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A TÜZÉPBAROKKTÓL
A SZOCIOLÓGIAI FORMÁKIG
2011-ben Az év főépítésze díjat Devecser és Budakalász főépítésze, TURI
ATTILA építészmérnök kapta eddigi
főépítészi, és új minőséget jelentő, vál
ságkezelő főépítészi tevékenységéért.
Buella Mónika beszélgetett vele
Válságkezelő főépítész… Sajátos
szóösszetétel. Sokat hallhattunk,
olvashattunk Devecserről, Kolontárról,
a megépült új településrész házait is
megismerhettük az újság hasábjain.
De mit jelentett főépítészi tevékenységként „válságkezelni”?
2001-ben a Beregben, és most, a vörös
iszap-katasztrófa idején Kolontáron és
Devecserben sok család választotta a
helyben maradást a menekülés helyett. Meglátogatva a példaként szolgáló beregi falvakat, a Veszprém megyeiek úgy döntöttek, hogy maradnak, mert amit a megsemmisült helyett kapnak, nemcsak életkörülményeiket javítja, de összetartozásukat
és büszkeségüket is növelheti – így
szólt a hivatalos hír.
Turi Attilával harmadik alkalommal
beszélgetek, mint interjúalannyal.
Óbuda, 2012 júniusa, egy kisvendéglő
terasza, háttérben folyamatos építési
zaj, mellettünk jönnek-mennek
hétköznap délben az emberek, akik
közül a csinosabb hölgyeket finom, de
jól érzékelhető szemmozgással követi
a főépítész úr. Észreveszi, hogy észreveszem. Ettől kezdve csak a beszélgetésre koncentrál.
A devecseri történet minden vita fölött
áll. Egyszer adódik az életben ilyen
(reméljük), és ebben a szélsőséges
helyzetben ez a főépítészi tevékeny-
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ség esszenciája. Ha úgy tetszik, nem adni a közösségeknek. Mindezek ben
főépítészség, hanem annak a 86 em- nem is azért alakulhattak ki, mert a
bernek, mint lakóközösségnek az is- Mester mellett dolgoztam. És mert
tápolása. Meg azoknak is, akik nem az nem tudok elmenni bizonyos dolgok
építést választották. Fórumokon és mellett. Emlékszem a hangulatokra,
mindenütt a lakosság egyfajta kondi- az ízekre, miközben nem emlékszem
cionálása történt. Hogy ez miért épí- tényekre, száraz adatokra. De megmatészi feladat? Ne kötözködj velem, hát rad a történetnek valami furcsa, megegy szociológus nem tud ilyet végig- emészthetetlen esszenciája.
csinálni, annál a rendkívül egyszerű
De a díjat nemcsak Devecserért, ha
oknál fogva, hogy nem „lát”. Az épí- nem a budakalászi főépítészi tevétésznek megvan az az óriási előnye, kenységemért is kaptam, ami elég
hogy lát. Formákban tud gondolkod- hosszú időszakot ölel fel. (Turi Attila
ni, és a csoportalkotástól kezdve a 1996-tól 2010-ig, majd 2011-től folytatószociális viszonyokig formákban gon dóan jelenleg is Budakalász főépítésze
dolkodik. Ha úgy tetszik, imagináció- – B. M.) A szakmában vitatott dolog,
ban gondolkodik. Persze erre nem hogy a főépítész tervezhet-e saját há
minden építész képes. A nem látom zat az adott településen. A válasz nem
még készen, de le kell rajzolnom köte- lehet egyértelműen igen vagy nem. A
lessége hajlamosít erre a fajta gondol- Kós Károly Egyesülés az igenis mutaskodásra, amiről most beszélek, de a sa meg, hogy mit tud állásponton van.
jelenleg gyakorló építészeknek szerin- Legyél gazdája a településnek és mu
tem a fele nem lát térben. Az alapvető tass példát. Ez mindig konkrét és
képessége nincs meg arra, hogy épí- személyes. Az emberek nem látnak,
tész legyen.
meg kell mutatni nekik, hogy ilyen
És mielőtt jönne a következő kérdé- házakat kell tervezni.Tetszik? Húú, igen,
sed: ezzel nem azt akarom mondani, mi is ilyet akarunk. Vagy nem tetszik,
hogy minden építész, aki lát térben, menj a francba.
látja a szociális formákat is. De inkább
A másik szemlélet a főépítészeket
van lehetősége arra, hogy egyben hivatalnokként kezeli, és általánosít.
lássa a dolgokat.
