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FRANKFURT 99
A jövő évi frankfurti könyvvásár díszvendége, Magyarország 
részére nemzeti pavilon készül, pontosabban; egy meglévő csar
nok belsejét kell a nemzeti bemutatkozás számára alkalmassá 
tenni. Ebből a célból a Frankfurt Kitt. meghívásos építészeti terv
pályázatot írt ki; az öt meghívott építész pályázatát az alábbiak
ban kivonatosan ismertetjük.

Tervező: E k ler D ezső  építész, m unkatársak■ Ferencz 
Attila, Kovács Gábor; Kövér István, Zsuffa Zsolt építész,- Fáy 

Piros, Kis-Simon Olivér építészhallgató. M adarász Ildikó 
iparművész. M ajoros G ábor építészmérnök. Ferenczi János

asztalosmester.

LEPORELLÓKÖNYVEK 
A leporeIIőkönyvek kialakítása a mesekönyvek, albumok har- 
monikaszerűen összehajtható lapjait idézi, azokat mintegy fel
nagyítva alkot stabil paravánokat és pultokat. A lapjaikra festett: 
és a kiállítási funkciót híven szolgáló nagyított képek, szövegek 
csak fokozzák a metaforikus hatást, a nagyított könyvek képze
tét.

A kiállítás berendezését sokszínű bútorzat alkotná, amelynek 
közös vonása, hogy nagyított könyvekre emlékeztető, metafori
kus tartalmú bútorok együttese volna. Követelményként fogal
maztuk meg, hogy az egyedileg gyártott berendezések könnyen 
szállíthatóak és rövid idő alatt felállíthatóak legyenek, és ugyan
így rövid idő alalt el is lehessen őket vontani.

SZEKRÉNYKÖNYVEK 
A könyvkiállítás legjellegzetesebb bútorai a görgőkön guruló, 
embermagas szekrénykönyvek. Tárló és tároló funkciójuk mel
lett sokféle használati lehetőséget kínálnak még a recepciós pult
tól a számítógéppel felszerelt irodai munkahelyekig és árusítóhe
lyekig. A bútortípus előnye, hogy míg egyik oldalán kiállító tárló- 
kém vagy polcként szolgál -  sokféle beosztásban és elrendezés
sel -  addig másik felével térelhatároló paravánként jelenik meg 
a plakát-méretű installációs felülettel. Előnye még, hogy gördülő 
kerekes kialakítása révén könyvekkel megrakva is könnyűszer
rel mozdítható, és a rendezvények igényeit követve akár óráról 
órára gyorsan átrendezhető konfigurációkat alkot.

Tetvező: F eren cz István
(.A kiviteli megbízást ez  a  pályam ű kapta: a  megvalósításban 

Ekler D ezső és Sáros László is közrem űködik )

Rövid forgatókönyv: kedvesen invitált vendég borral kínálva; 
zene é.s lassú tánc (történeti viselet négy fő: népzene, néptánc). 
Bejárati folyosón kiállítás a bor dicséretéről, a Föld telkéről. 
Kellemes kávézó, borozó, olvasgató hangulat. Középen büfé, 
italok, magyaros hidegtálak, halk zene. Balra fordulva pódium, 
80-100 főre, oldalt ruhatárak; velük .szemben egyéb szervizhelyi- 
ségek. Büfével szemben bejárat a kiállítási csarnokba, amely 
fő- é.s két mellékhajóból áll. A főhajóban tizenkét szobros tárló 
múlt századi irodalmi nagyságok szobraival, középső négy a 
magyar nyelv (Arany, Petőfi. Kölcsey, Vörösmarty), külső nyolc 
a mesterségek (Széchenyi, Körösi Csorna, Ybl, Misztótfalusi Kis, 
Liszt, Bolyai, Semmelweis) tárlója. Kétoldalt üvegtárlók, kódex
ek, értékes könyvek, tárgyak. Még oldalabbra: könyvtárlók tema
tikus csoportosításban (ezek talán megfoghatók, lapozgathatok).

