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A Kós Károly Egyesülés a jelenlegi köz-
igazga tást érintő változásokat elősegítő 
és az ország épített környezetét formáló 
munka egyik alapkövének tekinti a Ván-
doriskolában idén elindított főépítészi 
kép zést, amely a főépítészi rendszer úgy-
nevezett önkormányzati, tanácsadói ré-
szével foglalkozik elsősorban, kiemelt 
hangsúlyt fektetve a napi jelenlétre, a 
helyi szinten keletkező prob lémák meg-
oldására. Az Egyesülés tag jainak nagy 
része főépítészként is tevékenykedik az 
ország legkülönbözőbb pontjain. Cser-
nyus Lőrinc korosztályának legelső és 
egyben legrégebben dolgozó főépítésze, 
a főépítészi képzés irányítója. A képzéssel 
pár huzamosan induló rovatot az ő tevé-
kenységének ismertetésével nyitjuk meg.

Csenger és a „messziről jött idegen”

Csengert már a XV. századtól fontos mező-
városként tartották számon, vásártartási 
jog gal és révátkelőhellyel rendelkezett. 
Val lási és egyben kereskedelmi központ 
volt, a reformáció alatt fontos szerepet 
játszott az új egyházszervezésben, számos 
zsinatot tartottak itt. Később a csengeri 
járás székhelye lett, a trianoni döntést kö-
vetően meghúzott országhatár azonban 
elmetszette a régió központjával, a 16 km-re 
fekvő Szatmár németivel való kapcsolat-
rendszerét. Ez zel a mezővárosi lét feltételei 
megszűntek, a járásának egy részétől is 
megfosztott hatezer fős kisváros perifériá-
ra került. A vasútvonal a romániai oldalon 

a mai napig nem épült vissza. A Kádár-
rendszer vidékpolitikájának következtében 
az egykor jelentős mezőváros halódó tele-
püléssé sorvadt. Helyzetét tovább súlyos-
bította az 1970-es szamosi árvíz, amely öt 
környező falut radírozott le a térképről. A 
hidat ekkor elbontották, így kistérségi sze-
repe tovább csökkent. A nyolcvanas évek 
második felében az akkori tanácselnök, 
Apá ti György a város hanyatlásának megállí-
tását tűzte zászlajára, az új távlatok keresé-
séhez építészek segítségét kérte. A nyolc-
van kilométernyire fekvő megyeszékhe-
lyen, Nyíregyházán az Állami Megyei Ter-
vezővállalat – a nagy távolságra való hivat-
kozással – nem vállalta a felkérést. Így 
Apá ti György Dr. Nóta József állatorvos ja-
vaslatára úgy döntött, hogy a 300 km-re 
fekvő fővárosban dolgozó Makovecz Imrét 
keresi fel, akinek sárospataki munkái meg-
győző erővel hatottak rá. Hosszú, gyümöl-
csöző kapcsolat kezdete volt ez. Makovecz 
Imre a MAKONA munkatársaként dolgozó 
Csernyus Lőrincet bízta meg a főépítészi 
feladatok ellátásával, bár ekkor ez a kate-
gória még jogilag nem létezett.  A munka 
felméréssel indult, melynek eredményeit 
a Magyar Művelődési Intézettel összeállí-
tott csengeri kalendáriumban foglalták 
össze. A korát megelőző elemzés alapján 
a szakemberek kistérség létrehozását java-
solták, épí tészeti és nem építészeti 
beavatkozásokat határoztak meg. A tanács 
ennek alapján bizalmat szavazott a mesz-
sziről jött idegenek nek, akik hozzáfogtak a 
település szerkezetének újragondolásához 

szükséges beépítési tervek elkészítéséhez. 
Az építészeti koncepció legfontosabb 
eleme egy városközpont létrehozása volt, 
melyet az Árpád-kori temp lom pozícióba 
emelésével, belső sétányok kialakításával, 
valamint egy elkerítetlen, önálló épületek 
sorából álló oktatási központ telepítésével 
alakítottak ki. A Beke Pállal és Varga A. Ta-
mással Csengerben foly tatott közös munka 
egyedülálló és példaértékű volt a magyar 
népművelés, település és- közösségfejlesz-
tés terén. (Beke Pál szatmári fejlesztőmun-
kájáról az Országépítő 1998/1-2-3, 1999/1 
számában olvashattunk.) Az építészeti 
feladatok nagy része jelenleg is döntően a 
meglévő épületek felújításából és bővíté-
séből áll. A főépítész munkái a városkép 
szempontjából jelentős régi épületek új 
funkcióval történő átalakítása (Szuhányi-
kúria, kollégium), a közterek megújulása 
(Petőfi tér, Szent István tér) és az új épületek 
tekintetében is (általános iskola és műve-
lődési ház, idősek otthona, szolgáltató ház, 
ravatalozó stb.) egyedi megoldásokat nyúj-
tanak. A településközpont neves építészek 
tervei szerint megvalósult új elemei mellett 
a fejlesztés és a revitalizáció egyéb szintje-
in is változások történtek. A lezárt határát-
kelő megnyitása, az alma eladásának és 
helyi feldolgozásának megszervezése, 
vagy a légkábeleknek a felszín alá történő 
elrejtése építészeten túlmutató, óriási je-
lentőségű kezdeményezések. Csernyus 
Lőrinc huszonhat éve Csenger főépítésze. 
A jelenlegi beruházások is az eredeti tele-
pülésfejlesztési koncepció szerint történ-
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nek. A főépítész tervezői és városfejlesztő 
tevékenysége, és a település érdekeit jól 
szolgáló városvezetés konstruktív együtt-
működése következtében a korábban el-
sorvasztott város visszanyerte valódi 
rangját. 

Mi várható el egy településtől? 

Jobbára egyszerű dolgok: jó levegő, iha-
tó víz, szennyvíztisztítás, szemétgyűjtés 
és -elhelyezés, csapadék- és belvízelveze-
tés, kellő erősségű és feszültségű áram, 
járható utak, jó tömegközlekedés, or vosi 
és mentőellátás, posta és telefon, gyer-
mekintézmények, idős- és szegénygon-
dozás, megfelelő kereskedelem és szol-
gáltatás, a helyi társadalommal folyama-
tos párbeszédben és együttműködés-
ben lévő önkormányzat, közigazgatási 
ügyintézés, az információszerzés lehető-
sége, esztétikus környezet, jó társasá gi 
és közösségi élet megfelelő helyszínek-
kel, hagyományápolás, hitélet és a végső 
nyugalom lehetősége. Bővíthetnénk ezt 
a sort például a munkahelyekkel, mert 
el várható, hogy a település lakosságának 
foglalkoztatása is fejlesztési cél és feladat 
legyen. Ma ez reménytelennek tűnik, 
mert a mostani támogatási rendszerben 
és állami szervezettségben a helyi önkor-
mány zatok mozgástere egyre kisebb.

A főépítészi feladatkör

A főépítészi feladatkör egy bonyolult, több 
elemből összeálló, nem annyira munkának, 
mint inkább hivatásnak nevezhető feladat. 
Bár azt gondolom, hogy ez a kitétel igaz 
minden olyan tevékenységre, amit reggel-
től estig becsülettel végez az ember. Érde-
kes volt hallgatni a Vándoriskolába meghí-
vott települési főépítészeket, hogy kinek-
kinek mi a legégetőbb probléma. Munka-
nélküliség, elkerülő út hiánya, lélekszám-
változás, identitásvesztés stb. Az épí  tett 
környezet minőségének javítása, orvoslása 
annyira természetes számukra, hogy szinte 
nem is beszélnek róla. 

