HOGYAN TOVÁBB, SZEGED?
A város már megélt néhány katasztrófát. Olyat is, amelyikből legalábbis építész szemmel jól
jött ki és több sokkal több olyat, amelyikből rosszul.
A törökök lepusztítottak egy virágzó középkori várost, az újjáépült félig mező- félig
polgári várost elmosta a Nagy Víz. Utóbbi esetben azonban az újjáépítés során a „magyar
ugarból” olyan európai város emelkedett ki, ami nyugatról nézve is az volt.
Az első háború kataklizmája után azonban a mennyiségi növekedéssel párhuzamosan lassú
provincializálódás indult el, ami azonban sok értéket érintetlenül hagyott és ezek többnyire
még a Rákosi korszakot is átvészelték. A felgyorsult provincializálódás és az ezzel járó
szervezett értékrombolás az ún. Komócsin-érában következett be, mucsai módon értelmezett
„modernizálás” címén.
A kilencvenes években néhány pillanatra úgy tűnt, hogy a pusztítás után lesz feltámadás,
azonban a felemás kezdet után az utóbbi években a Komócsin-éra végletesen provinciális
szellemének restaurációja jött el, újabb pusztítás következett.
Most, a restauráció bukása előtt feltétlenül aktuális a kérdés: lesz-e a vész elmúltával
feltámadás? vagy csak más módon süllyedünk tovább a provinciális mocsárba?
A kérdést a továbbiakban a várossal is foglalkozó építész szemével próbálom körbejárni:
megvannak-e illetve megteremthetők-e a feltámadás úgymond „szakmai” és társadalmi
feltételei?
1. Van ugyan „Koncepció”, de van-e koncepció?
2006 és 2008 között az építész kamara ezzel a témával foglalkozó munkabizottságában volt
alkalmam követni a „Szeged hosszú távú településfejlesztési koncepciója” című dokumentum
alakulását és összeállítani az azzal kapcsolatos véleményezésünket.
Az anyag elvben egy 1993-ban készült hasonló dokumentum aktualizálása. Készítésére
nem azért került sor, mert a még éppen regnáló önkormányzatnak lett volna egy, csak
megfelelő formába öntést igénylő koncepciója a város jövőjéről, hanem mert ilyen irományok
készítését egy bürokratikus törvényi előírás megköveteli, sőt még kötelező „iránymutatás” is
van azok elkészítéséhez (akár Kim Ir Szen elvtárs legendás „helyszíni útmutatásai”, bár a
hivatkozott elvtárs egy demokrata volt a magyar építésügyi bürokráciához képest).
Az anyag első változatával kapcsolatban a fő problémánk az volt, hogy a dokumentum
elkészítésével - amint azt illedelmesen mondják - ki tudja milyen szempontok alapján
kiválasztott szerzők nem nagyon tudták, hogy mit kellene tudnia egy ilyen irománynak.
Egyetlen valóban kézzel fogható, számomra azonban igencsak meghökkentő koncepcióval
azért találkozni lehetett benne: azzal, hogy olyan feladatokra, amit jól elvégezni csak több
évtizedes magas színvonalú projekttervező és menedzselő praxissal rendelkező mérnöki
irodák képesek, a polgármesteri hivatal hivatalnokaiból és egyetemi emberekből álló kht-t kell
létrehozni, ami aztán minden fejlesztési feladatot pompásan menedzselni fog. (Pólus Kht.
néven ez meg is valósult!)
A dokumentum első tervezetéről 10 oldalon összefoglalt véleményünk kritikai elemeit
talán az alábbi megállapításban lehetne sűríteni:
- „... a valós önkormányzati feladatok rendszere sem került kimunkálásra”
Második nekirugaszkodásra a „Koncepció” készítésébe már a műfajban profi szerző is
bekapcsolódott, ennek eredményeként olyan anyag született, ami már felépítésében lényegesen professzionálisabb lett és gyakorlatilag is értelmezhetővé vált. Ennek ellenére az anyagot
az egyeztetésre bocsátott végső formájában sem tudtuk alkalmasnak ítélni arra , hogy a város
„fejlesztésének” (utálatos kifejezés, ennél már a „menedzselés” is százszor jobb) alapja
lehessen. Nem csak azért, mert a két egyeztetési fordulóban legalább hat oldalon keresztül
vázolt javaslatainkat konzekvensen figyelmen kívül hagyták, hanem elsősorban a dokumentum szemlélete miatt. Az ezzel kapcsolatos fenntartásokat akkor ebben a formában
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fogalmaztam meg, ami véleményem szerint ma is helytálló:
„ Véleményünk szerint a város fejlődését csak a múlt és a várható jövő folyamatainak kellő
mélységű és elfogulatlanul kritikus elemzésén alapuló városfejlesztési stratégiát felvázoló városfejlesztési koncepció tudja eredményesen szolgálni. A koncepciónak a közhelyeket
meghaladó elvi alapvetésre, világos axiómasorra, mintegy vázra kell felépülnie. Ilyennel sem
az egyeztetés alatt álló anyagban, sem elődjében nem találkoztunk.
Ilyen, a lakosság meggyőző többsége és minden jelentős politikai erő számára elfogadható,
világosan és a gyakorlatban is értelmezhetően megfogalmazott programvázlat („axiómasor”)
hiányában meggyőződésünk szerint sem megalapozott fejlesztési koncepció, sem hosszabb
távon is sikeres gyakorlati városfejlesztés nem lehetséges.