Pedig teljesen más dolog KarakószörÉn mindig azzal szórakoztatom a csökön főépítésznek lenni és más egy
fiatalokat, akiket tanítok, hogy a legne budapesti kerületben. Ez utóbbi sokhezebb és legfontosabb feladat a va- kal inkább hivatalnok, és millió ügyeslóságot látni. Ha meghúzol egy vona- bajos dolgot kell csinálnia. Tehát itt
lat, lásd a kőművest, láss mindent, lásd, igaz az elvárás, hogy ne tervezzen,
hogy mit okozol. És lásd a holnapot és hanem valamiféle irányt tudjon tartaa holnaputánt is, láss mindent egybe. ni – de ez nem úgy működik, hogy
Lásd magát az életet, amikor meghú- akkor megmutatom, milyen sarokházol egy szigetelési vonalat. Az építész zat tudok tervezni. Mert az ő munkája
formát ad, és ez a forma szól az embe- és helyzete tényleg nem erről szól,
rekhez, ez az, ami megérintheti őket. hanem szabályzatok készítése, lobbiÉs én azt láttam Imrétől, hogy ő az zás, társadalmi szervezetekkel való
életet tudta adni. Nem házakat akart kapcsolattartás, ami alapvetően fonépíteni, a ház egy burok, hanem életet tos lenne.

Jó, értelek én, szerinted az nagyon
egyértelmű, ha ott áll egy ház, ami jó
vagy rossz, szép vagy csúnya. Rendben van, játszunk, és vonjuk ki Budakalászból az általam tervezett házakat.
És nézzük meg, hogy a több mint tíz
éves budakalászi ténykedésből mégis mi az, ami a főépítészi tevékenységemnek köszönhető. Ez szeretnéd
tudni, igaz?
Több apró lépésben végrehajtott
merénylet. Az egyik: amikor ’96-ban
odakerültem, kb. két év alatt sikerült
elérnem, hogy a lakóterületen ne lehessen négy- vagy hatlakásos társasházat építeni. Addig ezzel senki nem
foglalkozott. Mivel az építési szabályozás megengedte, minden további
nélkül megjelenhetett a szomszédodban egy hatlakásos társasház. Ez a
költözzünk ki az agglomerációba időszakában igen kedvelt dolog volt. Sikerült elérnem, azt, hogy csak kétlakásos épülhetett. De lehetett két darab
lakóházat építeni egy nagyobb telekre, tehát a gyerek építkezhetett a hátsó
udvarba. Igen, valóban nem szerencsés, ha megbontjuk a hátsó telket, de
az ég szerelmére, honnan vegyen 20
milliós telket egy fiatal?
Hogy értem el mindezt? Semmi
mást nem tettem, mint végeztem a
dolgom, amire engem a diplomám
kötelez és amit a Mester mellett tanultam. Az építész képes látni olyan dol
gokat, amik még nincsenek meg.
Látja azt a házat, amit majd két év
múlva építenek meg. Tehát nekem az
a kötelességem, hogy a képviselőtestületnek elmondjam azt, amit én látok.
Ha azon vitatkoznak, hogy 25 vagy
30%-os legyen a beépítettség, akkor
nekem le kell rajzolnom, el kell mondanom, pantomimoznom, vagy el kell
táncolnom a következményeket. Ha
hagyjuk a hatlakásos társasház építését, akkor a szomszédodban holnap
meg fog jelenni egy ilyen társasház,
hiszen a beépítési százalékba belefér.