Hálás és hálátlan dolog egyszerre ma 
Magyarországon főépítésznek lenni. Lát-
ható és kézzelfogható munkájuk minden-
képpen csak az eltelt idő függvényében 
ítélhető meg igazán. Nem egy-két évről 
van szó. Tizenöt-húsz évről beszélünk. Ezért 
nyugodtan kijelenthetjük, hogy ebből a 
szempontból politikától mentes munka. 
Az önkormányzati főépítészség sokkal in-
kább politikamentes, mint az állami főépí-
tészség. Hétköznapi életünkben a helyi 
főépítész kézlenyomatával találkozunk nap, 
mint nap. Itt nem csak az általa tervezett 
és megépült házakról van szó. A kézlenyo-
matot többféleképpen lehet értelmezni és 
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érteni. Mindenképpen az építész habitu-
sától függ. Egyet nem lehet csinálni: jogász-
kodni és papírt termelni. A főépítész elne-
vezés már önmagában sem szerencsés. 
Hiszen többről van szó, mint építészet, 
valamint nem vezető szerepet ellátó em-
berről beszélünk. Tekintélyelven és bizal-
mon lévő kapcsolatot kell kialakítani a 
helyi emberekkel. Fontos, hogy egy önkor-
mányzati főépítész jó kapcsolatot hozzon 
létre mind a hatósági-önkormányzati, 
mind a civil szférával annak érdekében, 
hogy egy élhető, emberi, épített környe-
zetet alakíthassanak ki együttesen.

A főépítészi tevékenység egyszerre po-
zitív és negatív megítélésű.

Pozitív, mert aki bizalomra épülő légkör-
ben, szakmaiságra nyitott helyen tud főépí-
tész lenni, annak munkája gördülékenyebb, 
stressztől mentesebb, mint másoké. Akit 
támogat a helyi civil szféra, szakmájának 
helyi képviselői és a település politikai ve-
zetősége, az hosszú távra tud gondolkodni. 
Segítséget, támogatást kaphat olyan fel-
adatok elvégzéséhez, melyeknél nem csak 
a közösségi, települési érdekkel néha 
homlokegyenest szemben álló gazdasági 
cél, az egyéni akarat dominál, hanem a falu, 
város, kerület, terület érdeke, harmóniája. 
Nem lehet különbséget tenni a főépítészi 
hivatás és a főépítész személye között. Re-
mélem, hogy egyre több település, terület 
van ma Magyarországon, ahol ilyen szem-
lélettel gondolkoznak az ott élő emberek.

Negatív, mert némely körökben a főépí-
tész személye és jelenléte nem kívánatos. 
A probléma bonyolult, több összetevőből 
áll. A tekintélyelv, a műveltség, az erős 
akarat adott esetben gyengítheti is egy fő-

építész pozícióját. Előfordul, hogy nem tud 
együttdolgozni a helyben lévő építészekkel. 
A főépítészség nem lehet egyenlő csak azzal, 
hogy egy településre a saját belső esztétikai 
szépségérzetét kívánja ráerőltetni a szak-
ember; a lényeg a ráerőltetni szóban van. 
Ellenben alázatot, tiszteletet kíván meg az 
építész és/vagy településtervező végzett-
ségű főépítésztől. A meg ítélést kellene 
megváltoztatni ott, ahol erre szükség van. 
Ugyanakkor annak a pozíciónak a megíté-
lése nem korlátozódik csak a főépítészség-
re, hiszen egy önkormányzati vagy állami 
főépítész egyben köztisztviselő, illetve 
kormánytisztviselő. Ma Magyarországon a 
köztisztviselők meg ítélése szintén eléggé 
negatív. Ahhoz, hogy a köztisztviselői poszt 
megítélése pozitívvá váljon, sok idő, társa-
dalmi „megértés”, támogatás szükséges. Én 
viszont a főépítészeket nem sorolnám a 
köztisztviselők közé. Még az állami főépíté-
szeket sem. Tevékenységi körük, munka-
módszerük egészen más.

Bízom abban, hogy mindezek a problé-
mák mellett egyre több a jó szakember, jó 
köztisztviselő és a jó főépítész is, és egyre 
kevesebb az olyan főépítész, akit vagy 
személye, vagy „munkamódszere” alapján 
negatívan ítél meg egy szélesebb társadal-
mi réteg, csoport. Szomorú sajátossága a 
helyzetnek, hogy a főépítészi munka tekin-
télyét maga az építész szakma sem erősíti. 

A beruházásokkal kapcsolatban a főépí-
tész szerepe többnyire tanácsadói, esetle-
gesen véleményformálóvá léphet elő, ha-
tósági szerepköre ezen a téren nincs, kivéve, 
ha ő tervezi magát az épületet.

Ugyanakkor a jó munkakapcsolat, a sze-
mélyes konzultációk lehetővé teszik, hogy 

egy karizmatikus főépítész aktív szereplője 
lehessen egy hatósági eljárásnak. A rende-
zés feladatcsoportja magába foglalja a te-
rület- és/vagy településrendezési eszközök/
tervek elkészítését; az előkészítő mun-
kálatoktól, a terveztetésen át, a véleménye-
zéseken, egyeztetéseken, dön téshozáson 
keresztül, a terv „működéséig”. Erős koordi-
nációs és kommunikációs képességet, 
közigazgatási gyakorlatot, jó emberismere-
tet, és rengeteg türelmet, energiát igénylő 
feladatcsoportról van szó. A terület- és te-
lepülésfejlesztés feladatain belül a főépítész 
részt vesz a fejlesztési koncepciók kialakítá-
sában, megalkotásában; amennyiben a 
főépítész saját településének koncepcióját 
készíti el, a szakmaiságot és a helyi érdeke-
ket egyszerre képviseli. Ha magasabb 
szintű koncepciók készítésében vesz részt, 
akkor a szakmaisága kiegészül az önkor-
mányzat képviseletének feladatával is.

A saját település fejlesztési koncepciójának 
sikeressége, vagy épp szakmaisága szin tén 
nagymértékben függ a főépítész sze mélyé-
től, kapcsolatrendszerétől, kommunikációs 
képességétől, tárgyalási szokásaitól.

Ezt a feladatkört jól ellátni úgy, hogy min-
denkinek megfelelő javaslatokat tegyen 
egy főépítész, véleményem szerint lehetet-
len; mindamellett törekedni kell arra, hogy 
olyan tervekkel, elképzelésekkel álljon elő, 
amelyek jól alátámaszthatóak, szakmailag 
indokoltak legyenek. Az egyéni stílusérzék 
eset leges „erőltetése” mellett érdemes meg-
tanítani az önkormányzat képviselőit, a te-
lepülés lakosságát a párbeszédre, az együtt-
működésre. Ha úgy nézzük, a főépítész – 
főként a települési – egyben pedagógus is; 
hiszen meg kell értetnie a laikusokkal a 
ter vezett módosítások, beruházások szük sé-
gességét, s mindezt úgy, hogy a hallgató-
ság úgy érezze, a főépítész és csapatának 
ötletei akár a sajátjai is lehetnének. 

