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Benevento Nápolytól keletre fekszik az Appenninekben. A
régi város közepét, ahol a székesegyház is áll, a II. világhá-
borúban lebombázták, s a XII. századi dóm és környéke
szinte teljesen megsemmisült. Csodával határos módon me-
nekült meg a fõhomlokzat és a szentély egy része. Új templo-
mot építettek a régi helyére a 60-as évek visszafogott stílu-
sában, az eredmény nem túl sikeres. A helyreállított, román
stílusú fõhomlokzat lenyûgözõen szép. Egyes mezõibe már
az építéskor beépítettek római márványtöredékeket, több-
nyire fejjel lefelé. A dóm északi hosszoldalán az egykori be-
építés helyén óriási parkoló van, itt áll Orsini püspök szobra.
A fõbejárattal szemben palánkkal elkerített, üres, növényzet-
tel benõtt terület tátong, ez a Dóm tér, elõzõ az Orsini tér.

A bombatámadás által lerombolt többi területet már be-
építették 8-9 emeletes, jellegtelen lakóházakkal. A központ-
nak ezek adják az alaphangulatát, mellettük a dóm fõhom-
lokzata  hatástalan. Bántó a beépítés lazasága, az üres terüle-
tek miatt nincs központ. Sok terv, pályázat készült a beépí-
tésre, eredménytelenül. 2000. nyarán meghirdettek egy új
tervpályázatot, melyre 5 építészt kértek fel. Az öt meghívott:
Gabetti&Isola (Torino), Paolo Portoghesi (Róma), Osvald
Matthias Ungers (Svájc), Michael Graves (Egyesült Államok)
és Makovecz Imre.

A helyszínen járva a feladat izgalmas, komoly kihívásnak
látszott. Elsõsorban a nemzetközi megmérettetés lehetõsége
adott lelkesedést és lendületet. A kisvárosba érkezve meg-
lepõdve tapasztaltuk, hogy az utcákon nincs szemét, az em-
berek tartózkodóak, jólöltözöttek, ápoltak, az épületek jó
állapotban vannak, elegánsak az üzletek. Nápolyhoz képest
ez nagy különbség. A helyi partnerek nagy várakozással
fogadták a nemzetközi építészcsoportot, a híres építészek
megbízottait. Régészek, építészek, városrendezõk, egyházak
képviselõi, sõt a helyi könyvtár dolgozói is tartottak tájékoz-
tatást. A hivatalos ismertetõkön túl is sokmindent elmeséltek,
hogy minél jobbak követhessék a tervek a helyi elvárásokat.

Benevento építészeti arculata igen érdekes. A római kori
építészeti emlékek természetesen beleépültek a késõbbiek-
be. Az anyagokat „újrahasznosítják”, sok helyen faragott

szobrok, feliratos kövek alkotják az épületek egy-egy rész-
letét, lábazatként fejjel lefelé befalazott torzók láthatók. Kö-
zépkori, boltíves kis házak halmaza a régi város, a szûk utcák-
ból kijutva a turista Traianus hatalmas diadalívével vagy az
amfiteátrummal találja magát szembe. De van többszöri át-
építés után helyreállított, centrális, ókeresztény templom is
longobard oszlopokkal, gótikus kerengõvel, melynek épüle-
tében az itteni egyiptomi kultuszhely maradványai láthatók.

Az õslakók szamniszok, a latinok rokonai. A Római Biro-
dalom idején kemény ütközetekben tudták csak leigázni
ôket. A római idõkben Benevento fontos kereskedelmi köz-
pont volt. A lakosság még mindig megkülönbözteti magát a
környezõ dél-itáliai népektõl. Büszkén vallják magukat
szamniszoknak és lombardoknak is.

Tervünket nagy tetszés fogadta, bár elõre tudtuk, hogy
nincs esélyünk a gyõzelemre. A tervezésben Makovecz Imre
munkatársai: Kravár Ágnes (Piazza Duomo), Bán Zoltán
(Piazza Orsini), Molnár Mihály (távlati kép),  Jászvári Ákos,
Karli Gyula Sámuel, valamint a Comp-Art Stúdió (számítógé-
pes feldolgozás) voltak. Tolmács Tóth Benedek volt.

A pályázatot a torinói Gabetti&Isola tervezõpáros nyerte.
Ez az építésziroda nagy befolyással rendelkezik Olaszország-
ban, különösen Torino környékén. Finom, érzékeny épü-
leteket terveztek. A pályázat értékelése idején Gabetti építész
autóbalesetet szenvedett és néhány nap múlva belehalt sérü-
léseibe.

TERVPÁLYÁZATI MÛLEÍRÁS
A történelmet a gyõztesek írják, s a legyôzött népek törté-
nelmét csak a legendák, a szájhagyomány õrzi. Õsök szava
hallatszik a falakból, a föld alól. Benevento egykori jelenérõl
beszélnek a földbe temetett emlékek, a falba fejjel lefelé
falazott kövek; a néptelen sikátorok, amikor megtelnek
visszatérõ lelkekkel, akik hiába könyörögtek annak idején
az ellenség pilótáinak, hogy ne dobják le bombáikat.

