
BESZÉLGETÉS A PAGONY FARKASRÉTI PÁLYÁZATÁRÓL

H erczeg  Ágnes: A Farkasréti tem ető jelenlegi kerté
szetének a területére írtak ki egy pályázatot, hogy ott tervez
zük meg a temető bővítését. Ennek volt egy előzménye: a 
Fővárosi Temetkezési RT. és a Képzőművészeti Alap közö
sen fogalmazott meg egy pályázati kiirtást a teinetőkultúia 
megújítására, ezen bármilyen témában lehetett indulni; 
megvalósult vagy folyamatban lévő tervezési koncepcióval, 
egyes sírelemekre vonatkozó megoldásokkal technikai vagy 
művészeti szempontból egyaránt; temetési szokások meg
újításával, új koreográfia kidolgozásával. A kiírás egyáltalán 
nem határolta körül, hogy a temetőkultúra egészén belül 
mire keres választ.

O rszágépítő: A Pagony milyen tervvel vett részt?
Illyés Zsuzsa: Úgy gondoltuk, hogy akkor érdemes részt 

vennünk a pályázaton, ha valamelyik folyamatban lévő 
munkánkhoz kapcsolódik. A váci középvárosi temető fel
mérését végeztük éppen; ez egy harmincöt éve bezárt teme
tő, és ennek az újranyitásához készítettünk egy tanulmányt. 
Ezt a tervet nyújtottuk be a pályázatra.

O rszágépítő: Milyen elképzelésetek volt ezzel az újra- 
megnyitással kapcsolatban? Mit javasoltatok tenni a bezárt 
temető meglévő sírjaival?

Illyés Z suzsa: Javarészben felszámolt temetőről van szó; 
a sírok nagy többségét exhumálták. Egy utcát is átvezettek a 
területen, s minden oldalon elvettek a temetőből. Már a sír- 
gondozás is lehetetlenné vált; az egészet benőtte a bozót, 
ami alatt összetört sírkövek fekszenek. A mélyben jól meg
épített kripták falazott üregei találhatók, és ez volt éppen az 
egyik indíték, hogy érdemes újra megnyitni a temetőt. Ezeket 
a kriptákat továbbra is fel lehet használni; valamikor ez volt 
Vác leggazdagabb temetője. Természetesen semmilyen mai 
szabványnak nem felel meg; a folyamatos beépítés követ
keztében szorosan beékelődött a lakóterületbe. Ezt a nehéz
séget egy urnatemető-gyűrűvel lehetett volna feloldani. 
Felmértük az összes értékes síremléket, ami nehéz munka 
volt, és új úthálózati rendszert találtunk ki a korábbi, ter
mészetesen nőtt úthálózat helyett. A főtengelyt megtartot
tuk, és egységes parcellákat alakítottunk ki. Az új közte
metőben bőven van hely, de azt választják legkevésbé szíve
sen az em berek; inkább a régi egyházi temetőket keresik. 
Ezért javasoltuk a városnak, hogy inkább az elhagyott teme
tők megújításával elégítse ki az igényeket; Vácott sok ilyen 
temető volt.

O rszágépítő: Hogy fogadta a tervet a város?
Illyés Z suzsa: Egyházi területről van szó, a város nem 

érzi magát felelősnek a mai felháborító állapotért. A város 
rendelte meg a tervet, azt átadta a katolikus egyháznak, ők 
meg még gondolkodnak, hogy belevágjanak-e ebbe a nagy 
vállalkozásba.

O rszágépítő: Térjünk vissza ismét a pályázathoz. Mi volt 
az első forduló eredménye?

VinczeAttila: A pályázók közül tizenegy társaságot jelölt 
ki a bíráló bizottság a második fordulóban való részvételre. 
Itt már két konkrét helyszínt jelöltek ki a Tem etkezési RT. 
javaslatára; egyik volt a Farkasréti Temető kertészete, másik

pedig az Újköztem ető bejárata és annak környezete; a 
kapuhoz tartozó első parcellasáv. Minden pályázó az elsőt 
választotta; valószínűleg ez volt a jobban megfogható, meg
valósításra esélyesebb téma.