De ez hat autót fog jelenteni, egy olyan
infernális közeget, amelyben tulajdon
képpen nincs rendes telke senkinek,
tehát mindenki túlterjeszkedik, lehe-

tőleg rajtad is túlterjeszkedne. Ezt nem
szabad hagyni, egyenletes terheltséget kell adni egy területnek, így egyenletesen oszlanak el a problémák is, és
nagyjából hasonlóak lesznek. Nem
lesznek nagy érdekkülönbségek, a
terület így élhető marad. Tehát ez volt
az egyik, hogy ezt rendbe tegyük.
A másik dolgot nem igazán, vagy
csak részben sikerült megoldani. Ezt
én – Ekler kifejezésével – pedigré nélküli építészetnek hívom, és elsősorban
a családi házakra vonatkozik. Pedigré
nélküli környezetkultúra. Magyarországon nincsenek meg azok a folytonosságok, amelyek tőlünk nyugatra
lévő társadalmaknak megadatott. Egy
bretagne-i paraszt pontosan tudja,
miben lakott a nagyapja, és nem igazán akar többet. A német fegyelmezett
ember, pontosan tudja, mi jár neki,
milyen házat építhet és milyen autót
vehet az ő társadalmi státusában.
Mi miért nem tudjuk? Gondold meg,
az 50-es években ha te egy kisnemesi
kúriában szerettél volna lakni, hát
lakhattál Hortobágyon, mint kitelepített, harminchatod-magaddal egy ól

ban. Ha azt mondtad, hogy polgári
lakás, megint csak ott találtad magad.
Ha meg parasztházat szerettél volna,
akkor azt mondták, büdös putri. Milyen kép maradt nekünk?
A családi házas építkezés egyik prob
lémája, hogy nincs világos képe az
építtetőnek. Tehát a schönbrunni kas
télyt akarja megépíteni 700 m2-es
telken, és úgy viselkedik, mintha körülötte 2 km-es körzetben nem lenne
senki. Közben 6 méterre a szomszéd
nappalijára néz rá. Ettől persze neurotikus lesz, beadványokat ír. Majd a lakossági fórumon üvöltve feláll, hogy
ez tarthatatlan, azonnal csináljunk
építési stopot, ide soha többé ne épít
kezzen senki, mert ez már így élhetetlen. Ne haragudjon, mióta él Budakalászon? Három hónapja, most költözött be. És ez az ember nem érzi min
dennek a hamis voltát, hogy ő pontosan ugyanaz az ember, aki szintén
gyarapította kettővel az autók számát
stb.
A folyamat egy része irányíthatatlan,
de bizonyos értelemben azért lehet
egy mesterséges pedigrét csinálni.
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Leszabályoztuk, hogy piros cseréptetős házakat lehet építeni. Tehát nem
lehet zöld, meg nem lehet Tegola, meg
még nem tudom én mi, épp az aktuá
lis építészeti divat vagy az árleszállítások szerint. 1997-98-ban megjelentek
az Ófaluban az almazöld házak, majdnem szívinfarktust kaptam, amikor
megláttam. Kiderült, a Terranova nem
tudta eladni, ezért negyedáron kiárusította. Tehát nem lehet csak piros tető,
a fal törtfehér, agyagszínű vagy terrakotta lehet, nem használható fényes
felületű, tükröző bádogos-szerkezet.
Tulajdonképpen helyhez illő anyaghasználatot kell alkalmazni, és bizonyos értelemben a formák is ilyenek.
Nem lehet manzárdtetős ház bizonyos
területeken, hiszen egy településnek
is megvan a morfológiája. Itt lehet ezt
csinálni, a másik helyen meg lehet azt
csinálni. De alapvetően odaillő házakat kell tervezni. Ez nem stílust jelent,
de legalább anyagokat.