Étkező-társalgó pult

0 0 0
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vespolc, de 5 ajtóval átnyitva. Az ajtók fölült szimbolikus jellel, 
mely a mögöttük felfedezhető tematikus karéjokat vezeti be.

-  kétoldalas térelválasztó: az egyes tematikus karéjokat egy
mástól .szabálytalan alakú cs vonalvezetésű „könyvespolcok” vá
lasztják el egymástól. Ezek kétoldalasan mutatnak könyveket 
és polcokat, kétoldalt szemmagasságban megvilágított vitrinnel.

Tervezők: C som ay Z sófia  és R eim holz P éter építészek

Az üvegház alatt dézsában kilenc magyarországi facsemete he
lyezendő el, melyet a záróünnep után ünnepélyesen a könyvvá
sár szervezőinek ajándékoznak, esetleg végleges helyükre ülte
tik. (A facsemeték a magyar irodalom legjelentősebb alakjainak 
szülőföldjéről; nyughelyéről származhatnak.)

A kiállítási installáció alapeleme egy 6 m magas „könyves
polc”, három eltérő helyzetben szerepel:

-  átlós térelválasztó: ennek csak a nagytér felé eső fele köny-

Szemben magasan rovás-ABC nagy palánkon; alatta „papírhegy'', 
azalatt rovás vessző. Mögötte üvegfal előtti térben a rovás- és 
képírás emlékei a református templomok festett mennyezetétől 
a honfoglaláskori kincsekig, Oldalhajók nyolc elemébe kerülnek 
a kísérőtémák
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Az [iVCrA/ÍVbcrnutatótér átlósan kettévágott. Az előcsarnok 
felé eső háromszöget adtuk át a szépirodalmi kiállítótérnek és 
ezt zárja le a legszélesebb szakaszon a körhengerbe helyezett 
stúdiószínpad. A kiállítótérrc az előcsarnok magasabban fekvő 
területéről rá lehet látni. A látványt mindenhol nagy „könyvespol
cok” zárják le, melyeken ajtók vezetnek a tematikus karéjokba. 
A boxok keskeny, magas terek, kétoldalt hat méter magas, kiállí
tási célt is szolgáló (vitrines) ..könyvespolcokkal”, melyek izgal
mas kétszintes könyvtárterek érzetét keltik a látogatóban. A kes
keny terek mindegyikébe vagy egy fontos könyv, vagy a témá
hoz illeszkedő tárgy kerül helyi világításű vitrinbe.

Tervező: S áros L ász ló  építész; munkatársak■ Fülöp 
István, Benyó Géza és Révai Attila vándoriskolások. Cseh 
Kálmán építészhallgató, valamint Jahocia Róbert, Páricsy 

Zoltán, Tenkács Márta, Csaba Katalin építészek

A bejárat, mint kiállítás első stációja -  a kezdetekre utal. Értelem
szerűen azokra, amelyekre rálátással vagyunk. Mindezt úgy', 
hogy abból kitűnjön az eredet ereje, szilajsága, természetisége 
és természetessége. Segítségül hívjuk ehhez Samu Géza néhai 
szobrászművészünk átható erejét, eredetiségét is. Valójában az 
ő sárospataki pikkelyes oszlopa másolatát szeretnénk a bejárat 
felhívó jeléül felállítani.

A vásár területének legkarakteresebb épülete a Festhalle; 
mindenképpen ide kell letenni első jelünket. Ez egy kőrakat 
amelynek tetején állóan jelenik meg az oszlop. A kőrakatot az 
1985-ben Installáció címmel készült munkájára utaló szarvak

népesítik be, miként hasonló motívumok jelennek meg a bejárat
hoz vezető pillérpáros másik oldalán is. Szeretném, ha a bejárai
hoz vezető utat Samu Géza ligetének neveznénk. A kődomb a 
bejárat felé bakháttá szelídül. l:z a vonulat adna helyet a rovás
írássalfelírt Magyarország feliratnak. A rovásírás l>etűi itt háncs
csal összekötött husángok, amelyek felülete, alakja—vagy- mond
hatjuk — megmunkálása a bejárathoz közeledvén finomodik. A 
másik oldal szálgallyaira kötött nemzetiszínu szalagok közé -  a
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pillérlábak második mezejében -  extrém méretű tollak vegyül
nek, egyre sűrűbben, míg ezek a harmadik mezőben óriási szár
nyakká szerveződnek betöltve (avagy eljátszva) egyféle kapu- 
szárny szerepet is.