O rszágépítő: Mi volt a kiírás szerinti feladat?
V incze Attila: Egy exkluzív parcella kialakítását kérték, 

mert a temetőn belül nagyon előnyös ennek a területnek a 
fekvése. A rétegek és a földben lévő épületalapok miatt 
urnasírok elhelyezésére van mód; koporsós temetés itt nem 
lehetséges.

H erczeg Á gnes: A Farkasréti temető gyakorlatilag meg
telt, de kedvezőbb helyzete miatt mégis szívesebben vá
lasztják az emberek, bár itt csak urna elhelyezésére van mód.

O rszágépítő: A kiírás milyen formákat, hány temetöhe- 
lyet írt e lő  -  vagy mindez tervezési feladat volt?

Illyés Zsuzsa: Az urnahelyek számát megadták, előírták, 
hogy egyes kolumbárium-fülkéből, kettesből, umakriptából 
mennyi kerüljön elhelyezésre, de hogy milyen formában, 
milyen megoldással; éppen erre voltak kíváncsiak. Bár volt 
konkrét terület, de ennél fontosabb volt a kiírók számára, 
hogy umaelhelyezéssel kapcsolatos új módszereket javasol
nak-e a pályázók. Ezért szerepelt a kiírásban, hogy sokszoro
sítható. másutt is felhasználható cím rend szereket kémek. 
Egyébként erre egyik pályázat sem adott így választ; min
denkinek az volt az egészséges válasza, hogy egy kívülről 
kerítéssel, épiiletfalakkal határolt, zárt területnek elsősorban 
saját kompozíciója, kertként történő kialakítása a fontos.

O rszágépítő: Mi volt a pályázat eredménye?
H erczeg  Ágnes: Kérdés, hogy ki mit tart eredménynek. 

A Temetkezési RT., úgy tűnik, a megvalósíthatóság lehető
ségére volt kíváncsi, magukra a pályázatokra egy tényleges 
kivitelezési munkához egyelőre még nem tart igényt. A bíráló 
bizottság nem választott ki egy megvalósítandó tervet, bár a 
számítások szerint itt m indenképpen nyereséges vállalko
zásról van szó. A bírálatok nagyon sommásak voltak; nem 
tértek ki részletekre. A résztvevők szempontjából minden
képpen eredménynek tekinthető, hogy mindenütt egy team 
dolgozott együtt, és mindenütt megállapították, hogy ez a 
hely csak önálló kertként tud olyan méltó környezetet te
remteni, amelyben az egyes elemek az egész kom pozíció
nak megfelelnek.

Vincze Attila: Maguk a sírjelek; a szintkülönbségek áthi
dalására kialakított támfalrendszer és a növényzet telepítése 
mind egy egységes kom pozíció részei a mi tervünkben is.

Országépítő: A pályázat ügy ezzel lezárult, hogy kiderült, 
hogy a kiírással ellentétben senki sem kap megbízást’

Illyés Z suzsa: A pályázók nem nagyon ismerték egy
mást, nemigen volt mód közös álláspont kialakítására. A 
részvénytársaság elnöke kijelentette, hogy hozzá bármikor 
be lehet kopogni témába vágó ötletekkel, javaslatokkal, és 
ez a kis esély mézesmadzagként hatott.

O rszágépítő: A pályatervek a Temetkezési RT tulajdo
nába kerültek?

H erczeg Ágnes: Igen, és állítólag a Kerepesi temetőben 
lévő kegyeleti múzeumban kiállítják őket.
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A tervezeti temetőkert helyszínrajza -

O rszágépítő: Látom, hogy ugyanakkor szinte kiviteli 
terv-részletességgel készültekéi a rajzok, pedig a koncepció
ra, megvalósíthatóságra vonatkozó ötletpályázatról volt szó.

Illyés Z suzsa: Úgy érezzük, hogy a kiíró nem tudta el
dönteni, hogy egy elemcsalád technológiai terveit, vagy egy 
kertkompozíciós javaslatot vár a pályázattól. Vagy éppen 
mind a kettőt meg akarták kapni, ezért a betűvésésig sok
mindenre kértek részletes tervet. Úgy tűnik, hogy a pályázók 
erre nem voltak igazán tekintettel. A kertészetet eleve 1:200- 
as léptékben kérték megoldani, ami engedélyezési szintnek 
felel meg.