A „Koncepció” véglegesítése során észrevételeinket természetesen nem vették figyelembe,
erre a még éppen regnáló önkormányzat mienkétől gyökeresen különböző szemlélete, világlátása miatt nem is számíthattunk. Ezt értékelésünkben is kifejezésre juttattuk:
„Úgy tűnik, hogy észrevételeink beépítésének is elsősorban az az akadálya, hogy a koncepció
e változatának sem sikerült meghaladnia az elmúlt évtizedekben Szegeden sajnálatosan
„hagyományossá” vált városfejlesztési gondolkodásmód kereteit. Több mint kétséges, hogy ez
a megközelítési mód alkalmas lehet a mai városfejlesztési problémák megfelelő eredményt
hozó kezelésére akkor, amikor e problémák nem kis része éppen az ezekre az elvi alapokra
épülő városfejlesztés hozadéka.”
Gondolom, a munkabizottság többi tagja nevében is mondhatom, hogy a véleményezés
során rögzített javaslatainkat szívesen rendelkezésére bocsátjuk a majdani új önkormányzatnak, ha az meg akarja haladni a „Szegeden sajnálatosan hagyományossá vált városfejlesztési
gondolkodásmódot”.
Lehet, hogy megítélésem inkább emocionális, mint egzakt, de az a bajom ezzel a „hagyományossá vált” megközelítéssel, hogy nekem kétségbeejtően provinciálisnak tűnik, a görcsös
„modernizálási” törekvés pedig végletesen elavultnak. Erre és ennek a gondolkodásmódnak a
meghaladási lehetőségeire egy későbbi fejezetben még vissza kívánok térni.
A „központi iránymutatás” alapján a bürokrácia követelményeinek megfelelő „hosszú távú
településfejlesztési koncepciót” készíteni nem kunszt, de egy valóságos koncepció megalkotása nem csak időigényes, hanem rendkívül széles körű szakmai ismeretanyagok céltudatos
feldolgozását, sablonoktól mentes kritikus gondolkodásmódot és bizony alkotó szellemi
munkát igényel. És még valóságos társadalmi részvételt is, aminek nálunk még nincs
gyakorlata.
Mindenesetre a valóságos, érdemi és a város múltjának fényesebb időszakaihoz méltó
koncepció a város jövőjéről még várat magára.
2. Esettanulmány: „városrendezés” kontra munkahelyteremtés
Már az országgyűlési választások idején kampánytémává vált a foglalkoztatottság csökkenése, de a most folyó helyhatósági kampányban nyilván sokkal nagyobb hangsúlyt kap.
Beszélni sokat lehet a munkahelyteremtésről, de ha cselekvésre kerül a sor, a legtisztességesebb szándék is meg tud fenekleni a Magyarországon mintegy másfél évtizede korlátlanul
és minden kontroll nélkül uralkodó bürokrácia által teremtett, a józan ész számára felfoghatatlanul ostoba akadályokon.
Ezt egy tényleg a való életből vett példával tudom érzékeltetni.
Véletlenül akadtam össze nemrég az ún. „kiemelt gazdasági övezet”, a volt öthalmi laktanya és környéke szabályozási tervével. Negyven éve foglalkozom városrendezéssel is, ezalatt
igen sok képtelenséggel találkoztam, de bízvást mondhatom, hogy ekkorával még nem.
A jó fél évtizede jóváhagyott terv deklarált célja a munkahelyteremtés volt, nyilván erről
puffogtak is a frázisok a terv közgyűlési előterjesztése során, azonban az elmúlt idő alatt ebben az ügyben nem történt az égvilágon semmi. (Nb.: Németországban az ilyen jellegű tervek
„kihordási ideje” jellemzően öt év...) Nem csoda, a munkahelyteremtést a jóváhagyott terv
minden lehető eszközzel gátolja. [A terv ma is látható az önkormányzat honlapján
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(szesz2009/pdf/kt_24.pdf). Felülvizsgálata ugyan folyamatban van, sajnos nem azért, mintha
kiderült volna alkalmatlansága.]
Kezdjük a legnagyobb fejlesztési kapacitást jelentő több, mint 100 hektáros
laktanya területtel! Az állami tulajdonú terület majdnem felét a terv városi célú
erdőnek, zöldterületnek, főútnak jelölte ki.
Ez derék dolog - lett volna, ha nem munkahelyteremtés lett volna a feladat.
Továbbá jogállamban ilyen dolgokat vagy
önkormányzati tulajdonú vagy erre a célra
kisajátítható területre terveznek. (A kisajátítás költsége az adott esetben ma 2
milliárd körül lenne. Ezt is a munkahelyteremtők fizessék meg? A tervet jóváhagyó
közgyűlési többség ugyanis erre egy fillért
se szavazott meg!)
Nézzük most az építési feltételeket! Minden értelmes ember, aki már látott ipari épületeket,
tudja, hogy ezek többnyire a kisebb üzemeknél 4-5 méter körüli magasságú, nagyobbaknál
esetleg 8-10 méter magasságú földszintes csarnokok. No és mekkora itt az előírt legkisebb
építménymagasság? Tessék megfogódzkodni: 12,5 méter, amint az a tervből és a területre
vonatkozó „sajátos előírásokból” kiolvasható! Tehát ha egy „kkv” arra vetemedik, hogy itt
munkahelyet teremt, építsen három csarnokot egymás fölé, egyet magának, két feleslegeset
pedig saját költségére és az önkormányzat nagyobb dicsőségére?
Nézzük meg az infrastruktúrát is! Egyes más városok közművel-úttal ellátott ipari
parkokkal várják a munkahelyteremtőket, de Szeged a jelek szerint nem ereszkedik le idáig a
„kiemelt” gazdasági övezetben sem. A tervhez tartozó „sajátos előírások” ugyanis kerek-perec
kimondják, hogy a közművesítés és az útépítés a telektulajdonosok dolga a pucér szántóföldön
illetve bozótosban. Akkor is, ha nyilvánvalóan nem az ő érdekeiket, hanem nagyobb részt az
önkormányzat valódi vagy vélt érdekeit szolgáló útról vagy közműről van szó!