Az előtértekinthető a kiállítás második stációjának. Az előte
ret egy íves fallal osztjuk meg. Ennek első szakaszán a  Magyar- 
ország felirat szerepel magyarul -  az 1971-es iskolakísérlet tokaji 
land-artjának fotója. Ez a felirat Magyarország — valamennyi 
lehetséges helyen, falakon, padlón, mennyezet alatti frízen sze
replő -  összes lehetséges nyelven leírt nevével együtt magyará
zatot ad az előző stáció rovásírásának jelentéséről is. A továbbiak
ban a fal pillérei ismert magyar épületek egy-egy oszlopát-pillé- 
rét idézik.

Az előcsarnoktól a következő stáció közepébe lépünk. Ez 
a galériasor; melynek hossztengelye mentén helyezkedik el a 
magyar írásbeliség legbecsesebb rekvizítumait őrző és bemutató 
prizmasor. Javasoljuk az Ómagyar Mária siralom, a Halotti be
széd, a Tihanyi Apátság alapító levele, az Aranybulla, Kódexek, 
Corvinák. Tóratekercs Budáról a Porta idejéből, a Károli-féle 
Biblia, az Orbis Sensualium Pictus, Körösi Csorna Sándor tibeti- 
angol szótára közül a legfontosabbak kiválasztását. A prizmák 
körül -  az azok aljába beépített instrumentumokból — korhű 
zene szól. A galéria bejárattal szemközti pilléreire tett teljes ma
gasságú, ívesen fel hajló vetítőernyőre -  ugyancsak a prizmákban 
elhelyezett vetítőkből az Országos Széchényi Könyvtár bejárata 
(kívülről), az előcsarnok és az olvasóterem ídőazonos képét ve
títjük, a hozzájuk tartozó zajokkal (utcazajok, déli harangszó, 
beszéd- és hangfoszlányok, motorzajok, stb.),

A hossztengelyű galériatérből jutunk a nagyterembe. Az írás
beliséget jelentő betű -  mint a hang rögzített képe és a könyvek 
alapjele -  óriási méretben megtestesítve lesz a kiállítótér szervező 
eleme. Szolgál térfalként, jelent lehatárolást, ad padot vagy tárlót. 
A vendéglátók iránti gesztusként jelenik meg M agyarország neve 
németül. A közel hétméteres betűk közötti terek átjárhatóak. A 
lehatárolások általában jelképesek, csak ott lesznek zárttá, ahol 
azt a funkció, avagy a technikai kívánalmak egyértelműen meg
követelik. A felirat kétszer jelenik meg. Az üvegfal előtti oszlop
soron mintegy áthatva álló sorként, Az U betűt itt egy óriásivá 
nagyított tarsolylemez helyettesíti. Ennek felülete, illetve színe 
az eredetit idézi. A második betűsora kiállítótér középtáját harán- 
tolja. A betűk korpuszának felső síkja az érkezés irányába lejt. (a 
G kivételével). Ezzel fokozható a monumentalitás. Az íves betűk, 
az U és a G félig zárt térré tehetők. Az U esetében ezzel alakítjuk 
ki az eredeti kiírásban kért kamaratermet.