Hagyományőrzés és értékteremtés, 
nemcsak a magyar vidék építészetében

Az átalakulás korát éljük újra, és megint. 
Gaz dasági válság van, szellemileg az ember 
tudata főként az anyagi háttér miatt egyre 
lejjebb húzódik. Elszigetelődésnek, félté-
kenységnek vagyunk a szemtanúi. Min-
denki a másik embert nézi, vagy inkább a 
másik ember zsebét. Furcsa a jelenlegi 
Európa, ahol ennyi pénz még nem volt 
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felhalmozva, és ennyire aránytalanul szét-
osztva. Az országok önállósága csökken, a 
mozgástér szűkül. A legfrissebb adatok 
szerint a Földön ma már több ember lakik 
városban, mint falun. Ez a tendencia jelen-
leg csak erősödik. Ezek fényében a fenti 
cím különös súllyal bír.

A hagyományőrzésről

A hagyományőrzés, az értékeink védelme 
nem olyan kategória, amit fel kellene épí-
teni, vagy mérnöki módon tervezni lehet. 
Akár a meglévő, akár a létrehozandó „ha-
gyomány” megtartása, sokasítása, bővítése 
és fejlesztése nem feltétlenül pénz, inkább 
elhatározás és eltökéltség kérdése. Folya-
matos feladat ott, ahol ennek múltja és 
tör ténelme van, és persze folyamatos mun-
ka ott is, ahol valamiféle bölcs megfontolt-
ság alapján ezt megteremteni igye keznek. 
Ilyen értelemben hagyomány mindaz, ami 
a múltunkban gyökerezik: az úthálózat, az 
épületek, a szokások, a viselet, a talán elfe-
ledett termelési mód, a megtermelt javak, 
az ízek és a magatartás is. A hagyomány 
része a helyi történelem, mindazokkal, akik 
az emberi emlékezet óta bármiféle nyomot 
hagytak ott, ahol éppen hiányoznak. A 
mostani nemzedék kötelessége, hogy lehe-
tőségei és képességei szerint megőrizze 
mindazt, ami a tudomására jutott. Ez vonat-
kozik az épített környezetre, és a hétközna-
pi építészetre is. A hagyomány felértékeli a 
települést is. Az életben tartott hagyomány 
az idegenek számára is érdekes, tanulságos. 
Ennél azonban fontosabb, hogy a helyben 
lakók számára teremt hazát, otthont. Alkal-
mat és lehetőséget ad, hogy megkapasz-
kodjon, hogy otthon lehessen, és otthon 
legyen benne. Valószínű, hogy nem készít-
hető fej lesztési program minderre máskép-
pen, mint a legszélesebben megvalósuló 
közösségépítéssel. A legkülönfélébb civil 
szervezetek, az iparosok, a hagyományosan 
odavalósiak, az idősek leírják, elmondják és 
javasolják, hogy evvel mi a tennivaló. Az 
önkormányzatnak nincs más dolga, mint 
hogy elgondolkozik mindezen és lehető-
ségei szerint támogatja. Megjelöli a tenni-
valókat, támogatja azok megszervezését, 
lebonyolítását, finanszírozását. Óvja a kö-
zösséget. A hagyomány saját múltunk, 
szokásaink, em lékeink. Még akkor is, ha mi 
nem tudunk erről, ha nem ismerjük fel. 

A szemközti oldalon: beépítési vázlat • fent: Csernyus Lőrinc: Margaréta üzletház, 1996  
középen és lent: Csernyus Lőrinc: általános iskola és művelődési ház, 1991, belső részletek
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érteni. Mindenképpen az építész habitu-
sától függ. Egyet nem lehet csinálni: jogász-
kodni és papírt termelni. A főépítész elne-
vezés már önmagában sem szerencsés. 
Hiszen többről van szó, mint építészet, 
valamint nem vezető szerepet ellátó em-
berről beszélünk. Tekintélyelven és bizal-
mon lévő kapcsolatot kell kialakítani a 
helyi emberekkel. Fontos, hogy egy önkor-
mányzati főépítész jó kapcsolatot hozzon 
létre mind a hatósági-önkormányzati, 
mind a civil szférával annak érdekében, 
hogy egy élhető, emberi, épített környe-
zetet alakíthassanak ki együttesen.

A főépítészi tevékenység egyszerre po-
zitív és negatív megítélésű.

Pozitív, mert aki bizalomra épülő légkör-
ben, szakmaiságra nyitott helyen tud főépí-
tész lenni, annak munkája gördülékenyebb, 
stressztől mentesebb, mint másoké. Akit 
támogat a helyi civil szféra, szakmájának 
helyi képviselői és a település politikai ve-
zetősége, az hosszú távra tud gondolkodni. 
Segítséget, támogatást kaphat olyan fel-
adatok elvégzéséhez, melyeknél nem csak 
a közösségi, települési érdekkel néha 
homlokegyenest szemben álló gazdasági 
cél, az egyéni akarat dominál, hanem a falu, 
város, kerület, terület érdeke, harmóniája. 
Nem lehet különbséget tenni a főépítészi 
hivatás és a főépítész személye között. Re-
mélem, hogy egyre több település, terület 
van ma Magyarországon, ahol ilyen szem-
lélettel gondolkoznak az ott élő emberek.

Negatív, mert némely körökben a főépí-
tész személye és jelenléte nem kívánatos. 
A probléma bonyolult, több összetevőből 
áll. A tekintélyelv, a műveltség, az erős 
akarat adott esetben gyengítheti is egy fő-

építész pozícióját. Előfordul, hogy nem tud 
együttdolgozni a helyben lévő építészekkel. 
A főépítészség nem lehet egyenlő csak azzal, 
hogy egy településre a saját belső esztétikai 
szépségérzetét kívánja ráerőltetni a szak-
ember; a lényeg a ráerőltetni szóban van. 
Ellenben alázatot, tiszteletet kíván meg az 
építész és/vagy településtervező végzett-
ségű főépítésztől. A meg ítélést kellene 
megváltoztatni ott, ahol erre szükség van. 
Ugyanakkor annak a pozíciónak a megíté-
lése nem korlátozódik csak a főépítészség-
re, hiszen egy önkormányzati vagy állami 
főépítész egyben köztisztviselő, illetve 
kormánytisztviselő. Ma Magyarországon a 
köztisztviselők meg ítélése szintén eléggé 
negatív. Ahhoz, hogy a köztisztviselői poszt 
megítélése pozitívvá váljon, sok idő, társa-
dalmi „megértés”, támogatás szükséges. Én 
viszont a főépítészeket nem sorolnám a 
köztisztviselők közé. Még az állami főépíté-
szeket sem. Tevékenységi körük, munka-
módszerük egészen más.

Bízom abban, hogy mindezek a problé-
mák mellett egyre több a jó szakember, jó 
köztisztviselő és a jó főépítész is, és egyre 
kevesebb az olyan főépítész, akit vagy 
személye, vagy „munkamódszere” alapján 
negatívan ítél meg egy szélesebb társadal-
mi réteg, csoport. Szomorú sajátossága a 
helyzetnek, hogy a főépítészi munka tekin-
télyét maga az építész szakma sem erősíti. 

A beruházásokkal kapcsolatban a főépí-
tész szerepe többnyire tanácsadói, esetle-
gesen véleményformálóvá léphet elő, ha-
tósági szerepköre ezen a téren nincs, kivéve, 
ha ő tervezi magát az épületet.