Csoda-e hát, hogy növekedett a munkanélküliség Szegeden? Milyen termelő beruházás
tudna elviselni ilyen feltételeket?
És akkor miért nem lehet egy rossz rendezési tervet egy tollvonással érvényteleníteni,
kérdezhetné valaki? Azért, mert van olyan törvény, ami ezt is csak egy minimum fél évig tartó
bürokratikus procedúra után teszi lehetővé!
Hallottam, hogy egy mérnök-továbbképzésen egy jogász előadó feltette a kérdést: ha egy
épületet tervező mérnököt tervezési hiba okozta néhány milliós kárért felelősségre vonnak,
vajon miért nem felelős senki azokért a milliárdos károkért, amiket az alkalmatlan településrendezési tervek okoznak?
Erre a logikus kérdésre én a következőket tudnám válaszolni:
- azért, mert a felelősség eltűnik az önkormányzati bürokrácia, a tervező, a tervet egyeztető
vagy harminc főhatóság és szakminisztérium kollektív felelőtlensége homályában;
- mert a terveket gondolkodás és valóságos szakmai kontroll nélkül hagyják jóvá az önkormányzati testületek szavazógépezetei, így a felelősség kérdése fel sem vetődik,
a károkat pedig viseli a „dolgozó nép”.
A bemutatott példa csak a város egy területrészére vonatkozó alkalmatlan településrendezési tervet ismertet. Vajon mi a helyzet a településrendezési tervekkel általában és a város
egészének településrendezési tervével? Lehetnek-e ezek alkalmas eszközei egy ésszerű településpolitikának? Ez a témája a következő fejezetnek.
3. Szőnyegminta-készítés vagy valódi városrendezés?
Vajon hogyan történhetett meg az, hogy fél évtizede olyan rendezési terve van a „kiemelt
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gazdasági övezetnek”, ami nem engedi meg a gazdaság megjelenését a területen?
A választ részben Budapesten, részben Szegeden kell keresni.
Ami fővárost illeti, a hazai ún. „építésügyi” jogszabályok nemcsak az építés körül burjánzó
korrupció optimális táptalaját biztosítják, hanem elkerülhetetlenül produkálják a hasonló
jelenségeket.
Negyven éve vagyok kénytelen mint tervező nemcsak jogalkalmazóként, hanem esetenként
helyi jogszabályok esetében jogszabály-előkészítőként is ismerni a magyar „építésügyi”
jogszabály-halmazt (civilizált országokban építési, nem „építésügyi” jogszabályok vannak).
Ezért joggal állíthatom, hogy Augiász istállója patika lehetett ehhez az összefüggéstelen halmazhoz képest. Nem a halmaz zavarossága és alacsony színvonala a legrosszabb, hanem vérlázítóan antidemokratikus szelleme. Ma már az interneten nem egy ország építési jogszabályai
elérhetők, így például az építészeti nagyhatalomnak számító és példás környezetvédelmi gyakorlatáról ismert Finnországé is. Ha ezeket a jogszabályokat valamennyire megismeri az
ember, akkor konstatálhatja, hogy azokat egy világ választja el a hazaiaktól.
A napjainkban is(!!!) minden valódi társadalmi és szakmai kontroll nélkül gyártott hazai
építési jogszabályokban túl kevés a valóban az egyén és a közösség jogait védő norma,
viszont annyi a bürokratizmus, mintha az állampolgárok és az önkormányzatok vigyázzba állítása lenne a céljuk az építésügyi bürokrácia előtt. A működő demokráciákban ezek a törvények kifejezetten az állampolgárok építési vonatkozású jogait védik, összhangot teremtenek
az építők és a környezetben élők jogai között.
Nézzük meg a kérdés városrendezési oldalát!
„A településtervezésben vissza kell az építész vezető szerepét állítani” - írja nemrég megjelent manifesztumában Kévés György építész. (Aki - noha a nagyvilágban is elismert néhány
magyar építész egyike - nem kap sok publicitást. Talán mert nem tartozik azok közé, akik
egy-egy plecsniért vagy címét hajlandók minden talpat és egyebet körbenyalni. Az ilyeneket
sem maga talpalta ki, ahogy nálunk szokás.)
Kévésnek igaza van: „hála” a napjainkban(!) is folyó szovjet típusú bürokratikus „jogalkotásnak” a településtervezés nálunk egyre inkább nemcsak az építészet egészétől, de a valóságtól is elszakadt öncélú térképkifestő tevékenységgé válik. Az „előírásos” településtervezés
egyáltalán nem biztos, hogy alkalmas az egy-egy területen élő emberek építési vonatkozású
jogainak védelmére, de tökéletesen alkalmas az ezeket a jogokat semmibe vevő beruházások
legalizálására. Ezt az utóbbi évek botrányos szegedi esetei is igazolják.
Lássunk a jogi szabályozás bürokratizmusára
egy gyakorlati példát! Falvaink, városaink
hagyományos képét a Kádár-rendszerben az
építésügyi bürokrácia azzal tette tönkre,
hogy Záhonytól Szentgotthárdig azonos, túlhatározott és minden tradicionális környezettől teljesen idegen „központi” építési
övezeti szabályokat állapított meg. Ennek
volt köszönhető például az, hogy az alföldi városiasodó községközpontok hosszan elnyúló
magasföldszintes házakból álló képébe belerobbantak az újonnan épült zsiráf-szerű keskeny
és magas emeletes házak.
