõség és komfortfokozat szerinti újjáépítésére; az önkormányzati kötelezõ feladatok ellátásához szükséges épületek; utak, hidak, egyéb mûtárgyak és kompok veszélyhelyzetet megelõzõ használhatósági szinten történõ helyreállítására.
A tiszai árvíz során károsodott Szabolcs-SzatmárBereg megyei települések helyreállításáról és újjáépítésérõl szóló 1033/2001. (IV.12.) határozatával a kormány elõírta a helyreállítás és újjáépítés irányelveit és
az egyes tárcák feladatait, melyekhez 22,8 milliárd
forintot biztosított a központi költségvetésbõl. Ezt az
öszeget a csarodai kihelyezett kormányülés 9,8 milliárd
forinttal megemelte az 1104/2001. (IX.12.) kormányhatározattal.
A kormány a helyreállításon és újjáépítésen túl
döntött a helyi közlekedési feltételek javításáról, a közmûfejlesztésrõl, a kistérség vidékfejlesztési és ökoturizmus-tervének kidolgozásáról, az árvízkárt szenvedett
kárpátaljai terület újjáépítésének megsegítésérõl. A
kormány intézkedett jelentõs gátfejlesztési program
megkezdésére, a Széchenyi Terv vállalkozáserõsítõ pályázati lehetõségeinek kibõvítésére, az árvíz sújtotta
településeken mûködõ mikro- és kisvállalkozások fellendítése érdekében.
A helyreállításban és újjáépítésben elsõbbséget kapott a fedél nélkül maradtak otthonhoz juttatása. A
fedél nélkül maradt családok havi 10 000 forint lakhatási támogatásban, illetve fejenként napi 600 forint
étkezési támogatásban részesültek.
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Március 23-án kezdõdött el az összeomlott és életveszélyes épületek bontása. A táj építészeti hagyományaihoz igazodó új épületek ajánlati tervpályázatára
beérkezett 170 pályamûbõl április 9-én a bíráló bizottság
17 tervet fogadott el. Hátráltatták az engedélyek kiadását a rendezetlen tulajdonviszonyok, elmulasztott lakcímbejelentések, tulajdonostársak eltérõ nyilatkozatai.
A hat építõipari cégbõl a kivitelezésre létrejött közkereseti társasággal április 17-én kötöttük meg a fõvállalkozói szerzõdést. A kivitelezésben mintegy 240 alvállalkozó vett részt, csúcsidõszakban közel 10 000 fõvel.
A kivitelezés május 8-án kezdõdött el, az elsõ házátadás
június 22-én történt Tákoson.
Az építési feltételek a kivitelezés megkezdését követõen folyamatosan változtak. A víz levonulását követõen a talaj süllyedése és a vályogfalak kiszáradása újabb
károkat okozott. A korábban femért károk súlyosbodtak
a talajmozgások következtében, a helyreállítás idõ- és
költésgigénye emelkedett. A kivitelezés elõkészítése és
a mûszaki feltárások során újabb károkról szereztünk
tudomást. Nõtt az idõközben életveszélyessé vált épületek száma.
Április 28-án zárult le az elsõdleges károk pontosítása. A végleges kárfelmérés augusztus 1-én zárult
le, a zavaros tulajdonviszonyok rendezése augusztus
25-én fejezõdött be.
A tavaszi tiszai árvíz következtében 46 településen
2870 lakóépület károsodott. Ebbõl 283 pótlását nem
kellett megoldani: a tulajdonos lemondott a kárenyhítésrõl, nem volt fellelhetõ, idõsek otthonában kért elhelyezést stb. 711 család újjáépített, 1476 család helyreállított, 201 család vásárolt lakóházba költözött, 124
család pénzbeli kártalanításban részesült.
Új épületbe eddig visszaköltözött 2073 fõ, helyre állított ingatlanba 2713 fõ, vásárolt ingatlanba 498 fõ.
A kisebb károsodások kijavítása a lakók kiköltöztetése
nélkül történt.
Az árvíz 144 önkormányzati tulajdonba tartozó, a
közösségi feladatok ellátásához kapcsolódó ingatlanban
okozott károkat. Helyreállításuk megkezdését hátráltatta az erõk és eszközök koncentrálása a lakóépületek
kivitelezésére. Az önkormányzati ingatlanok közül 4
újjáépült, 2 vásárlással került pótlásra, 59 helyreállítása
befejezõdött. Folyamatban van 13 újjáépítés, 64 helyre állítás, 2 vásárlás.
Az árvízkárt szenvedett egyházi tulajdonú, valamint a mûemléki védettséget élvezõ ingatlanok helyreállítása és újjáépítése a kormány szándékának megfelelõen a közvetlen károk javításán túlmutató felújítással, restaurálással és fejlesztéssel párosult. A szükséges
többletforrásokat a református egyház és a szaktárca
vállalta magára, illetve külön költségvetési igények fogalmazódtak meg. Utóbbit a kormány a csarodai kihelyezett ülésen biztosította.