Régen ez nagyon egyszerűen működött, volt egy bizonyos anyagkészlet és kész. Ez a századfordulónál
kezdett számosabb lenni, ekkor egy
nagyon magas minőségű előregyártó
ipar és kereskedelem kezdte meg
működését. Ekkor kezdték el gyártani
a stukkódíszeket, ekkor születtek azok
a csodaházak, amelyeket ma is örömmel nézünk. Miért is van az, hogy bizonyos értelemben egyformák ezek a
házak, ám mégis egyediek? Ugyanazt
a követ bányászták, miért hozna mes�szebbről sok pénzért más anyagot.
Ugyanazokat a szerkezetek tudták,
mert az volt a szokás. Mert volt építéskultúra, kérem tisztelettel. Ma pedig
rengeteg katalógussal fölszerelkezve
nagyon műveltnek gondoljuk magun
kat, de valahogy ez sokszor nem áll
össze kultúrává.
Na tudtam, hogy most cikizni fogsz.
Mert azt képzelem magamról, hogy
kalapos, westerncsizmás főépítészként majd én szabályozással pótolom
ezt a kultúrát. Nem, szabályozással
nem lehet kultúrát teremteni. A szabályozás hivatkozási alap lehet. Ezenkívül kell ehhez egyfajta magatartás
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és kiállás. Enélkül nem megy. Amikor
Megkerestem egy, az egyik 1998-as
Budakalászra kerültem, viszonylag
Országépítőben megjelent interjút
hamar orrbavágtam a megélhetési
az akkor mindössze másfél-két éve
építészeket. De nem úgy, hogy eltefőépítészkedő Turi Attilával.
rüljenek. Béla bácsi, akit egyébként
És valóban, a tizennégy évvel ezelőtti
szerettem, egy borozóban tartotta
beszélgetésben már fölsejlenek
szombatonként fogadóóráit. Volt egy
azok a szociológiai formák,
kockás füzete, és két fröccs között eb
amik aztán valóban testet öltöttek.
be a füzetbe vette föl az igényeket.
Ismerte jól a területet, a felesége „…Budakalászon az első munka a falu
műszaki előadó volt talán, tehát ő volt ház volt és annak a sikerén fölbuzdula mérnök úr. Egy hétvége alatt három va kértek föl, hogy legyek főépítész.
családi ház golyóstollal megrajzolva. Elég hosszú huzavona és tanakodás
Ezt szó szerint így értsd. És minden után, hogy az jobb-e, ha helybeli a fő
mögött az a felhatalmazás, hogy az építész, vagy ha minél messzebbről
építtető a 70-80-as években lényegé- jön, úgy döntöttek, hogy ha egyszer
ben azt csinál, amit akar. Béla bácsi úgyis ott lakom, és tetszik is, amit ter
olyan lépcsőket rajzolt, amiken nem veztem, akkor jó leszek főépítésznek…
lehetett fölmenni, mert a fele be volt terveket nézek át, korrigálok, próbálok
már födémezve. Nem látott szegény- minél hamarabb ott lenni, ahol felmekém térben. Bejött a hivatalba, elé rül az építési szándék, hogy ne akkor
tettem egy ilyen dokumentációnak szóljak bele, amikor már van egy kész
hívott valamit, és azt mondtam: Béla terv. Szorgalmazom, hogy egyes utbátyám, minden tiszteletem, de ezek- cákat hozzanak rendbe akkor is, ha
ből a rajzokból nem lehet házat építe- közlekedési szempontból nem olyan
ni. Ha még egy ilyen dokumentációt jelentősek, de a központban vannak,
kapok, továbbítom a kamarának, és hogy ne rohadjon szét a település kö
kérni fogom, vizsgálják fölül a terve- zepe. Ott vannak a régi házak, a telkek
zési jogosultságát. De! Úgy gondolom, szűkek, az építési előírások nem minvannak olyan feladatok Budakalászon, dig engedik meg a bővítéseket, a teamihez tökéletesen fölösleges mond- rület elkezd értéktelenedni, csak az
juk engem, egy Ybl-díjas építészt, vagy idősek maradnak, és lassan lerohad az
bárki más építészt megkérni. Ilyen a egész, a peremterületeken pedig az
kerítés, a „toldjuk meg a házat egy új parcellázásokkal elkezdődnek a tü
szobával” típusú feladatok. Béla bá- zépbarokk borzadályok és korhadó
tyám, kössünk egy üzletet. Maga ettől fatörzsre fog emlékeztetni a falu struk
kezdve több új házat nem csinál, én túrája…” (Országépítő 1998/2)
Zárjunk Devecserrel? Hát persze, a
pedig garantálom, hogy az összes
ilyen típusú munka magánál fog lan- keretes szerkezet, jól van. A házak átdolni. Béla bácsi ezt megértette, és adása után a karitatív szervezetek még
ettől kezdve így működött, és ő volt építettek mindenkinek garázst, ezt is
az egyik legjobban kereső építész a végigcsináltuk. Közben tapasztaltam,
hogy az emberek beköltöztek és eltelepülésen.