Amikor úgy nézett ki, hogy talán lesz valami rendszerváltás-féle, egy jogszabály-módosítás
megengedte, hogy a települések saját adottságaiknak megfelelő építési övezeteket alakítsanak
ki és ahhoz igazodó szabályokat alkossanak (OÉSZ 1990). Ez azonban „pünkösdi
demokrácia” volt, mert a Horn-kormány idején egy állítólagosan új építésügyi törvényt
hagyott jóvá a parlament és végrehajtási rendeletet a kormány.
Az azóta többször toldozott-foldozott „új” építési törvényt úgy jellemezhetnénk, hogy az
szovjet mintájú aggszűz viseltes német ruhában. A törvény szerkezete ugyanis szinte
szolgaian követi a porosz bürokrácia tradícióitól egyáltalán nem mentes német Baugesetzbuch
felépítését, azonban a szelleme a Rákosi-rendszer óta változatlan. Esetenként használ nyugatról importál demokratikus szólamokat, de ezeket tökéletesen hatástalanítják az utánuk
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következő normatív előírások. A törvény végrehajtási rendelete pedig olyan „újdonságokkal”
szolgált, mint az, hogy a gyerekek óvodai jelére emlékeztető infantilizmussal szövegesen
átnevezte a Kádár rendszerben római számmal jelölt, központi íróasztal mellett kiagyalt
lakóövezeteket és - lazítva ugyan a gyeplőn - Záhonytól Szentgotthárdig újra kötelezővé tette
azokban központilag gyártott bürokratikus szabályok alkalmazását.
A lakó- és egyéb települési övezetek kialakításának „központi” szabályait a kormányrendeletben A4 formátumban 9 sűrűn nyomtatott oldal taglalja. Vajon milyen terjedelemben szól
erről a párhuzamos finn elnöki rendelet? Én sem a rendeletben sem a miniszteri rendelettel
kiadott építési kódexükben ilyesminek nyomát sem találtam! Nem véletlenül, mert ez a bürokratizmus a nálunk „ideiglenesen tartózkodók” máig élő és viruló szellemi öröksége, amit a
porosz bürokratizmussal terhelt német építési jogra hivatkozva tartanak ébren az építési jogszabályok ezernyi más hasonló szellemű „gyöngyszemével” együtt!
A magyar ember viszont se nem szovjet, se nem német, az építési jogszabályhalmaz pedig
már csak ezért is rossz. Se nem az itt élő embereknek, se nem értük készült.
A bürokratizmusnak ez a talán a világon egyedülálló burjánzása persze a városrendezés
színvonalát is lesüllyeszti, mert szinte ész nélkül is lehet „fórsriftos” rendezési tervet csinálni,
ha a delikvens betartja a sztálini bürokráciát megszégyenítő mennyiségű többnyire öncélú
előírást. Ezek még arra is kiterjednek, hogy a tervező hogyan tartsa a ceruzát (253/1997. (XII.
20.) Korm. sz. rendelet, 2. sz. melléklet). Olyan fórsriftosat lehet így csinálni, ami akkor is
„csont nélkül” átmegy a törvényben előírt, legalább fél évig tartó bürokratikus egyeztetési
procedúrán, majd a közgyűlési jóváhagyáson, ha a szegedi „kiemelt gazdasági övezet” rendezési tervéhez hasonlóan alkalmatlan deklarált céljára.
Más oldalról viszont az ilyen lejárt szavatosságú, de napról-napra szaporodó bürokratikus
előírások igencsak gúzsba kötik azt, aki Magyarországon célirányos településrendezési tervet
akar készíteni! Tapasztalatból tudom, hogy ez néha a lehetetlenséggel határos, vagy csak úgy
lehetséges, ha megtaláljuk és kihasználjuk a kiskapukat az Augiász istállóját megszégyenítő
jogszabályhalmazban és felvállaljuk a konfliktusokat a hivatalokkal.
(Újabb idézet Kévéstől: „hihetetlen, de az ország kétharmados választási többségi véleménye után ma is azok hozzák a szabályokat, akik segítették a szakmát a mai lehetetlen helyzetbe
süllyeszteni! Olyan személyekre kell a szabályozásokat, a hatósági munka előkészítését bízni,
akik értenek hozzá és szakmai gyakorlattal rendelkeznek!”)
A bevezető kérdésünkre adható válasz fővárosi szelete után lássuk a helyit!
Az olvasó az eddigiekből sejtheti, hogy Szegeden az idézett „kiemelt gazdasági övezet”
nem az egyetlen rosszul szabályozott terület. Úgy is van, ugyanis Szegeden a városrendezési
tervek túlon túl sok esetben nem csak szolgaian teljesítik a központi bürokratikus előírásokat,
hanem túl is teljesítik azok basáskodó bürokratizmusát!
A XX. század egyik
klasszikus szabadon álló villa épülete
(Mario Botta: Casa Rotonda, Stabio, Svájc)
Újszeged kertvárosi területein
sokféle giccset meg lehet építeni,
de ez a ház egy ostoba helyi
építési előírás miatt eleve
nem kaphatna építési engedélyt
Szegeden nagy számban és többnyire feleslegesen készültek és készülnek ún. „részletes
szabályozási tervek”. Ilyenek készítését semmilyen állami jogszabály nem írja elő. Azok még
ez a kifejezést sem ismerik, az csak a szegedi építési szabályzatban fordul elő. (Abban viszont
elfelejtették meghatározni, hogy ez micsoda és mire jó.) Ezek a tervek túlontúl sokszor
önkényesen korlátozzák az építtetőt abban, hogy olyan optimális megoldást találjon építési
igénye kielégítésére, amivel ugyan senkinek sem árt, de nem valósíthatja meg, mert véletlenül
nem úgy esett le a városrendező ceruzája.