A református egyház közösségeinek tulajdonába
tartozó 48 károsodott ingatlan helyreállításának megszervezését a Tiszántúli Reformátos Egyházkerület vállalta fel. A múlt év végéig 41 felújítás terve készült el,
23 ingatlan kivitelezése elkezdõdött, 4 befejezõdött. A
református egyház megkezdte 14, az árvíztõl megkímélt
ingatlan felújítását a térségben. További 40 károsodott,

nem református egyházi tulajdonú, valamint tulajdon formától függetlenül mûemléki védettségi élvezõ ingatlan helyreállításának megszervezésére az Országos
Mûemlékvédelmi Hivatal – azóta Kulturális Örökségvédelmi Hivatal – kapott megbízást.
A kivitelezõ konzorcium a rehabilitációs munkálatokat 2002 április 30-ig fogja befejezni.
A településfejlesztési feladatokra a kormány 500
millió forintot biztosított. A Helyreállítási és Újjáépítési
Tárcaközi Bizottság pályázatára 26 település 28 pályázatot adott be. Az elnyert összegekrõl kötött megállapodással – mint önrésszel – az érintett polgármesterek
pályázhattak megyei támogatásra is. 22 települési pályázatból 19 település összesen 261 millió forintnyi be ruházásra kapott lehetõséget. A települési önerõ figyelembe vételével 1,2 milliárd forint áll rendelkezésre alapellátást szolgáló intézményhálózat fejlesztésére, közmûfejlesztésre, a helyi közlekedés feltételeinek javítására és a lakosság veszélyhelyzeti riasztásának, a helyi
tájékoztatást biztosító rendszenek a kiépítésére. A be ruházások két kivétellel elkezdõdtek, 6 kivitelezés be fejezõdött, a további munkálatok az idõjárási körülmények függvényében folytatódnak és fejezõdnek be.
Szociális intézményfejlesztési programban 10 beru házás kezdõdött meg, összesen 342,5 millió forint értékben. Átadásra került két gondozási központ és három
idõsek otthona. A falugondnoki hálózat fejlesztésére
14 érintett település 27, 9 millió forint támogatást kapott. Szociális földprogramban 10, mentális rehabilitációs programban 9 település érintett, öszesen 18,9
millió forint támogatással. A térségi családsegítõ program keretében 18, 5 millió forintból történt beruházás
és eszközbeszerzés.
A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium az önkormányzati utak, hidak és kapcsolódó mûtárgyak, az állami vízkárelhárítási létesítmények, elsõrendû árvízvé delmi mûvek, továbbá az állam kezelésében lévõ közútés vasúthálózat helyreállítására összesen 9,06 milliárd
forinttal gazdálkodott a kormány határozata alapján.
9,7 km gátszakasz helyreállítása befejezõdött, június
hónapban a gátak védõképessége elérte az árvízi rongálódásokat megelõzõ biztonsági szintet. A Felsõ-Tiszavidék árvízvédelmi fejlesztése tovább folytatódik, 51 km
gátszakasz megerõsítése folyamatban van 8,7 milliárd
forint értékben, kihasználva a kétéves költségvetés adta
pénzügyi biztonságot. Az árvíz levonulásáa után alig
két héttel megtörtént az utak járhatóságának biztosítása. A május 20-án megkezdõdött helyreállítási munkálatok során befejezõdött 181 km úthálózat és a 41.
számú fõút átvágásának rekonstrukciója.
Az önkormányzati utak helyreállítására és újjáépítésére biztosított 1,5 milliárd forintos keretbõl 276,5
millió forint értékû munka elvégzése húzódik át a 2002.
évre, a beruházás végeztével nem csupán az árvíz elõtti
állapot kerül visszaállításra, hanem a kormányzati szándéknak megfelelõen létrehozott magasabb szintû infrastruktúra alapot jelenthet a beregi térség felzárkóztatásához is.
A környezet- és természetvédelmi építmények, mérnöki mûtárgyak helyreállítására biztosított 270 millió
forint lekötése szerzõdéssel megtörtént. A barabási

hulladéktároló – fejlesztését követõen – 9 település
hulladéktárolási feladatát veszi át. A megszûnõ hulladéktároló rekultivációra kerül.
A lakhatás alapvetõ feltételei a beregi térségben
megvalósultak, azonban még novemberben is kerültek
felszínre újabb károk, részint a csarodai kormányülésen
is jelzett talajsüllyedés, az árvíz miatt megemelkedett
bel- és talajvízszint, illetve az építkezések során feltárt
károsodások miatt. További károkat okoztak a védekezés
és a helyreállítás során a települések nem kellõ alapozású úthálózatában a nagyméretû munkagépek, a nagytömegû építõanyagszállítás. Indokolt ezen utólagos
károk felmérése és a költségvetés lehetõségei szerinti
enyhítése.
A javasoltak megvalósításával, a megkezdett fejlesztések és beruházások befejezésével 2002. nyarára lezárulhat a világviszonylatban is példátlannak tekinthetõ
kormányzati vállalás.
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Az újjáépített falvakról Zsitva Tibor
2002. februárjában készült felvételeit közöljük
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