A megélhetési építész megélni akar, kezdtek öntevékenyek lenni. Ezzel
ez nemcsak Béla bácsira volt igaz. Te- egyrészről nincs semmi gond – kaptak
hát két percen belül jöttek a szimmet- valamit készen, szeretnék a saját kérikus, parasztház jellegű háztervek – pükre formálni. Rendben van. De
ha most ez a divat, akkor rajzoljunk a többé-kevésbé az ott kialakult főépítészi gesztusokat kell továbbvinni.
főépítésznek ilyet.
Szóval 96-tól lényegében kétéves Nem lehet zöld hullámpalával toldozmosolyszünettel egy éve ismét Buda- gatni a házat. Tudomásul kell venni,
hogy Devecsernek nagy léptékben
kalász főépítésze vagyok.
van egy sajátos olvasata. A magyar

társadalom megmutatta képességét
az összefogásra; tényleg mindenki
nyílt szívvel segített, nem kis pénzt
áldozott minderre. Ha most ezt lerontjuk sufnivá, akkor azt mondja a következő kormányzat: adtunk és ez lett
belőle, tudod mikor fogunk legközelebb adni! Mondtam a lakóknak, hogy
a következő ilyen drámának – mert
drámai helyzetek lesznek – a kulcsa
maguk lesznek. Ahogy viselkednek,
úgy fogják a következő esetet megítélni. Maguk abból élnek, hogy a be
regi árvízkárosultak rendben tartják a
házukat. Nem tört meg a hit, hogy van
értelme így újjáépíteni. Szerintem ez
nagyon fontos. Úgyhogy kénytelen
voltam lépéseket tenni két ember ellen, akik ezt nem akarták megérteni.
Nincs zöld hullámpala sufniépítészet.
Nem akarod a sufnival abbahagyni
a cikket, ugye? Nem is kell. Most is van
dolgom arrafelé. Imre ott volt 2011
Húsvétján, és megkérdezte, itt van az
új falu közepe, templom mikor épül?
Megtervezte a templomot augusztus-

ban, mi megrajzoltuk, Ő még korrigálta, aztán elment… Halála után nem
sokkal, ebben a fájdalomban és űrben
egy előadást tartottam róla Sopronban az erdészetek konferenciáján. Ott
kiderült, hogy az erdészek Imrét ténylegesen az erdők főépítészének tartják
és nagyon tisztelik, nagyon nagyra
tartják. Levetítettem ezt a kápolnát, ez
volt az utolsó kép, ez még hiányzik
Devecserből. Az erdészek itt megfogadták, hogy összeadják a 27 millió
forintot az építkezéshez. Egy ökumenikus kápolna lesz, a Bakonyerdő Zrt.