A G betűt a híres magyar könyvtáraknak szenteljük. A 
Nobel-díjat érdemelt Gábor Dénes találmánya, a hologram lesz 
segítségünkre abban, hogy idehozhassuk megmutatni a legszebb 
magyar könyvtárak (Pannonhalma, Sárospatak, Debrecen, stb.)

képeit. Teszi ezt nekünk a hologram egyféle ősi vinualitással, 
ami persze korántsem fogható a számítógép hideg számításához, 
mert a hologram egyféle mágia, elemi csoda. Az iu kínálkozó 
lehetőség pedig óriás ián többsíkú. A 2x1 m-es függőleges holo
gram-filmek közé, mint egy diaporárnaként eredeti tárgyakat 
vagy másolatokat állítunk. A filmekre hátulról, mint ernyőre diá
kat vetíthetünk gyönyörű és híres magyar könyvtárakról.

Tervező: S ik lósi J ó z s e f  építész

KAPU
A kapu az árkád teljes alsó részét kitölti. A kihajtott könyv finom 
szürkés-fehér homokfújt lapján arany betűkkel nevek szerepel
nek, a magyar történelem és kulLúra kiemelkedő személyiségei
nek nevei. Nincs időbeni sorrend, mert számukra már nem léte
zik az idő, ők már kiléptek az időből. így egymás mellé kerül: 
Szent István, Ady Endre, Anonymus; Nagy László, stb. A betűtí
pusok az adón kor szellemében íródnak, így már a bejáratnál 
olvasható az írásbeliség fejlődése magába foglalva a nyomda
technika változásait is.

E L Ő C S A R N O K

A folyosó felfelé ívesen behajló sárgásszürke homokfűjt héjbeton 
fal. Ezen a falon metszetszerűen, mintegy lenyomatként a magyar 
írásbeliség fejlődéséhez rendelt jelentős magyar építészeti és 
kultúrtörténeti épületek jelennek meg. A folyosón a nagyterem 
felé haladva két fal között a magyar kultúra lenyomatán kelünk 
át. Mikor egy-egy „stáció” mellett elhaladunk a falba rejlett hang
szórókból meg is szólalnak a feliratok, vagy a kor zenei emlékei, 
így folyosón nemcsak látjuk, halljuk is az elmúlt évszázadokat. 
Az egymásba átúszó zenék, és beszédek a történelem kontinui
tását és állandó időbeliségét jelentik.

A padlón élethű másolatokon, mint egy nagy könyv lapjain 
lépkedünk, melyet a mennyezetről vetítünk a padlóra, fgymásba 
mosódnak Ady Endre kézzel írt versei, az első magyar nyelvű 
újság, Kézai Simon krónikája, Apáczai Csere János M agyar 
Encyclopaediá-'yd. A szövegeket az égboltról a csillagok helyén 
lévő kamerák vetítik az üveg alá. A szövegrészietek állandóan 
mozognak, egymásba csúsznak, szétválnak, eltűnnek, újak jelen
nek meg. A ferde íves falak felett az égbolt látható, mely teljesen 
elválik a faltestektől. A fal lenyomatok belső „terében” az adott 
kor kultúrtörténeti emlékeit kell kiállítani, de nem a könyvvel, 
írásbeliséggel kapcsolatos dolgok, hanem műtárgyak.

NAGYTEREM
A nagyterem mennyezete félboltozat, melyre filmeket vetítünk 
Magyarországról; magyar égboltot, a felhőket. A padló egy része 
üveg, mely alatt az elfedett kultúra rekvizitumai találhatók, mely
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re ráépül, melyből kinő az írott kultúra. A padló a tölgyfánál, a 
szarvasnál, a székelykapunál Lükör, mivel ezek egy egységes 
világot tükröznek. A jelek háttere egy íves vászon fal, melyre 
folyamatosan diákat vetítünk; hogy azokból mindig egy egységes

táj, egy egységes kép alakuljon ki. A terem tér felőli végénf a 
két sarokban lenne felépítve a jurta és egy régi könyvtár, melyek 
egyben színpadok is, A jurtában lenne például néptánc, népzene, 
míg a könyvtárban felolvasások, színdarabok..,