-5-

A településtervezés olyan műfaj, amelyben (leszámítva egyes különleges, pl. védett területeket) az a jó terv, ami minél kevesebb térképi jelet és építési előírást tartalmaz, de ez a kevés
minden olyat normát magában foglal, ami az adott és tágabb környezetben élők jogait
megvédi az esetleges felelőtlen építkezőktől. Szegeden az egyes területrészekre vonatkozó
tervek közül azonban sok nem ilyen, nem az emberek jogait és az építészeti örökségünket
védi, hanem igencsak megkérdőjelezhető komolyságú ötletecskéket akar az építkezőkre
rákényszeríteni.
Ha azonban a terv valamelyik multi érdekében készül, őneki természetesen mindent
szabad.
Az ilyen tervek miatt nevezi az építész szakma nagyobbik része rosszmájúan a városrendezést „szőnyegminta-készítésnek”. Az átgondolt és jó rendezési tervekre nézve ez valóban
sértő kifejezés, viszont sok esetben találó.
Az ilyen anomáliákat a szegedi rendezési tervek egyeztetési folyamatában addig észrevételeztük, amíg emiatt a jelek szerint a hivatal annyira megsértődött, hogy két éve el sem küldi az
építész kamarának egyeztetésre a tervezeteket! Márpedig ha valaki kompetens véleményt tud
mondani egy rendezési tervről, akkor az az építész tud, akinek a rendezési terv keretei között
kellene jó épületet tervezni a megbízójának. Információink szerint azonban addig se nagyon
jutottak el észrevételeink maguk valójában a tervek jóváhagyásáról döntő képviselőkig.
Ahhoz, hogy a rendezési tervek valóban a város és lakóinak érdekeit szolgálják, nem csak a
ma hatályos tervek részleteinek felülvizsgálatára, hanem koncepcionális átgondolására is
szükség van.
Tizenkét éve írtam opponensi véleményt a város akkor általános rendezési tervének
nevezett tervről, ami a most hatályos „településrendezési terv” alapja. Észrevételeim „természetesen” nem találtak meghallgatásra, de ma is aktuálisak és jogos voltuk már nem egyszer
beigazolódott. Ez nem valamiféle önfényezés, mert olyan nyilvánvaló hibákról van szó,
amiket minden, a józan ész és nem a bürokratizmus követelményeire figyelő építésznek észre
kell vennie. Hadd idézzem az akkori észrevételeim közül a legaktuálisabbat: „a tervezési folyamatot agyonszabályozó szakmai(?) előírások között elvész a lényeg: a városi polgár, az
épített környezethez fűződő alkotmányos jogaival együtt”.
Ha - visszautalva a bevezetőre - nem akarunk tovább süllyedni a provincializmus mocsarában, ezt a kabátot is újra kell gombolni. Akkor is, ha ez nem könnyű és a mai lehetetlen
állapotok fenntartásában érdekeltek ellenállásába ütközik.
4. Mutyizás és nyilvánosság
Nem egyszer tették szóvá az olvasók itt, a „szegedma.hu”-n azt, hogy mennyire formális és
álságos volt az önkormányzat valamelyik tervének lakossági véleményeztetése, milyen arroganciával söpörtek le az asztalról az ún. lakossági fórumon az önkormányzat képviselői
minden jogos észrevételt. Ez a jelenség nem valami véletlen kisiklás. A szovjet rendszer lényegi vonása a hatalom titkolózása, irtózása a nyilvánosságtól. A „lakossági fórumot” is a
Kádár-rendszer rendszeresítette utolsó éveiben, mint a demokrácia látszatát kelteni hivatott
fügefalevelet egy antidemokratikus rendszeren.
A titkolózás, mutyizás azonban természetesen nem csak az önkormányzati akciók vége felé
jelenik, hanem már az elején.
Bármely közösségi beruházás vagy akár településrendezési terv minőségét, a költségráfordítás és az elkészült beruházás valódi értékének arányát döntő mértékben meghatározza a
tervező személye, egyéni adottságai, tehetsége és tudása. Persze mondjuk egy virtigli bolsevik
káder számára ez felfoghatatlan. Magam is találkoztam egy olyannal ebből a fajtából, aki
nyíltan meg is mondta, hogy ő azt nem érti, hogy ha meg van mondva, hogy mit kell tervezni,
akkor miért nem mindegy, hogy ki tervezi? (Ezek nyilván fel vannak háborodva azon is, ha
egy Rembrandt képet százezerszer annyiért adnak, mint egy ugyanakkora vadonatújat.)
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Néhány kiragadott terv a budavári volt Honvéd Főparancsnokság maradékának még ma is
vitatott kiegészítése tervpályázatából és annak utóéletéből. Itt is „meg volt mondva, hogy mit
kell tervezni”, de vajon mindegy, ki tervezi?
A legalkalmasabb személy kiválasztását elősegítendő alakult ki civilizált országokban a
nyilvános tervpályázat intézménye. Hiszen beszélni, kibulizott minősítéseket mutogatni bárki
tudhat, de egy megválaszolhatatlannak látszó kérdésre jó választ kitalálni már nem. Ha máshonnan nem, akkor Móricztól a Rokonokból tudhatjuk, hogy a két háború közt is igencsak
virágzott nálunk a korrupció, de ennek ellenére vagy éppen ezért minden komolyabb közcélú
beruházásra kötelező volt nyilvános titkos tervpályázatot kiírni!