fogja fönntartani, s a huszonkét ma
gyarországi erdőgazdaság építi föl az
újjászületés emlékére és Makovecz
Imre iránti tiszteletből. Most ezen dol
gozom. Szeretném megszervezni,
hogy a profi fővállalkozó mellé a
nyáron beálljanak az egyetemisták
építkezni. Tavaly nyáron ezen a területen építészhallgatók saját tervezésű
pergolát építettek, ez elé kerül most a
templom. Szeretném, ha ebben is részt
vennének, de úgy, hogy van egy ve-

zető ács mellettük, van kőműves stb.,
mert egy 13 m magas tornyot nem
lehet csak úgy összebarkácsolni. Szilárd elhatározásom, hogy az egyetemi
oktatásba bevezetek egy olyan tevékenységet, mint a fél vagy egy évig
tartó szociális tervezés. De ez egy
konkrét feladat, például egy óvoda
bővítése. Lenne egy belső pályázat, a
nyertes terv valósul majd meg, csapatba össze kell állni, te csinálod az alapozási tervet, te azt stb. Mindezt le kell
egyeztetni a statika tanszékkel, az
épszerk. tanszékkel és így tovább. Azt
kell érzékelniük, hogy a tervezés nem
külön-külön van, hanem egységes
folyamat. Meg kell tervezni a környezetet, meg kell nézni a költségeket,
meg kell beszélni a megrendelővel, mit
tud vállalni, mi a gondja, hogy látja
mindezt. Meg kell tanulni egy párbeszédet, nem pedig osztani az észt. És
utána meg kell építeni egy hónap alatt,
profi kivitelezőkkel, segítséggel. Ez egy
tantárgy lesz.
Építészetnek hívják.
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Leszabályoztuk, hogy piros cseréptetős házakat lehet építeni. Tehát nem
lehet zöld, meg nem lehet Tegola, meg
még nem tudom én mi, épp az aktuá
lis építészeti divat vagy az árleszállítások szerint. 1997-98-ban megjelentek
az Ófaluban az almazöld házak, majdnem szívinfarktust kaptam, amikor
megláttam. Kiderült, a Terranova nem
tudta eladni, ezért negyedáron kiárusította. Tehát nem lehet csak piros tető,
a fal törtfehér, agyagszínű vagy terrakotta lehet, nem használható fényes
felületű, tükröző bádogos-szerkezet.
Tulajdonképpen helyhez illő anyaghasználatot kell alkalmazni, és bizonyos értelemben a formák is ilyenek.
Nem lehet manzárdtetős ház bizonyos
területeken, hiszen egy településnek
is megvan a morfológiája. Itt lehet ezt
csinálni, a másik helyen meg lehet azt
csinálni. De alapvetően odaillő házakat kell tervezni. Ez nem stílust jelent,
de legalább anyagokat.
Régen ez nagyon egyszerűen működött, volt egy bizonyos anyagkészlet és kész. Ez a századfordulónál
kezdett számosabb lenni, ekkor egy
nagyon magas minőségű előregyártó
ipar és kereskedelem kezdte meg
működését. Ekkor kezdték el gyártani
a stukkódíszeket, ekkor születtek azok
a csodaházak, amelyeket ma is örömmel nézünk. Miért is van az, hogy bizonyos értelemben egyformák ezek a
házak, ám mégis egyediek? Ugyanazt
a követ bányászták, miért hozna mes�szebbről sok pénzért más anyagot.
Ugyanazokat a szerkezetek tudták,
mert az volt a szokás. Mert volt építéskultúra, kérem tisztelettel. Ma pedig
rengeteg katalógussal fölszerelkezve
nagyon műveltnek gondoljuk magun
kat, de valahogy ez sokszor nem áll
össze kultúrává.
Na tudtam, hogy most cikizni fogsz.
Mert azt képzelem magamról, hogy
kalapos, westerncsizmás főépítészként majd én szabályozással pótolom
ezt a kultúrát. Nem, szabályozással
nem lehet kultúrát teremteni. A szabályozás hivatkozási alap lehet. Ezenkívül kell ehhez egyfajta magatartás

64

és kiállás. Enélkül nem megy. Amikor
Megkerestem egy, az egyik 1998-as
Budakalászra kerültem, viszonylag
Országépítőben megjelent interjút
hamar orrbavágtam a megélhetési
az akkor mindössze másfél-két éve
építészeket. De nem úgy, hogy eltefőépítészkedő Turi Attilával.
rüljenek. Béla bácsi, akit egyébként
És valóban, a tizennégy évvel ezelőtti
szerettem, egy borozóban tartotta
beszélgetésben már fölsejlenek
szombatonként fogadóóráit. Volt egy
azok a szociológiai formák,
kockás füzete, és két fröccs között eb
amik aztán valóban testet öltöttek.
be a füzetbe vette föl az igényeket.