V inczs A ttila: Mi 1:100-as léptékű tervet készítettünk, 
mert úgy gondoltuk, hogy csak így oldható meg egységesen 
a koncepció. A részleteket pedig 1:20-as léptékben kellett 
megrajzolniuk az építészeknek.

Országépítő: Voltak-e újfajta megoldásaitok a sírjelekre?
H erczeg  Á gnes: Azzal kezdeném, hogy az építészekkel 

együtt mindnyájunknak izgalmas feladat volt kialakítani a 
kertet. Elsősorban a sírkert hangulatát akartuk kifejezni; azt, 
ami erről bennünk élt. Aztán ehhez alakítottuk a kerten belüli 
egységeket.

Illyés Z suzsa: A helyszínen próbáltunk eg y  térrendszert 
kitalálni. Erősen lejtős terepről van szó, sok kötöttséggel. A 
szabad kertként alakított részben erőteljes terepplasztikákat 
helyeztünk el; négy, támfalakkal megerősített tereplépcsőt, 
és közöttük olasz lépcsőkkel ívesen a központi térre vezető 
utat alakítottunk ki. A központi térnél az umatemetés megol
datlan részleteire kerestünk megoldást. A ravatalozóban

történő búcsúztatás után elhelyezéskor a központban kialakí
tott szertartáshelyet lehet használni. Azt gondoltuk, hogy 
szükség van az urnaszállítás és elhelyezés közölt egy méltó
ságteljes stációra, amelynek ez volna a helye, Emögött a bú
csúztató udvar mögött egy kerengőre, átriumos udvarra em
lékeztető, gyűrű alakú épület áll -  urnafalakból. Ezt úgy ala
kítottuk ki, hogy a kertből sehonnan se látszódjék közvetle
nül az umafal; mindenhol valamilyen takarást biztosítottunk, 
hogy ezek a sírhelyek intim ebbek legyenek a megszokott, 
kitárulkozó megoldásoknál. El akartunk szakadni a mai álta
lános. kerítésfalas formától.

Vincze Attila: Az urnákripiákat a kő támfalakba helyez
tük, itt lehetőség volt méltó, időtálló sírem lékeknek helyet 
biztosítani, itt a sírhelyek hosszabb időre szólnak.

Országépítő: Milyennek látjátok ma a temetők helyzetét 
általában, milyen problémákkal kell a tervezéskor elsősorban 
szembenézni?

Illyés Z suzsa: Nemrégen kerestek meg azzal, hogy egy 
budatétényi katakombái alakítsunk át urnatemetővé. Ez 
jellemző a mai helyzetre, a nagy helyhiányra, és arra, hogy a 
temetés egyúttal nyereséges vállalkozás aid lenni. A temetők 
mai állapota ellentétben van ezzel a gazdasági lehetőséggel. 
Kulturált állapotokat ieginkább az teremthet, ha kisebb egy
ségekben próbáljuk megoldani a feladatot, egy-egy terület 
rendezését a nagyobb temetőkön belül is.

H erczeg  Á gnes: A pályázat arra mutat, hogy keresik a 
megoldást az eddigi „üzemszerű” temetések helyett maga
sabb színvonalú szolgáltatásra, és érzékelik, hogy az emelt

Metszet a ko linnbá hunion es a teraszokon ár
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Szabadtéri ravatalozó és kolumbárium alaprajza és keresztmetszete

árak ellentételezésére komoly szakmai koncepció, művészi 
fantáziával megtervezett, újszerű kínálat szükséges.

O rszágépílő. A pályázaton felvetett javaslatok választ 
kínálnak erce az igényre? Ha igen, akkor a pályázat sorsa arra 
utal, hogy a temető most már az ötletek birtokában maga 
akarja folytatni a munkát, vagy arra, hogy nem értette meg 
ezeket a javaslatokat?

