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DOBROSI TAMÁS
(Budapesti Mûszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar)

 A helyszín bejárásakor nyilvánvalóvá vált, hogy az esetenként
itt megforduló többezer résztvevô számára az ideiglenes térle-
fedést csak olyan méretû és kialakítású szerkezettel lehet bizto-
sítani, aminek a dombra szállítása, és felállítása meghaladja az
ideiglenesség, és a gyors felépíthetôség kritériumát. Másfelôl
pedig a Hôsök terének teljes, vagy részleges lefedése olyan
alapozást, és szükségszerûen megmaradó, a helyszínen hagyott
alépítményt igényelne, ami az emlékmû vizuális hatását jelentô-
sen rontaná. További probléma, hogy jellegû térlefedés esetén
az emlékhely teljesen megváltozna, így pont a megemlékezé-
sekre idezarándokló tömeg számára vesztené el eredeti kialakí-
tását, és a Maróti Géza által elképzelt hatását.

Úgy döntöttem tehát, hogy az emlékmû helyszínén sem-
milyen építészeti beavatkozást nem célszerû végrehajtani.

Második lehetûségként az emlékhely keleti oldalán lévô
füves rész felhasználása merült fel, amelyre az emlékmû építé-
szeti tengelyével párhuzamosan lehetne ideiglenes építményt
tervezni. Ez azonban fölösleges megduplázása lenne az „erede-
ti” tengelynek, annak hatását csökkentené, ezért ezt az elképze-
lést is elvetettem.

Olyan megoldást kerestem, amely nem kíván az emlékhely
vizuális megjelenésével konkurrálni, ugyanakkor önálló épít-
ményként funkciója, és szakralitása az ideérkezok számára egy-
értelmûen megmutatkozik.

Az elôbbi szempontokat mérlegelve a legjobb választásnak
az emlékmû fôtengelyére merôlegesen szervezett szabadtéri
oltár bizonyult, amely így nem épül rá az emlékhelyre, annak
egyik pólusát sem igyekszik elnyomni, vagy hangsúlyosabbá
tenni, viszont a Hôsök terét továbbra is „templomhajóként”
használja. A döntésben megerôsített az is, hogy a klasszikus
templomépítésben a templomhajó tengelye mindig kelet-
nyugati, és az oltár mindig keletelt elhelyezkedésû volt, ami
ezzel az elrendezéssel itt is biztosítható.

Az emlékhely keleti oldalán viszonylag szûk, 13-14 méteres
sáv állt rendelkezésre, ami az oltár mellett a templomhajó leg-
alább részleges lefedésére nem volt elegendô. Ezért, a centrális
templomterek mintájára, az oltárt közvetlenül a Hôsök tere
keleti oldala felé nyitottam, míg ennek két oldalán, északon és
délen fedett részt hoztam létre.

HORVÁTH BALÁZS
(Budapesti Mûszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar)

Már a helyszíni bejárás során megszületett bennem a terv alap-
koncepciója. Az egyszerû  faoszlopokkal kombinált feszített
ponyvafedés elsô skiccei már hazafelé, a sétahajó fedélzetén
papírra kerültek. Ezek a kezdeti vázlatok csak finomodtak, de
érdemben nem változtak a továbbgondolás és a kidolgozás
idôszaka alatt. Célom volt egy olyan építmény létrehozása, mely
már csak ideiglenes jellege miatt sem kíván a Maróti-féle mûhöz
stíluselemeiben hasonulni, és a meglévô kôépítményt sem
kezeli esetleges tartószerkezeti alternatívaként. Az oltár és
kiegészítô elemei puritán építészeti eszközök felhasználásával
épülnek fel, egyszerû kubusokra feszített fehér vászonborítás
jellemzi ezt a környezetet. Az ideiglenes építmény a kézi szállítás
és az emberi erôvel történô felállítás igényét szem elôtt tartva
készült. A kompozíció tengelye megegyezik a meglévô emlék-
mû tengelyével. Az oltár helyét az Országzászló által meghatá-
rozott irány jelöli ki. Nem tagadom, hogy hatással voltak rám a
ceremónia lefolyásáról a helyszínen szerzett információk, de ez
talán nem is baj. Ezek kicsit megkötötték a fantáziámat, de utólag
úgy látom, hogy számomra csak ez az egy alternatíva képviseli
a megoldást.