Ismerte jól a területet, a felesége „…Budakalászon az első munka a falu
műszaki előadó volt talán, tehát ő volt ház volt és annak a sikerén fölbuzdula mérnök úr. Egy hétvége alatt három va kértek föl, hogy legyek főépítész.
családi ház golyóstollal megrajzolva. Elég hosszú huzavona és tanakodás
Ezt szó szerint így értsd. És minden után, hogy az jobb-e, ha helybeli a fő
mögött az a felhatalmazás, hogy az építész, vagy ha minél messzebbről
építtető a 70-80-as években lényegé- jön, úgy döntöttek, hogy ha egyszer
ben azt csinál, amit akar. Béla bácsi úgyis ott lakom, és tetszik is, amit ter
olyan lépcsőket rajzolt, amiken nem veztem, akkor jó leszek főépítésznek…
lehetett fölmenni, mert a fele be volt terveket nézek át, korrigálok, próbálok
már födémezve. Nem látott szegény- minél hamarabb ott lenni, ahol felmekém térben. Bejött a hivatalba, elé rül az építési szándék, hogy ne akkor
tettem egy ilyen dokumentációnak szóljak bele, amikor már van egy kész
hívott valamit, és azt mondtam: Béla terv. Szorgalmazom, hogy egyes utbátyám, minden tiszteletem, de ezek- cákat hozzanak rendbe akkor is, ha
ből a rajzokból nem lehet házat építe- közlekedési szempontból nem olyan
ni. Ha még egy ilyen dokumentációt jelentősek, de a központban vannak,
kapok, továbbítom a kamarának, és hogy ne rohadjon szét a település kö
kérni fogom, vizsgálják fölül a terve- zepe. Ott vannak a régi házak, a telkek
zési jogosultságát. De! Úgy gondolom, szűkek, az építési előírások nem minvannak olyan feladatok Budakalászon, dig engedik meg a bővítéseket, a teamihez tökéletesen fölösleges mond- rület elkezd értéktelenedni, csak az
juk engem, egy Ybl-díjas építészt, vagy idősek maradnak, és lassan lerohad az
bárki más építészt megkérni. Ilyen a egész, a peremterületeken pedig az
kerítés, a „toldjuk meg a házat egy új parcellázásokkal elkezdődnek a tü
szobával” típusú feladatok. Béla bá- zépbarokk borzadályok és korhadó
tyám, kössünk egy üzletet. Maga ettől fatörzsre fog emlékeztetni a falu struk
kezdve több új házat nem csinál, én túrája…” (Országépítő 1998/2)
Zárjunk Devecserrel? Hát persze, a
pedig garantálom, hogy az összes
ilyen típusú munka magánál fog lan- keretes szerkezet, jól van. A házak átdolni. Béla bácsi ezt megértette, és adása után a karitatív szervezetek még
ettől kezdve így működött, és ő volt építettek mindenkinek garázst, ezt is
az egyik legjobban kereső építész a végigcsináltuk. Közben tapasztaltam,
hogy az emberek beköltöztek és eltelepülésen.
A megélhetési építész megélni akar, kezdtek öntevékenyek lenni. Ezzel
ez nemcsak Béla bácsira volt igaz. Te- egyrészről nincs semmi gond – kaptak
hát két percen belül jöttek a szimmet- valamit készen, szeretnék a saját kérikus, parasztház jellegű háztervek – pükre formálni. Rendben van. De
ha most ez a divat, akkor rajzoljunk a többé-kevésbé az ott kialakult főépítészi gesztusokat kell továbbvinni.
főépítésznek ilyet.