Vagy öt éve a Telin tv-ben szóvá tettem, hogy Szegeden ’90 óta csak „meghívásos” tervpályázatok voltak, egyetlen nyilvános tervpályázatot sem írtak ki. (Kapásból tudok mondani
egy-két építészt, aki nem egy országos nyilvános tervpályázatot megnyert, viszont az ilyen
mutyi-tervpályázatokra „természetesen” nem kapott meghívást. Megszólalásommal mindössze egy előkelőbb helyet értem el az önkormányzat feketelistáján.) Ennek okait talán sejtheti az olvasó, ha elmondom, hogy egyszer fültanúja voltam annak, hogy az egyik városatyát az
egyik városházi alkalmazott azzal az orbitális hazugsággal etette, hogy a nyilvános tervpályázat „az drága”. Nos, a helyzet éppen fordítva van, mert a meghívásos pályázatokon a díjakon
felül még részvételi díjakat is osztanak... Az illető városatya akkor se nagyon akarta elhinni,
hogy a városházi léhűtő a szemébe hazudott, amikor megmutattam neki egy kamarai tervpályázati szabályzatot, ahol ez fehéren-feketén le van írva.
Mondhatná a nyájas olvasó, hogy egy városatya miért hivatalnokoktól és miért nem a
dolgot saját gyakorlatukból ismerő tényleges szakemberektől szerzi be információit? Az ok a
jelenleg még többségben lévő képviselők reflexeiben lakozik. Amikor az „elődpárt” 1948-ban
korlátlan hatalomhoz jutott, a közigazgatásban foglalkoztak létszámát rövid időn belül 350 %kal(!!!) megnövelte. A virtigli bolsevik ugyanis vallásos áhítatot érez a bürokrácia iránt és
irtózik a dolgozó, különösen pedig a szellemi alkotó munkát végző emberektől. Téved, aki azt
hiszi, hogy a bolsevizmus a szerencsétlen ötágú csillagban lakozik, a bacilusgazda a
bürokratizmus!
Habár 2004 óta kormányrendelet írja elő a jelentősebb közösségi beruházások esetében
tervpályázat kiírását, ezt az szegedi önkormányzat is időhiányra, nem létező szerzői jogokra,
stb. hivatkozva rendszeresen mellőzte azt, kivéve az elháríthatatlan kényszerből kiírt Agóra
program esetét.
Lényeges dolog azonban, hogy egy tervpályázatot tudni kell szakszerűen kiírni és tisztességesen lebonyolítani is, ennek hiányában országos botrányba torkollik a pályázat, mint az
említett önkormányzati Agóra program és az egyetemi klinika bővítés esetében is történt.
Ilyen esetekben nem is a lakosság előtt az előbbi ügyben legalábbis sikeresen eltitkolt botrány
okozza a közösségnek a legnagyobb kárt, hanem az, hogy a kiíró hibájából újfent nem a
legalkalmasabb tervek valósulnak meg.
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Így jeleníti meg a város felé a tömbbelsőbe nyomorított ismeretterjesztő központot az
Agóra pályázat I. díjas (bal oldali) és a pályázatból nevetséges ürügyekkel kizárt sok közül
az egyik terve
Ennyit a szakma keserveiről, amik azonban nem csak a mi keserveink, hanem minden tisztességes emberé! A beruházások tervezőinek nyilvánosság kizárásával történő kiválasztása
ugyanis mindenkinek kárt okoz, mert a beruházásra fordított ugyanannyi vagy még több
pénzért a közösség így rendszerint kevesebbet kap. A mutyizók az ilyen ügyekben is mindenkit meglopnak!
Térjünk most rá a várostervezésre!
Működő demokráciákban ma már mellőzhetetlen a várostervezésben az ún. „közösségi
részvétel”, aminek a nyugati országokban már komoly irodalma van. Ez leegyszerűsítve azt
jelenti, hogy a tervezési folyamat a nyilvánosság előtt zajlik, és nem a végeredményt mutatják
be kizárólag tudomásul végett, ahogyan ez most Szegeden szokás.

Képek a közösségi részvételről egy Reykjavík-i várostervezési akció keretében: két napos
happening a Művészeti Múzeumban kiállítással, előadásokkal, csoportbeszélgetésekkel,
gyerekfoglalkoztatással stb.
A közösségi részvétel messze meghaladja azokat a tényleges részvételt rafinált módon akadályozó formális kereteket, amelyeket a nálunk hatályos építési törvény a településrendezési
tervek esetében meghatároz, jobbára a demokratikus látszat kedvéért. Ami az építési törvényt
és kapcsolt részeit illeti, abban van még egy rafinált jogi eszköztár a nyilvánosság távol
tartására. A terület- és településrendezés bürokráciailag előírt rajzi megjelenítése olyan, hogy
a településrendezésben kevésbé jártas építészek számára is nehezen érthető, hát még a terveket jóváhagyó képviselők és mindenek előtt az adófizető és nem adófizető polgárok számára!
Aki tudja, hol keresse, az interneten találhat más országok városaiban hatályos rendezési
terveket. Ezek közül különösen a skandináv országokat ajánlom az ilyen keresgélésre
vállalkozó figyelmébe (nem véletlenül: ott a legkisebb a korrupció és a basáskodó
bürokrácia). Az ő tervezési rendszerük minden térképet olvasni tudó ember számára világos
és áttekinthető.
Szegeden azonban még a hazai törvényi előírásokat sem tartják be. A törvény szerint
ugyanis a rendezési terv készítése előtt ki kell nyilvánítani a rendezés célját és várható hatását
és ezt lakosság tudomására hozni. Szoktak ugyan megjelenni újság-hirdetmények rendezési
tervek készítéséről - de a célok és várható hatások megjelölése nélkül! Más városokban
-8-

felteszik az internetre az egyeztetés alatt álló terveket, de próbáljon valaki ilyet keresni a
szegedi önkormányzat honlapján. Nem tudom már hány éve még voltak ilyenek, aztán csak
egyszer csak eltűntek...