Ugyanakkor a jó munkakapcsolat, a sze-
mélyes konzultációk lehetővé teszik, hogy 

egy karizmatikus főépítész aktív szereplője 
lehessen egy hatósági eljárásnak. A rende-
zés feladatcsoportja magába foglalja a te-
rület- és/vagy településrendezési eszközök/
tervek elkészítését; az előkészítő mun-
kálatoktól, a terveztetésen át, a véleménye-
zéseken, egyeztetéseken, dön téshozáson 
keresztül, a terv „működéséig”. Erős koordi-
nációs és kommunikációs képességet, 
közigazgatási gyakorlatot, jó emberismere-
tet, és rengeteg türelmet, energiát igénylő 
feladatcsoportról van szó. A terület- és te-
lepülésfejlesztés feladatain belül a főépítész 
részt vesz a fejlesztési koncepciók kialakítá-
sában, megalkotásában; amennyiben a 
főépítész saját településének koncepcióját 
készíti el, a szakmaiságot és a helyi érdeke-
ket egyszerre képviseli. Ha magasabb 
szintű koncepciók készítésében vesz részt, 
akkor a szakmaisága kiegészül az önkor-
mányzat képviseletének feladatával is.

A saját település fejlesztési koncepciójának 
sikeressége, vagy épp szakmaisága szin tén 
nagymértékben függ a főépítész sze mélyé-
től, kapcsolatrendszerétől, kommunikációs 
képességétől, tárgyalási szokásaitól.

Ezt a feladatkört jól ellátni úgy, hogy min-
denkinek megfelelő javaslatokat tegyen 
egy főépítész, véleményem szerint lehetet-
len; mindamellett törekedni kell arra, hogy 
olyan tervekkel, elképzelésekkel álljon elő, 
amelyek jól alátámaszthatóak, szakmailag 
indokoltak legyenek. Az egyéni stílusérzék 
eset leges „erőltetése” mellett érdemes meg-
tanítani az önkormányzat képviselőit, a te-
lepülés lakosságát a párbeszédre, az együtt-
működésre. Ha úgy nézzük, a főépítész – 
főként a települési – egyben pedagógus is; 
hiszen meg kell értetnie a laikusokkal a 
ter vezett módosítások, beruházások szük sé-
gességét, s mindezt úgy, hogy a hallgató-
ság úgy érezze, a főépítész és csapatának 
ötletei akár a sajátjai is lehetnének. 

Hagyományőrzés és értékteremtés, 
nemcsak a magyar vidék építészetében

Az átalakulás korát éljük újra, és megint. 
Gaz dasági válság van, szellemileg az ember 
tudata főként az anyagi háttér miatt egyre 
lejjebb húzódik. Elszigetelődésnek, félté-
kenységnek vagyunk a szemtanúi. Min-
denki a másik embert nézi, vagy inkább a 
másik ember zsebét. Furcsa a jelenlegi 
Európa, ahol ennyi pénz még nem volt 
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felhalmozva, és ennyire aránytalanul szét-
osztva. Az országok önállósága csökken, a 
mozgástér szűkül. A legfrissebb adatok 
szerint a Földön ma már több ember lakik 
városban, mint falun. Ez a tendencia jelen-
leg csak erősödik. Ezek fényében a fenti 
cím különös súllyal bír.

A hagyományőrzésről

A hagyományőrzés, az értékeink védelme 
nem olyan kategória, amit fel kellene épí-
teni, vagy mérnöki módon tervezni lehet. 
Akár a meglévő, akár a létrehozandó „ha-
gyomány” megtartása, sokasítása, bővítése 
és fejlesztése nem feltétlenül pénz, inkább 
elhatározás és eltökéltség kérdése. Folya-
matos feladat ott, ahol ennek múltja és 
tör ténelme van, és persze folyamatos mun-
ka ott is, ahol valamiféle bölcs megfontolt-
ság alapján ezt megteremteni igye keznek. 
Ilyen értelemben hagyomány mindaz, ami 
a múltunkban gyökerezik: az úthálózat, az 
épületek, a szokások, a viselet, a talán elfe-
ledett termelési mód, a megtermelt javak, 
az ízek és a magatartás is. A hagyomány 
része a helyi történelem, mindazokkal, akik 
az emberi emlékezet óta bármiféle nyomot 
hagytak ott, ahol éppen hiányoznak. A 
mostani nemzedék kötelessége, hogy lehe-
tőségei és képességei szerint megőrizze 
mindazt, ami a tudomására jutott. Ez vonat-
kozik az épített környezetre, és a hétközna-
pi építészetre is. A hagyomány felértékeli a 
települést is. Az életben tartott hagyomány 
az idegenek számára is érdekes, tanulságos. 
Ennél azonban fontosabb, hogy a helyben 
lakók számára teremt hazát, otthont. Alkal-
mat és lehetőséget ad, hogy megkapasz-
kodjon, hogy otthon lehessen, és otthon 
legyen benne. Valószínű, hogy nem készít-
hető fej lesztési program minderre máskép-
pen, mint a legszélesebben megvalósuló 
közösségépítéssel. A legkülönfélébb civil 
szervezetek, az iparosok, a hagyományosan 
odavalósiak, az idősek leírják, elmondják és 
javasolják, hogy evvel mi a tennivaló. Az 
önkormányzatnak nincs más dolga, mint 
hogy elgondolkozik mindezen és lehető-
ségei szerint támogatja. Megjelöli a tenni-
valókat, támogatja azok megszervezését, 
lebonyolítását, finanszírozását. Óvja a kö-
zösséget. A hagyomány saját múltunk, 
szokásaink, em lékeink. Még akkor is, ha mi 
nem tudunk erről, ha nem ismerjük fel. 

A szemközti oldalon: beépítési vázlat • fent: Csernyus Lőrinc: Margaréta üzletház, 1996  
középen és lent: Csernyus Lőrinc: általános iskola és művelődési ház, 1991, belső részletek
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Fent: Csernyus Lőrinc: általános iskola, átlakítás, 1991. (Az előtérben Makovecz Imre Úrszínváltozás 
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élő és létező dolog, ott az építészek egyre 
növekvő számban figyelnek fel nemzeti 
hagyományaik értékeire.  A hagyományos 
építészet a környezet feltételeinek és a 
rendelkezésre álló erőforrásoknak megfe-
lelően, szokás szerint hagyományos techni-
ká kat alkalmazva a tulajdonos, vagy a helyi 
közösség által jött létre. Az így megépült 
épületek minden változata egyedi szükség-
letek kielégítését célozza meg, magába 
olvasztva az őt létrehozó kultúra értékeit, 
gaz daságosságát, ökonómiáját és életstílu-
sát. Amihez hozzátehetjük, hogy idővel 
adaptálhatóak, és fejleszthetőek a szükség-
letek és körülmények változásainak megfe-
lelően. A csináld magad, vagy a közösségre 
alapozott építészet még alkalmazkodóbb 
használata kap hangsúlyt a népi építészet 
egy szerű definíciójában: az em berek által 
művelt, az embereknek szóló építészet.