Ezek a földrõl fölemelkedõ írott kövek hozzák vissza
az elveszett méltóságot, hogy unokáink is tudjanak emlé-
kezni eleikre a felejtés és felejtetés korszakában.

BENEVENTO, VÁROSKÖZPONT
– nemzetközi pályázat –
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A templom körül a talajból kimozduló,
egyre magasabbra emelkedõ
kövekre, üvegfelületekre, majd há-
zakra a fenti sorokat véstük bele. A
sorok elolvasva és elolvasatlanul is
ott vannak visszavonhatatlanul, és
hitünk szerint jelentésük hatni kezd

Benevento nagyobbik része a
föld alatt van. Zaklatott korok meg-
állíthatatlan vonulásai, menekülé-
sei, harcai között épültek be az új

falakba a föld alól a néhai emberek szobrai, kõbe vésett
gondolatai, sokszor értelmetlenül, fejjel lefelé. Akik a buká-
sok után amnéziába süllyedve falaztak még a II. világháború
után is, és nem tudtak már az eredetre, az elõdök világára
gondolni. A földig rombolt székesegyház terei alatt azonban
továbbra is ott élnek az elõdök.

Tervünk lényege, hogy a terek padozata megemelkedik,
egyre átlátszóbbá válik, feliratain szikrázik a nap. A felemelt
padozat házakat idéz, s az alájuk bújt élet találkozhat az elõ-
dök kõvé vált világával. A terv megidéz néhány archetípust
is tornyok formájában, zugok, tetõk keverékével, melyek
áttörik az emelkedõ, üveggé szublimálódó padozatot.

A Piazza Duomo és Piazza Orsini beépítésének kezelése
azonos. A Piazza Duomón lévõ városi múzeumépület ha-
tározott, merev, kõ és téglafalazatú fallal díszletszerûen válik
el a via Pasquale és a via Goduti modern házaitól. A múzeum
többszintes földalatti terét a látogató az üvegfödémen átha-
ladva észleli. Ezt a föld alatti, nagy belmagasságú teret osz-
lopok és boltívek tagolják szabályos rendben. A fény üvegfö-
démen át jut a térbe. A nagy belmagasság lehetõvé teszi
nagyméretû szobrok, akár épületrészek kiállítását. A múze-
um további 2 szinten folytatódik felfelé. Ezek merev, zárt,
üvegezett szintek, kisebb léptékû kiállítóterekkel; és egymás-
hoz üvegezett loggiákkal, kis hidakkal kapcsolódnak.

Miközben a látogató teremrõl teremre jár, lenézhet a kis házak
közti terekre, sikátorokra, ahol kávézók, üzletek,
könyvkereskedések lehetnek.

A házak egyszerûek; nagy, ferde tetõsíkok fedik le õket,
amelyek a sikátoroknál megszakadnak, a fa fedélszék az
utcaszintrõl felnézve látható. A tornyok nyerstégla falazattal
készülnek, felsejlõ faragott tégla arcuk, szemeik Benevento
polgáraival együtt élõ lényeket jeleznek.

A Piazza Orsinira tervezett üzletház helyén a háborús
pusztítás elõtt összefüggõ háztömb állt. Az üzletház a Corso
Garibaldi beépítési vonalától a San Bartolomeo székesegy-
ház ásatásainak bemutatásáig terjed. Süllyesztett földszinttel
és 3 emelettel épül. Diadalívre emlékeztetõ, mindkét
tengelyére szimmetrikus, áttört épület, melyet két oldalról
üvegtetõk fednek le. A Corso Garibaldi mentén épített
alacsony térdfalról meredeken indulnak az üvegtáblák. A
San Bartolomeo ásatásaitól a burkolat lassan emelkedik, a
nagy kõtáblák feltorlódnak, az üvegsíkok nekitámaszkodnak
az épületnek. Az üvegtáblákat fatartókra szerelt acélváz tartja.
A lakóépületek mellett a hosszoldalon romszerû vasbeton
fal kíséri a házat. Ez a szabálytalan magasságú, áttört, nyílá-
sokkal tagolt fal több helyen megszakad és a süllyesztett
fórum innen is megközelíthetõ.
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Az üzletház és fórum a templom hosszoldala mentén nyílik fel a legjobban. Lépcsõkön
leérkezve a fórumra, részben fedett téren, gyülekezõ, találkozó helyen vagyunk. Kívá-
natos, hogy itt mozgatható elárusítóhelyek, kirakodóvásárok, idõszakos piacok legyenek.
Ezen a szinten kávézó, elõtte nagy fedett terasz található, valamint nagyobb üzletek az
emelkedõ kõtáblák alatt.

Makovecz Imre, Kravár Ágnes, Bán Zoltán