Lehet, hogy ha az új önkormányzat az ilyen ügyekben csak az ellenkezőjét csinálná annak,
amit a mostani, már az is előrelépés lenne. Ez azonban kevés, a közügyekben meg kell teremteni a valódi nyilvánosságot és a mutyizás írmagját is kiirtani.
5. Emberhez méltó jövőnk alapja: megrongált építészeti örökségünk
A bevezetőben azt írtam, hogy a nagy árvíz után valódi, nem provinciális európai városként
született újjá Szeged. Úgy gondolom, hogy ennek a jelenségnek a megértése lehet a kapuja
egy boldogabb jövőbe vezető útnak.
Sok közhelyet összeírtak már az újjászületett városról, de az igazán lényeges dolgokról
nemigen esik szó.
Az egyik ilyen igazán lényeges dolog a vicinális igényszint meghaladása. Ami többek között abban nyilvánult meg, hogy a belvárosban a monarchia legjobb építészei is terveztek
palotákat, középületeket mint Schulek Frigyes, Lechner Ödön vagy Fellner és Helmer. Ez
egyértelműen az Árvíz után Szegedre irányuló közfigyelemnek volt köszönhető. Enélkül a bizonyára lelkiismeretes munkát végző, de jóval szerényebb tehetségű építőmesterek tervezték
volna az ő általuk tervezett házakat. A „messziről jött” kiváló építészek jelenléte azonban inspiráló hatásával felemelte a szerényebb képességű építőmesterek munkáinak színvonalát is és
nélkülük nyilván nem született volna meg a „vidéki” Magyar Ede cseppet sem vidéki életműve sem. Ez a folyamat azonban megszakadt, sőt az elmúlt évtizedekben tanúi lehettünk annak,
hogyan torlaszolják el a vidéki Salierik a pozícióikat veszélyeztető esetleges Mozartok útját.
Márpedig a múlt század elején megszakadt folyamatot a város jövője érdekében újra életre
kell kelteni.
Másik nagyon lényeges dolog, hogy az újjáépült város képében is megnyilvánult az, amit
Mikszáth úgy fejezett ki, hogy „Szeged lehetne a magyar demokrácia bölcsője”. Az újjáépült
város építészeti értelemben is demokratizálódott. Le Corbusier írta saját „Domino” építési
rendszerét propagálva azt, hogy annak köszönhetően a gazdag ember háza csak annyiban különbözne a szegény emberétől, hogy az előbbi nagyobb.

A három kép, a nagypolgár, a kispolgár és a paraszt újjáépítés kori házának képe azt
illusztrálja, hogy az újjáépült Szegeden ez bizonyos mértékig megvalósult: hasonló építészeti
szókincs és nyelvtan alakította ki mindhárom ház arculatát.
A demokratizmus másik megnyilvánulása a város szerkezetében rejlett: a széles, egyenes
sugárutak vizuális értelemben szorosan összekapcsolták a külvárost a belvárossal.
Gyermekkorom Külső-Móravárosából nézve a Kálvária sugárút képének szerves tartozéka
volt a fizikailag messzi Dugonics tér és a képet záró látványelem, az Ungár-Mayer palota által
reprezentált belváros. Ezt a gyönyörű kapcsolatot hivatott tönkretenni a sugárút Kis-Dugonics
téri szakaszának közepébe nem régen tragikus „hozzáértéssel” betelepített fasor. (Ha már a
Komócsin-érában kiirtották a sugárút két oldalán a gyönyörű vadgesztenye-sorokat...)
Ugyanez figyelhető meg a Mars tér és egyúttal a körtöltéstől a Tiszáig egyenesen futó utca
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közepébe a diktatúra szellemének pöffeszkedő gesztusával beledurrantott építmény (francokat
piac, pláza!), ami itt már véglegesen leszakítja a külvárost a belvárostól. Ezt az éppen a
napjainkban meggyalázott demokratikus szellemet is fölöttébb indokolt újraéleszteni és
tovább vinni.
Szintén a demokrácia-deficit jele a közterek eltűnése. Erről külön tanulmányt lehetne írni,
itt csak azt a '97-ben készült fotó és montázs tanulmányomat mutatom be, ami azt illusztrálja,
hogy zárkózott el vizuálisan a Városháza a polgároktól és hogy lehetne újra visszaadni nekik:

A városháza az I. világháború előtt, ma és montázs a térkapcsolat helyreállításáról
Komikus, hogy később a városháza készíttetett egy tanulmánytervet a Széchenyi térről, ami
állítólag realizálni akarta az én gondolatomat is. Átvezette a gyalogutat középső sétányról a
városházáig - csak éppen a polgárokat a városházától elválasztó „lövészárkot” hagyta meg
változatlanul! (No comment...)
Figyelemmel a múlt örökségére is a harmonikusabb környezetet eredményező város”fejlesztés” lehetőségét én pontosan a meglévő értékeket ún. „fejlesztéssel” romboló
várospolitikáétól gyökeresen különböző elvi kiindulásban látom.
A város”fejlesztés” gyakorlati alapdokumentuma az ún. településrendezési terv. Annak már
említett opponálása idején is úgy láttam, hogy az arra a kimondatlan alapelvre épül, mely szerint létezik egy „korszerű” elméleti városmodell, amihez Szegedet is automatikusan és feltétlenül hozzá kell igazítani. Ennek a megközelítésnek tehát nem az a kiindulópontja, hogy
milyen ez a város, hanem az, hogy „milyennek kellene lennie”.