Néhány emberi alkotás élettartama vetek-
 szik a házakéval, vagy a nomád népek ese-
tében a lakó tradíciókkal. Hajók, tálak, foga-
tok és korsók, asztalok és szerszámok évszá-
zadnyi időt is megélhetnek, sőt, némelyik 
akár tovább is fennmaradhat. Mégis, a lakó-
hely használatának folyamatossága gya-
korta meghaladja bármely emberi alkotás 
hasznos élettartamát. Ennek következté-
ben megszámlálhatatlan épület hasz nálói 
valójában családok generációinak egymás-
ra következő sorából kerülnek ki, és az ő 
kapcsolatuk az épülettel, a tájjal és a tele-
püléssel bensőségesen összefügg identi-
tástudatukkal. A világ sok részén még ma 
is az emberek széles korosz tályaiban meg-
van a vágy és a képesség, hogy megalkos-
sák saját lakóhelyüket, és hogy a környeze-
tüket a társadalmi hátterüknek meg felelő 

Fent: Heil Tibor: Egészségház, átalakítás és bővítés, 1991  • középen: Csernyus Lőrinc: Szuhányi-kúria, 
átalakítás, 1996 • alatta: utcakép • legalul: Vincze László vázlata

Mennyivel jobb lenne, ha megismervén 
jóban lehetnénk vele. Ha a jelenlegi nem 
könnyű hétköznapjainkban segítőnkké, 
útba igazítónkká válna. A település vezeté-
se számára e biztonság megteremtése is 
elemi feladat.  Ennek mikéntjét kell a fejlesz-
tési koncepcióban meg határozni, majd 
megvalósítani. Ezek után az előbbi kérdés-
re a válasz egyértelmű. Így kell működnie 
egy falunak, egy mikroközösségnek. Nem 
az építészet a legfontosabb egy települé-
sen, hanem a közösségépítészet. 

A népi vagy tradicionális építészet meg-
ítélése mindig többrétű volt. Adolf Loos 
1910-ben elvezette olvasóit egy alpesi tóhoz, 
amelyben tükröződtek hegycsúcsok és 
felhők, „házak, tanyák, udvarok és kápolnák. 
Nem emberkéz alkotta, sokkal inkább Isten 
műhelyéből kikerült műveknek látszanak”1 

– írta. Frank Lloyd Wright kijelentése valószí-
nűleg mindettől függetlenül született: „A 
népi építészet nem más, mint az aktuális 
igényekre válaszolva megépülő épületek 
sora, olyan emberek által építve, akik nem 
tudtak többet, mint, hogy egy természetes 
ősi érzékkel a környezetükbe illesszék őket.”2 
Ki lehet jelenteni, hogy azokban az orszá-
gokban, ahol a népi építészet a mai napig 

1 Adolf Loos: Építészet (1910)
2 F. L. Wright: Testamentum (1957)
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normákkal összhangban alakítsák. Az ott-
honokat az integritás és autentikusság ke-
verékével építették, bizonyos értékeket és 
szükségleteket oly módon megtestesítve, 
hogy ezeket gyakran a rákövetkező ge nerá-
ciók is átvették a forma szépsége és a ter-
vezés egységessége miatt.

Elmondhatatlanul nagyszámú épület a 
múlt terméke, míg sok más jelenleg épülő 
továbbviszi ugyanazt a formát, amely már 
a megelőző időkben kielégítette az adott 
társadalom igényeit. A lakhely túlélheti a 
le származási sort, némely kultúrában újra 
belakhatják és adaptálhatják, jelenkorig 
való fennmaradásukkal bizonyítva a meg-
változó életmódokra való válaszadó érzé-
kenységüket. E változásokat gazdasági 
kö rülmények indukálhatják, később né-
mely épület más célokra is szolgálhat, 
úgymint a termény tárolására, az állatállo-
mány védelmére, vagy műhelyszerű hasz-
nálatra. Amikor a kultúrák megváltoznak, a 
régi épületeket újra hasznosíthatják, és 
újakat formájukban módosít hatnak, míg 
bizonyos anyagok kimerülése és mások 

helyettesítése új technológiák kifejlesztését 
igényelhetik. Minden lakóhely rendelkezik 
saját történettel – vagy hamar szerez ma-
gának –, mely néha viszonylag változatlan 
lehet, ám amelyik egyúttal jelentős transz-
formációról tanúskodik. 

Számos tény befolyásolhatja egy lakó-
hely formájának állandóságát és változé-
konyságát, legyenek ezek pl. a család és a 
kultúra leszármazási, örökségi, nemi, korbe-
li, hivatalos vallási vagy bármely más hitbe-
li rend szerére, szokására, erkölcsére, csopor-
tos és egyéni értékeire és viselkedésére 
vonatkozóak. Végignézve minden konti-
nens, minden kulturális terület vagy régió 
la kóhely típusait, szükségtelenül meg ismé-
telhette volna a vonatkozó építési techniká-
kat (pl. a vályogot), vagy tervtípust (pl. ud-
varterv), vagy bármely egyéb jellegzetessé-
get, amelyek az emberek köztudatában 
élnek. A lakóhelytípusok és -formák vonat-
koznak a hétköznapi családi élet igé nyeinek 
megfelelő térbeli elrendezésre és haszno-
sításra; a lakói általi jelentőség gyakran 
szim boliká ban vagy díszítésekben jelent-
kezik.

A földi kultúrában a lakóhely a legnagyobb 
méretű műalkotás, amit egy férfi, egy nő 
vagy egy család valaha létrehozhat. A lakó-
hely több az általa elfoglalt helyszínnél, a 
beépített anyagoknál, építési módjának 
ismereténél és a belefektetett munkánál, a 
ráköltött időnél és pénznél.

Főépítészi elismerés a perifériának

Sosem gondoltam, hogy azt a huszonhat 
éve tartó, úgymond főépítészi munkámat 
bármikor is díjjal honorálnák. (Csernyus 
Lő rinc 2012-ben Az Év Főépítésze díjat kapott  

– szerk.) Ezt most még egyszer köszönöm a 
díjat odaítélőknek. Az Építészfórum interne-
tes portálon megjelenő hír és köszönő so-
raim eléggé felkavarták a főépítészség és a 
vele kapcsolatos tevékenységek magyaror-