A diplomavédés elôtt került sor a Vándoriskolába jelentke-
zett építészek felvételi vizsgájára. A nyolc jelentkezô közül
egy nem jelent meg, és négyen nyertek felvételt. Az elôzô
számunkban közölt pályázati kiírás alapján készített ter-
veket az utóbbi évek felvételi eredményeihez viszonyítva
a zsüri egyhangúlag kiemelkedôen magas színvonalúnak
ítélte. A négy új vándor felvételi tervébôl egy-egy képet
és a mûleírásából részleteket közlünk. Sikeres vándor-
éveket kívánunk.
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TÓTH BERNADETT
(Wiesbadeni Mûvészeti Fôiskola)

A tervezés elindításánál, az ötletek, inspiráció keresésénél
alapvetõ szempont volt, hogy az eredeti terv, Maróti Géza
tervének teljessége helyreálljon, megõrzõdjön. A lefedésnél
alapelv volt a lehetõ legkisebb beavatkozás a térrendbe, az
alkotó által megteremtett egységbe. Ügyelni kellett a termé-
szetbe való illeszkedésre, a táj, a Kálváriadomb, a Dunakanyar
által kínált „tájélmény” megõrzésére.

Az emlékhely lefedésénél az egységes kezelés volt fon-
tos. A többféle ötletbõl és megoldásból a ponyvafedés tûnt
használhatónak. A ponyvafedés legfõbb elõnye jelen estben,
hogy megoldható a térrendbe, az adott elemek megjelené-
sébe való legkisebb beavatkozás. A könnyed, „lebegõ” forma
és anyag a Kálváriadomb tetején összeköt és elvezet éghez,
vízhez, szinte nem létezik avagy a „mennyezethez” simul. A
fa árboc tartószerkezetek anyaguknak és megjelenésüknek
köszönhetóen simulnak a környezetbe, mintegy kapcsolódó
elemként, társrészesként állva az ültetendõ jegenyékhez. A
húzás-feszítés bowdenes megoldása szintén a filigrán, áttet-
szõ, szinte láthatatlan megjelenést teszi lehetõvé.

A szabadtéri oltár helyének kijelölése és ezzel együtt a
„templomhajó” kapcsolódása az adott térrendhez  a fennálló
oszloprend , a hosszanti elrendezés, és a koszorúzás helye
miatt az elülsõ bástyafronton, a két elsõ bástya között, jobb
és bal oldalon – a koszorúzásnak helyet adva – történt. A
kettõs megjelenés nemcsak a szimmetriát szolgálja (ami jelen
esetben fontos tényezõ), hanem helyet adhat a világi beszéd-
nek ill. a különbözõ hozzászólásoknak, elõadásformáknak.

A tervezô reménye, hogy a mindenkori megemlékezé-
sek lezajlásánál illetve az esetleges más rendezvények alkal-
mával a látogató az emlékmû teljességének és tiszta megjele-
nésének élményével élje meg a környezetét, élje át az ese-
ményeket.

TÖRÖK ÁDÁM
(Nyugat-Magyarországi Egyetem, Alkalmazott Mûvészeti Int.)

Az Isten háza mindenképp az õsi, az állandó fogalmait erõsítik,
szemben az alkalmi létesítmények szerelt, többször használatos,
fogyasztói jellegével. Arra a következtetésre jutottam, hogy a
tervezendõ objektum szerkezet és anyaghasználat tekintetében
is el kell az emlékmûtõl különülnie. Mind ikonográfiai szempont-
ból, mind pedig a términõségek és az építészeti program köl-
csönhatásából adódóan a középsõ térrész a Krisztus-fejjel az
elhelyezés szempontjából ideális.  Ami a létesítendõ tértôl elvár-
ható: félig nyitott, félig zárt, akár többezer nézõ számára hozzá-
férhetõ; ezért a külsõ tér felé az objektumnak erõteljesen nyitnia
kell, a liturgia, és az oltár kitüntetett helye miatt irányított, frontális
szimmetrikus formának kell lennie. Így lesz a templom szakrális
tere végül is egy filigrán, négy lábon álló, ideiglenes rögzítési
csomópontokkal megoldott, feszített, vízálló ponyvával ellátott
könnyû szerkezetû sátor,  beton talapzathoz erõsítve. Mint egy
szimbólum, egy anyagtalan „égi jel”, – mely egyszersmind „szín-
padi” tér – tárulkozik fel, alkalmanként megjelenik az emlékmû
fölött, majd nyomtalanul eltûnik.

A sátor egy gótikus keresztboltozat térbeli projekciója,
amely a város fele nyitottabb, hátrafelé zártabb, mindazonáltal a
sátor alapvonásit megõrzi, mind a technológiai megoldások,
mind az anyaghasználat tekintetében. Az építészettörténeti
idézet jelen esetben ponyvában és acél-idomokban ölt testet, s
ettõl egyfajta metaforává módosul. Az oltár a szobor elõtt közvet-
lenül a lépcsõ tetején helyezkedik el, a szobor után a második
legkitüntetettebb helyen. Elképzelésem szerint, ez egy fehér
terítõvel leterített asztal, semmi több. Lélektani szempontból és
szimbolikusan is ez a puritán megjelenés lenne a legméltóbb.