Ez a szemlélet természetesen nem kizárólagosan szegedi jelenség, a Kádár-rendszerben a
politika ezt a marxizmus-leninizmus ideológiájával belső rokonságot mutató szemléletet szakmai álruhába öltöztetve becsempészte a felsőoktatásba is, ezért hiszik azt egyedül helyes
szakmai megközelítésnek azok, akik mosatlanul eszik a szellemi táplálékot. Használata is kényelmes, mert látszólag értékmentes, nem követeli meg az értékes és az értéktelen közötti
állandó különbségtételt, mert a „fejlődést” annak minőségétől, értéket teremtő vagy értékromboló voltától függetlenül önértéknek tekinti. Más oldalról nézve természetesen ez az attitűd
nem értékmentes, pozitivista hozzáállás, hanem valójában az értékek tagadása.
Ez a szemlélet persze nem a kialakult karakterű városrészek békén hagyásában hanem azok
folytonos átépítgetésében látja a „fejlődés útját”, aminek nagyon rossz példáit látjuk a Mars
tér beépítésében vagy a papíron védett(!) eredetileg polgári karakterű Teleki utca folyamatban
lévő brutális társasházasításában.
Ezzel az egyelőre még kincstárinak is minősíthető szemlélettel szemben én a várost egy
szinte élő organizmusnak látom, aminek elsősorban a legtágabb értelemben vett működési zavarait kell orvosolni, nem pedig életképes szerveit rossz, de divatos protézisekre cserélni. Az
ésszerű várostervezés és várospolitika kiindulópontja ezért a város megőrzendő identitása hordozóinak, azaz értékeinek, valamint működési zavarainak, testidegen elemeinek beazonosítása
és megkülönböztetése kell, hogy legyen. Célja pedig az adott lehetőségek között elérhető
legharmonikusabb állapot, ha az embereket akarja szolgálni, és nem pl. a „fejődés” mítoszát.
Az ehhez vezető eszközök közül talán a legfontosabbak:
- nyilvánosság,
- érték és az értéktelen közti különbségtétel,
- bürokrácia helyett profizmus.
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Epilógus helyett: mi lesz veled történeti Belváros
Körülbelül öt évem fekszik a Kiskörúton belüli Belváros rehabilitációs tervében, természetes,
hogy számomra ez személyes ügy is. Ez azonban nemcsak Szeged, azon messze túl terjedő
dolog.
Sajnos túl kevesen vagyunk tudatában annak, hogy amit az Árvíz utáni újjáépítés során itt
létrejött, nem kisebb értékű, mint nem egy olyan együttes, amit már a világörökség részévé
nyilvánítottak.
Mi lehet ennek az oka? Az egyik a megszokás, az az emberi fogyatékosság, hogy amink
van, azt nem becsüljük. Nyilván oka ennek az is, amit csúnya kifejezéssel „az esztétikai nevelés hiányának” szoktak nevezni. Okai a városlakók szociológiai összetételének természetellenes ütemű változásai is, a polgárosodási folyamat megakadása a múlt században és
átfordulása proletarizálódásba, szellemi értelemben is. Ez azonban nem menti fel a várost a
felelősség alól: ezt az értéket is unokáinktól és az egész emberiségtől kaptuk kölcsön és felelősek vagyunk érte!
A „klasszikus” Komócsin-éra és annak most lezáródó restaurációja felmérhetetlen kárt tett
a Belvárosban. E korszakok városépítési ideológája - még ha formálisan esetleg el is ismeri
annak értékét - nem megőrizni és helyreállítani akarja azt, hanem úgymond „alkotó módon
továbbfejleszteni”. Ez magyarul az értékek lerombolását és bóvlival helyettesítését jelenti.
Különösen súlyos kártétel volt az, amit a Lófara körül műveltek, mert az elmúlt századforduló papíron műemlékileg védett(!) értékeinek lerombolásán túl lejáratták a rehabilitáció
ügyét is. Ami a Kölcsey utcában és a Lófaránál történt, azt csak azt hiszi a Belváros
rehabilitációjának, akinek fogalma sincs arról, hogy mi az! Egy valódi rehabilitáció az itt
elpocsékolt összeg töredékébe került volna. Ez az esztelen pazarlás viszont egy időre lejáratta
még a Belváros rehabilitációjának gondolatát is.
Érdemes volna kimunkálni, hogy egy valódi rehabilitáció mennyibe került volna és összehasonlítani az elköltött iszonyatos összeggel. A történeti Belváros valóságos rehabilitációja
ugyanis a közterületeken legtöbb esetben alig jelentene többet, mint a tönkrement burkolatok
cseréjét egy egységes burkolatra, és a tönkremenni hagyott parkok felújítását azok eredeti
szellemében.
Meg kell, hogy mondjam, én azt is mértéktelen túlzásnak tartottam és tartom, amit a
Kárász utca - Klauzál tér utca-tér felújítására költöttek (bele is bukott a Fidesz-önkormányzat, és ebből mindkét oldalnak tanulnia kellett volna!) Én persze elsősorban
építészeti okokból tartom túlzásnak, mert az „önmegvalósító” dekoráció túlharsogja a lényeget, az egész olyan, mintha egy szép nő eltűnne a smink mögött.
Az, ami a Belváros páratlan építészeti
értékét hordozza, az a polgári ízlésvilágban fogant. Márpedig a „csicsázás”,
az agyondekorálás, az „itt egy virágos
köcsög - ott egy kispad - amott egy felesleges kandeláber - amott egy ivókút” a kispolgári vagy a proletár ízlés
számára bizonyára rokonszenves, ellenben az eleganciát és mértéktartást
preferáló polgári ízlés számára inkább
viszolyogtató.
Én úgy vélem, nagy hiba lenne lemondani a történeti Belváros rehabilitációjáról, csak azt
nem „látványberuházás”ként kell megvalósítani, mert úgy nem is lehet. Ez nem sok-sok pénzt,
hanem sok-sok hozzáértést és mértéktartó polgári ízlést követel.
Szeged, 2010. szeptember hó
Kiss István építész
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