szági állóvizét. Huszonhat évvel ezelőtt, 
amikor Makovecz Imrétől megkaptam ezt 
a feladatot, jogilag sem létezett a főépítészi 
kategória. Mindezek gyökere a külső és 
belső perifériára szorult kis települések és 
falvak szociális, szellemi és fizikai állapotán 
való változtatásból eredt. Ezt a munkát még 
a hetvenes évek végén Varga A. Tamás, Beke 
Pál, közösségfejlesztők és Makovecz Imre 
építész kezdték el. Kijelenthetjük, hogy 
szél lel szemben dolgoztak. De ez vezetett 
el a kis bakonyi falvak főépítészségéhez, 
Paks városrendezési terveihez és a faluház-
tervezési programhoz. A civil szféra és az 
épített környezet párhuzamos rendbetéte-
le volt a feladat. Ez teljesen „amatőr kuruc” 
módon történhetett meg. Bizalommal ke-
restük fel a tanácselnököket, később pol-
gármestereket, hogy együtt dolgozzunk. 
Skiccpausszal, ceruzával, helyszíni jelenléttel. 
Magyarország perifériája nem földrajzi jel-
legű. Ugyanakkor tény, hogy ezek a telepü-
lések lassú elhalásra ítéltettek a Kádár-rend-
szer vége felé. Szomorú, hogy ez ma is így 
van. Régen azt hallottuk, hogy glasznoszty, 
peresztrojka, ma közbeszerzés, EU, pályázat 
stb. Szinonim fogalmak. Hogy jön ez a fő-
építészséghez? Egyszerű példát idézek: ha 
megbetegszem, elmegyek az orvoshoz, ha 
az állatom beteg, felkeresem az állatorvost. 
Ha a házam „beteg”, vagy új házat akarok 
építeni, kit keresek fel? A falu vagy település 
építészét.  Lehet főépítésznek is hívni. Mind-
egyikükkel tudok az aktuális problémáimról 
beszélni. Van egy építész barátom Bretagne-
ban, a névjegyén ez olvasható: Építészet és 
Egészség. Architecture et Santé. Ebben benne 
van minden.  Számomra ez nagyon fontos, 
mert ez az a vonal, ami mentén létezni, élni 
tudok. Nem tudok mit kezdeni az értelmet-
len jogszabályokkal, a sötétséget generáló 
OTÉK-kal és építési törvénnyel. A megosztó 
és nem összetartó előírásokkal, melyek kö-
vetkezménye a jogászok és bürokraták bi-
rodalma. Számomra elfogadhatatlan, hogy 
egy terv egyeztetésre először a megrende-
lő jogi képviselője, majd a megrendelő és 
legvégül az építész jön be az irodába. Hol 
a bizalom, a személyes kapcsolat? Egyre 
inkább sehol. Magyarország jövője és fel-
emelkedése geológiai adottságai miatt is a 
kistelepülésekben és falvakban van. A hu-
szonhat évvel ezelőtt megkezdett munkát 
folytatni és oktatni kívánom. 
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A Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája az 
Egyesülés keretein belül tartott főépítészi 
képzés és előadássorozat részeként, hely-
színi látogatásokat tett az Egyesülés tagjai 
által főépítészi teendőket ellátó városokban, 
községekben, falvakban. Helyszíni, tanács-
adói vagy Önkormányzati főépítészségről 
beszélünk, ahol a helyszíni jelenlét és tevé-
kenység nyomon követhető és tettenérhető. 
A kirándulások egy újfajta képzés első ele-
meként is felfoghatóak. Ahogy fontos a 
főépítész helyi jelenléte, úgy szükséges és 
elengedhetetlen az ún. gyakornoki képzés. 
A leendő főépítészeknek rendszeresen részt 
kell venniük tervtanácsokon, fogadóórákon, 
tervegyeztetéseken. Tulajdonképpen a 
Ván doriskolán bevált modellt kell kiterjesz-
teni, a kisebb tervezési feladatokon kívül, 
amit a Mestertől kap és számára a „tiszta” 
építészetet jelenti, úgy kell megismernie a 
többi oldalt is. Ebben a félévben átfogó 
jellegű kirándulásokat tettünk. Mit értek ez 
alatt? Az Egyesülés főépítészi tevékenysége 
elég sokrétű. Kisváros (Szerencs), falu (Zá-
vod), elvándorló falu (Murga), agglomerációs 
te lepülés (Szada, Veresegyház, Ócsa, Buda-
kalász), turisztikailag fontos kiemelt a világ-
örökség részeként (Tokaj), és még lehetne 
folytatni. A többi településre a későbbi fél-
években kerül sor. Mindenhol a fő problé-
mák után érkezünk el a konkrét épített kör-
nyezetből adódó feladatokhoz. Ezeket 
meg érteni, felfogni és átélni csak a helyszí-
nen lehet. Bizonyos szempontrendszer 
szerint kell végiggondolni egy település 
múltját, jelenét és jövőjét. Az eltérő telepü-
léstípusok eltérő főépítészekkel rendelkez-
nek. A kirándulások alkalmával kiderültek 
az eltérő munkamódszerek is. Ahogy a ter-
vezésnél, úgy a főépítészségnél is megvan-
nak a tervezési szempontok is. Ahogy több 
egyenértékű megoldás születhet egy ház 
tervezése kapcsán, úgy több egyenérté kű 
megoldás létezik egy beépítési tervnél is. 
Sajnálatos, hogy építészeti tervtanács nem 
létezik szerkezeti terveknél. Még op po-
nencia-szinten sem. Ezért is fontos a főépí-
tész építészeti tudása. Szerencsen például 
többségében régi meglévő épületekkel kell 
foglalkozni, vagy az új építésnek a már 
meglévő, védett házhoz kell igazodnia. 
Tokaj esete egyedi. Itt a táj és a szőlőkultúra 

annyira meghatározó, hogy mindent „el-
nyom” maga körül. Egy hegyaljai látogatás 
egész más megvilágításba helyezi a térsé-
get a hétköznapi ember számára is. Itt nyer 
értelmet a földrajzi adottság. Hogy az idő-
járásnak milyen szerepe van az épített 
környezet létrejöttében. Hogy jelenik meg, 
ha megjelenik a település fejlesztési kon-
cepciójában és a Helyi Építési Szabályzat-
ban. Már pedig meg kell jelennie. Vajon mi 
a mezőgazdaság szerepe a civil szféra kiala-
kulásában? Mindez, hogy jelenik meg a 
tanyavilágban, ami jelenleg az elmúlás 
szélén áll? Egy belső perifériára került világ-
ról van szó. Ezen belül is külön helyet foglal 
el a Nyíregyháza környéki bokortanya-rend-
szer, ahol valamikor mint egy hatvan bokor 
létezett. Megközelítőleg kör vagy négyzet 
alakú központ körül helyezkedtek el a házak, 
mára sajnos csak a településszerkezet ma-
radt meg. A házak zömmel 10×10-es kocka-
házak. Tulajdonképpen ide sorolható a 
Kecs kemét környéki tanyavilág is. Maga a 
szerkezet persze teljesen más, nem annyira 
egységes és sokkal szeparáltabb. Jól látszik 
a mesterséges és a nőtt jelleg különbsége.

Tokaj és Szerencs nagy múltú települé-
sek; Veresegyház esete teljesen más. Buda-
pest agglomerációjáról van szó. Ez a szó 
egymagában is rengeteg mindent kifejez. 
Már eleve az, hogy nem magyar eredetű és 
nem régi, új jelenségre utal a településtör-
ténetben. Az agglomerációnak hagyomá-
nya, ér tékrendszere gyakorlatilag nincsen. 
Szinte időazonosságról beszélhetünk a je-
lenség felbukkanása és az Egyesülés tagja-
inak főépítészi tevékenysége között. Itt még 
fontosabb a helyszíni jelenlét és a főépítész 
szakmai tudása, kiegészülve a kapcsolatte-
remtés készségével.  Egy településnek, egy 
alkotásnak, az épített és védett környezet-
nek biztosan van múltja és vélhetően lesz 
jövője. Mindkettő a mában készül. Mikor 
egy településről megjelenik egy írás vagy 
egy könyv, az a múltat idézi fel. Szerepelnek 
ben ne az ott élt és élő, az épített és termé-
szetes környezetüket meghatározó embe-
rek, családok. Megemlítik az alapító neme-
si famíliát. Későbbiekben a bírót, a jegyzőt, 
a papot, tanítót. A főépítészt nem. Pedig 
egy felől ő is településgazda, őrző, a fejlődés 
letéteményese. Részben a maga képére 
formálja a reá bízott területet. Mert ne le-
gyenek kétségeink. Nekünk a főépítészség 