Szóval 96-tól lényegében kétéves Nem lehet zöld hullámpalával toldozmosolyszünettel egy éve ismét Buda- gatni a házat. Tudomásul kell venni,
hogy Devecsernek nagy léptékben
kalász főépítésze vagyok.
van egy sajátos olvasata. A magyar

társadalom megmutatta képességét
az összefogásra; tényleg mindenki
nyílt szívvel segített, nem kis pénzt
áldozott minderre. Ha most ezt lerontjuk sufnivá, akkor azt mondja a következő kormányzat: adtunk és ez lett
belőle, tudod mikor fogunk legközelebb adni! Mondtam a lakóknak, hogy
a következő ilyen drámának – mert
drámai helyzetek lesznek – a kulcsa
maguk lesznek. Ahogy viselkednek,
úgy fogják a következő esetet megítélni. Maguk abból élnek, hogy a be
regi árvízkárosultak rendben tartják a
házukat. Nem tört meg a hit, hogy van
értelme így újjáépíteni. Szerintem ez
nagyon fontos. Úgyhogy kénytelen
voltam lépéseket tenni két ember ellen, akik ezt nem akarták megérteni.
Nincs zöld hullámpala sufniépítészet.
Nem akarod a sufnival abbahagyni
a cikket, ugye? Nem is kell. Most is van
dolgom arrafelé. Imre ott volt 2011
Húsvétján, és megkérdezte, itt van az
új falu közepe, templom mikor épül?
Megtervezte a templomot augusztus-

ban, mi megrajzoltuk, Ő még korrigálta, aztán elment… Halála után nem
sokkal, ebben a fájdalomban és űrben
egy előadást tartottam róla Sopronban az erdészetek konferenciáján. Ott
kiderült, hogy az erdészek Imrét ténylegesen az erdők főépítészének tartják
és nagyon tisztelik, nagyon nagyra
tartják. Levetítettem ezt a kápolnát, ez
volt az utolsó kép, ez még hiányzik
Devecserből. Az erdészek itt megfogadták, hogy összeadják a 27 millió
forintot az építkezéshez. Egy ökumenikus kápolna lesz, a Bakonyerdő Zrt.
fogja fönntartani, s a huszonkét ma
gyarországi erdőgazdaság építi föl az
újjászületés emlékére és Makovecz
Imre iránti tiszteletből. Most ezen dol
gozom. Szeretném megszervezni,
hogy a profi fővállalkozó mellé a
nyáron beálljanak az egyetemisták
építkezni. Tavaly nyáron ezen a területen építészhallgatók saját tervezésű
pergolát építettek, ez elé kerül most a
templom. Szeretném, ha ebben is részt
vennének, de úgy, hogy van egy ve-

zető ács mellettük, van kőműves stb.,
mert egy 13 m magas tornyot nem
lehet csak úgy összebarkácsolni. Szilárd elhatározásom, hogy az egyetemi
oktatásba bevezetek egy olyan tevékenységet, mint a fél vagy egy évig
tartó szociális tervezés. De ez egy
konkrét feladat, például egy óvoda
bővítése. Lenne egy belső pályázat, a
nyertes terv valósul majd meg, csapatba össze kell állni, te csinálod az alapozási tervet, te azt stb. Mindezt le kell
egyeztetni a statika tanszékkel, az
épszerk. tanszékkel és így tovább. Azt
kell érzékelniük, hogy a tervezés nem
külön-külön van, hanem egységes
folyamat. Meg kell tervezni a környezetet, meg kell nézni a költségeket,
meg kell beszélni a megrendelővel, mit
tud vállalni, mi a gondja, hogy látja
mindezt. Meg kell tanulni egy párbeszédet, nem pedig osztani az észt. És
utána meg kell építeni egy hónap alatt,
profi kivitelezőkkel, segítséggel. Ez egy
tantárgy lesz.
Építészetnek hívják.
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