H erczeg Ágnes: Most az a praktikus lépés hiányzik, hogy 
a meghatározott területen elinduljon a kivitelezés. Ügy 
gondoljuk, hogy csak a gyakorlatban lehet kipróbálni 
ezeknek a javaslatoknak a használhatóságát.

Illyés Zsuzsa.- Egy nagyobb terület előkészítése nagyon 
tőkeigényes, de számításaink alapján nehezen mdom elkép
zelni, hogy a folyamatos sírhelyeladás ne teremtené elő egy 
ilyen beruházás költségeit. A tem ető saját tervezőcsoportja 
is alkalmas a fejlesztések előkészítésére, de elfoglaltságuk 
és a világos, hosszú távú fejlesztési koncepció hiánya nehezíti 
a munkájukat. Ezért is fogadták éppen ők nagy örömmel a

pályázat nyújtotta külső segítséget.
V incze Attila: Visszatérve a pályatervhez, fontos, hogy 

az üzemeltetőnek kell tudnia elfogadtatni a kívánatos formá
kat, sírjeleket, feliratokat, növényzetet, és ezt mintegy ké
szen adja el. Akkor ebbe az egységes fenntartás is beletartoz
hat, s nem a maga ízlése, gondozási igényei szerint alakítja 
mindenki a hozzátartozója sírját. El tudjuk képzelni, hogy 
egy ilyen zárt kertnél van egy állandó őr, aki azt a területet 
gondozza, arra vigyáz, s az egységes és kulturált állapotot 
fenntartja. így a ma természetesnek tűnő folyamatos lepusz
tulás elkerülhető. Közparkokban is ez a tendencia, hogy beke
rített, saját parkőrre], gazdával rendelkező területek legyenek.

Illyés Zsuzsa. A temetők régi törekvése ez az egységes 
fenntartás, de az eddigi kísérletek mindig kudarcba fulladtak. 
Talán soha nem volt elég következetes ez a törekvés, és a 
környezet kialakítása sem volt sehol olyan meghatározó, 
hogy az egyéni ízlésre befolyást gyakoroljon, s ne csábítson 
a megszokott, színvonaltalan megoldásokra.

V incze Attila.- Az egységes fenntartás nem működik, 
ha csak gazdasági meggondolások vannak mögötte; hogy 
például legyen fűnyíróval gondozható.

H erczeg Ágnes: A probléma alapja, hogy a sírgondozás 
a jelenlegi gyakorlat szerint mindig egy sírra és nem egy na
gyobb területre vonatkozik. Ma a sírgondozást ráadásul nem 
is a temető végzi, hanem külső vállalkozók.

V incze A ttila: A körülhatárolható sírkertek gondozása 
egészében rábízható egy vállalkozóra. Ehhez jogilag rende
zett formában össze kell hangolni a szereplőket, a hozzátarto
zókat, a temetőkezelőt, a fenntartást-gondozást végző külső 
vagy belső válalkozót, hogy a mai bizonytalanság megszűn
jék, hogy nem ellenőrizhető: ki mit végez el a fenntartási 
munkákból.

O rszágépítő: A pályázatot a temetőkultúra fejlesztésére 
írták ki. A Kertészeti Egyetem részt vett a zsűrizésben, de 
valójában a Temetkezési RT. az egyetlen intézmény, amely 
a tervezők partnereként érintett ebben a kérdésben. Őket 
viszont a saját vállalati szempontjaik irányítják. Van-e az 
országban vagy a fővárosban valamilyen szakmai vagy társa
dalmi szervezet, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, 
és befolyásolni tudná a folyamatokat?

H erczeg Ágnes: Kisvárosokban van ilyen, például a váci 
temető ügyével a város kegyeleti bizottsága foglalkozott. 
De a fővárosban ilyet nem tudok. A Temetkezési RT. óriási 
intézmény, s néhány egyházi létesítménytől eltekintve telje
sen monopolhelyzetben van. Biztos van Budapesten is ke
gyeleti bizottság, de az csak meghatározott részletkérdések
kel foglalkozik.

A tervezett temetőkert két ka
pujának nézete. Л pályatervei 
készítették: Bata Tibor. Herczeg 
Ágnes, Illyés Zsuzsanna. Rőth 
Renáta, Vincze AttLia
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