ugyan olyan feladat, mint a háztervezés. 
Mindenki ugyanúgy áll hozzá. Ugyanolyan 
korszakokat lehet megnevezni, mint az 
építészettörténetben. És ez így van jól. Míg 
az épülettervezésben megfigyelhető egy-
fajta tervezői szabadság, addig ilyenről a 
településtervezésben ma Magyarországon 
nem beszélhetünk. A sok jogszabály, előírás 
megöli ezt a munkát. Saját példámon ke-
resztül, Csengerről tudom mondani, hogy 
mennyire egyedi és mennyire sajátságos. 
Itt a fent említettek egyike sem történt meg. 
Egy furcsa vízió került megvalósításra. A 
makoveczi lehetett volna világ. Egy sosem-
volt városközpont, mert hiszen csak felté-
telezésekre, legendákra építkezhettünk. Az 
épületek egymáshoz való viszonya, az új 
térrendszerek, utcák, a templom új pozíci-
ója mind ugyanannak a gondolatnak a 
szellemében születtek. Meg vagyok győ-
ződve arról, hogy a főépítész és települése 
között az idők során szoros szimbiózis alakul 
ki. Nem véletlen, hogy ki hol és miért főépí-
tész. Van, aki a kis falvakban tud dolgoz ni, 
van, aki községekben és van, aki a váro-
sokban. Kölcsönösen találnak egymásra. A 
település élő organizmus. Nő, fejlődik, egész-
séges, néha beteg és sajnos el tud sorvad-
ni és meg is tud halni. A főépítész, mint 
gazda és őrző egy személyben; gyakorlati-
lag a település orvosa is.  Gyógyító szerepe 
van, és ezt nem szabad elherdálni.
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normákkal összhangban alakítsák. Az ott-
honokat az integritás és autentikusság ke-
verékével építették, bizonyos értékeket és 
szükségleteket oly módon megtestesítve, 
hogy ezeket gyakran a rákövetkező ge nerá-
ciók is átvették a forma szépsége és a ter-
vezés egységessége miatt.

Elmondhatatlanul nagyszámú épület a 
múlt terméke, míg sok más jelenleg épülő 
továbbviszi ugyanazt a formát, amely már 
a megelőző időkben kielégítette az adott 
társadalom igényeit. A lakhely túlélheti a 
le származási sort, némely kultúrában újra 
belakhatják és adaptálhatják, jelenkorig 
való fennmaradásukkal bizonyítva a meg-
változó életmódokra való válaszadó érzé-
kenységüket. E változásokat gazdasági 
kö rülmények indukálhatják, később né-
mely épület más célokra is szolgálhat, 
úgymint a termény tárolására, az állatállo-
mány védelmére, vagy műhelyszerű hasz-
nálatra. Amikor a kultúrák megváltoznak, a 
régi épületeket újra hasznosíthatják, és 
újakat formájukban módosít hatnak, míg 
bizonyos anyagok kimerülése és mások 

helyettesítése új technológiák kifejlesztését 
igényelhetik. Minden lakóhely rendelkezik 
saját történettel – vagy hamar szerez ma-
gának –, mely néha viszonylag változatlan 
lehet, ám amelyik egyúttal jelentős transz-
formációról tanúskodik. 

Számos tény befolyásolhatja egy lakó-
hely formájának állandóságát és változé-
konyságát, legyenek ezek pl. a család és a 
kultúra leszármazási, örökségi, nemi, korbe-
li, hivatalos vallási vagy bármely más hitbe-
li rend szerére, szokására, erkölcsére, csopor-
tos és egyéni értékeire és viselkedésére 
vonatkozóak. Végignézve minden konti-
nens, minden kulturális terület vagy régió 
la kóhely típusait, szükségtelenül meg ismé-
telhette volna a vonatkozó építési techniká-
kat (pl. a vályogot), vagy tervtípust (pl. ud-
varterv), vagy bármely egyéb jellegzetessé-
get, amelyek az emberek köztudatában 
élnek. A lakóhelytípusok és -formák vonat-
koznak a hétköznapi családi élet igé nyeinek 
megfelelő térbeli elrendezésre és haszno-
sításra; a lakói általi jelentőség gyakran 
szim boliká ban vagy díszítésekben jelent-
kezik.

A földi kultúrában a lakóhely a legnagyobb 
méretű műalkotás, amit egy férfi, egy nő 
vagy egy család valaha létrehozhat. A lakó-
hely több az általa elfoglalt helyszínnél, a 
beépített anyagoknál, építési módjának 
ismereténél és a belefektetett munkánál, a 
ráköltött időnél és pénznél.

Főépítészi elismerés a perifériának

Sosem gondoltam, hogy azt a huszonhat 
éve tartó, úgymond főépítészi munkámat 
bármikor is díjjal honorálnák. (Csernyus 
Lő rinc 2012-ben Az Év Főépítésze díjat kapott  

– szerk.) Ezt most még egyszer köszönöm a 
díjat odaítélőknek. Az Építészfórum interne-
tes portálon megjelenő hír és köszönő so-
raim eléggé felkavarták a főépítészség és a 
vele kapcsolatos tevékenységek magyaror-

szági állóvizét. Huszonhat évvel ezelőtt, 
amikor Makovecz Imrétől megkaptam ezt 
a feladatot, jogilag sem létezett a főépítészi 
kategória. Mindezek gyökere a külső és 
belső perifériára szorult kis települések és 
falvak szociális, szellemi és fizikai állapotán 
való változtatásból eredt. Ezt a munkát még 
a hetvenes évek végén Varga A. Tamás, Beke 
Pál, közösségfejlesztők és Makovecz Imre 
építész kezdték el. Kijelenthetjük, hogy 
szél lel szemben dolgoztak. De ez vezetett 
el a kis bakonyi falvak főépítészségéhez, 
Paks városrendezési terveihez és a faluház-
tervezési programhoz. A civil szféra és az 
épített környezet párhuzamos rendbetéte-
le volt a feladat. Ez teljesen „amatőr kuruc” 
módon történhetett meg. Bizalommal ke-
restük fel a tanácselnököket, később pol-
gármestereket, hogy együtt dolgozzunk. 
Skiccpausszal, ceruzával, helyszíni jelenléttel. 
Magyarország perifériája nem földrajzi jel-
legű. Ugyanakkor tény, hogy ezek a telepü-
lések lassú elhalásra ítéltettek a Kádár-rend-
szer vége felé. Szomorú, hogy ez ma is így 
van. Régen azt hallottuk, hogy glasznoszty, 
peresztrojka, ma közbeszerzés, EU, pályázat 
stb. Szinonim fogalmak. Hogy jön ez a fő-
építészséghez? Egyszerű példát idézek: ha 
megbetegszem, elmegyek az orvoshoz, ha 
az állatom beteg, felkeresem az állatorvost. 
Ha a házam „beteg”, vagy új házat akarok 
építeni, kit keresek fel? A falu vagy település 
építészét.  Lehet főépítésznek is hívni. Mind-
egyikükkel tudok az aktuális problémáimról 
beszélni. Van egy építész barátom Bretagne-
ban, a névjegyén ez olvasható: Építészet és 
Egészség. Architecture et Santé. Ebben benne 
van minden.  Számomra ez nagyon fontos, 
mert ez az a vonal, ami mentén létezni, élni 
tudok. Nem tudok mit kezdeni az értelmet-
len jogszabályokkal, a sötétséget generáló 
OTÉK-kal és építési törvénnyel. A megosztó 
és nem összetartó előírásokkal, melyek kö-
vetkezménye a jogászok és bürokraták bi-
rodalma. Számomra elfogadhatatlan, hogy 
egy terv egyeztetésre először a megrende-
lő jogi képviselője, majd a megrendelő és 
legvégül az építész jön be az irodába. Hol 
a bizalom, a személyes kapcsolat? Egyre 
inkább sehol. Magyarország jövője és fel-
emelkedése geológiai adottságai miatt is a 
kistelepülésekben és falvakban van. A hu-
szonhat évvel ezelőtt megkezdett munkát 
folytatni és oktatni kívánom. 
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A Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája az 
Egyesülés keretein belül tartott főépítészi 
képzés és előadássorozat részeként, hely-
színi látogatásokat tett az Egyesülés tagjai 
által főépítészi teendőket ellátó városokban, 
községekben, falvakban. Helyszíni, tanács-
adói vagy Önkormányzati főépítészségről 
beszélünk, ahol a helyszíni jelenlét és tevé-
kenység nyomon követhető és tettenérhető. 
A kirándulások egy újfajta képzés első ele-
meként is felfoghatóak. Ahogy fontos a 
főépítész helyi jelenléte, úgy szükséges és 
elengedhetetlen az ún. gyakornoki képzés. 
A leendő főépítészeknek rendszeresen részt 
kell venniük tervtanácsokon, fogadóórákon, 
tervegyeztetéseken. Tulajdonképpen a 
Ván doriskolán bevált modellt kell kiterjesz-
teni, a kisebb tervezési feladatokon kívül, 
amit a Mestertől kap és számára a „tiszta” 
építészetet jelenti, úgy kell megismernie a 
többi oldalt is. Ebben a félévben átfogó 
jellegű kirándulásokat tettünk. Mit értek ez 
alatt? Az Egyesülés főépítészi tevékenysége 
elég sokrétű. Kisváros (Szerencs), falu (Zá-
vod), elvándorló falu (Murga), agglomerációs 
te lepülés (Szada, Veresegyház, Ócsa, Buda-
kalász), turisztikailag fontos kiemelt a világ-
örökség részeként (Tokaj), és még lehetne 
folytatni. A többi településre a későbbi fél-
években kerül sor. Mindenhol a fő problé-
mák után érkezünk el a konkrét épített kör-
nyezetből adódó feladatokhoz. Ezeket 
meg érteni, felfogni és átélni csak a helyszí-
nen lehet. Bizonyos szempontrendszer 
szerint kell végiggondolni egy település 
múltját, jelenét és jövőjét. Az eltérő telepü-
léstípusok eltérő főépítészekkel rendelkez-
nek. A kirándulások alkalmával kiderültek 
az eltérő munkamódszerek is. Ahogy a ter-
vezésnél, úgy a főépítészségnél is megvan-
nak a tervezési szempontok is. Ahogy több 
egyenértékű megoldás születhet egy ház 
tervezése kapcsán, úgy több egyenérté kű 
megoldás létezik egy beépítési tervnél is. 
Sajnálatos, hogy építészeti tervtanács nem 
létezik szerkezeti terveknél. Még op po-
nencia-szinten sem. Ezért is fontos a főépí-
tész építészeti tudása. Szerencsen például 
többségében régi meglévő épületekkel kell 
foglalkozni, vagy az új építésnek a már 
meglévő, védett házhoz kell igazodnia. 
Tokaj esete egyedi. Itt a táj és a szőlőkultúra 

annyira meghatározó, hogy mindent „el-
nyom” maga körül. Egy hegyaljai látogatás 
egész más megvilágításba helyezi a térsé-
get a hétköznapi ember számára is. Itt nyer 
értelmet a földrajzi adottság. Hogy az idő-
járásnak milyen szerepe van az épített 
környezet létrejöttében. Hogy jelenik meg, 
ha megjelenik a település fejlesztési kon-
cepciójában és a Helyi Építési Szabályzat-
ban. Már pedig meg kell jelennie. Vajon mi 
a mezőgazdaság szerepe a civil szféra kiala-
kulásában? Mindez, hogy jelenik meg a 
tanyavilágban, ami jelenleg az elmúlás 
szélén áll? Egy belső perifériára került világ-
ról van szó. Ezen belül is külön helyet foglal 
el a Nyíregyháza környéki bokortanya-rend-
szer, ahol valamikor mint egy hatvan bokor 
létezett. Megközelítőleg kör vagy négyzet 
alakú központ körül helyezkedtek el a házak, 
mára sajnos csak a településszerkezet ma-
radt meg. A házak zömmel 10×10-es kocka-
házak. Tulajdonképpen ide sorolható a 
Kecs kemét környéki tanyavilág is. Maga a 
szerkezet persze teljesen más, nem annyira 
egységes és sokkal szeparáltabb. Jól látszik 
a mesterséges és a nőtt jelleg különbsége.

Tokaj és Szerencs nagy múltú települé-
sek; Veresegyház esete teljesen más. Buda-
pest agglomerációjáról van szó. Ez a szó 
egymagában is rengeteg mindent kifejez. 
Már eleve az, hogy nem magyar eredetű és 
nem régi, új jelenségre utal a településtör-
ténetben. Az agglomerációnak hagyomá-
nya, ér tékrendszere gyakorlatilag nincsen. 
Szinte időazonosságról beszélhetünk a je-
lenség felbukkanása és az Egyesülés tagja-
inak főépítészi tevékenysége között. Itt még 
fontosabb a helyszíni jelenlét és a főépítész 
szakmai tudása, kiegészülve a kapcsolatte-
remtés készségével.  Egy településnek, egy 
alkotásnak, az épített és védett környezet-
nek biztosan van múltja és vélhetően lesz 
jövője. Mindkettő a mában készül. Mikor 
egy településről megjelenik egy írás vagy 
egy könyv, az a múltat idézi fel. Szerepelnek 
ben ne az ott élt és élő, az épített és termé-
szetes környezetüket meghatározó embe-
rek, családok. Megemlítik az alapító neme-
si famíliát. Későbbiekben a bírót, a jegyzőt, 
a papot, tanítót. A főépítészt nem. Pedig 
egy felől ő is településgazda, őrző, a fejlődés 
letéteményese. Részben a maga képére 
formálja a reá bízott területet. Mert ne le-
gyenek kétségeink. Nekünk a főépítészség 
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az épülettervezésben megfigyelhető egy-
fajta tervezői szabadság, addig ilyenről a 
településtervezésben ma Magyarországon 
nem beszélhetünk. A sok jogszabály, előírás 
megöli ezt a munkát. Saját példámon ke-
resztül, Csengerről tudom mondani, hogy 
mennyire egyedi és mennyire sajátságos. 
Itt a fent említettek egyike sem történt meg. 
Egy furcsa vízió került megvalósításra. A 
makoveczi lehetett volna világ. Egy sosem-
volt városközpont, mert hiszen csak felté-
telezésekre, legendákra építkezhettünk. Az 
épületek egymáshoz való viszonya, az új 
térrendszerek, utcák, a templom új pozíci-
ója mind ugyanannak a gondolatnak a 
szellemében születtek. Meg vagyok győ-
ződve arról, hogy a főépítész és települése 
között az idők során szoros szimbiózis alakul 
ki. Nem véletlen, hogy ki hol és miért főépí-
tész. Van, aki a kis falvakban tud dolgoz ni, 
van, aki községekben és van, aki a váro-
sokban. Kölcsönösen találnak egymásra. A 
település élő organizmus. Nő, fejlődik, egész-
séges, néha beteg és sajnos el tud sorvad-
ni és meg is tud halni. A főépítész, mint 
gazda és őrző egy személyben; gyakorlati-
lag a település orvosa is.  Gyógyító szerepe 
van, és ezt nem szabad elherdálni.
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