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kelhetetlen színvonalú munkákat adott 
be, s ez önismeretük teljes hiányáról 
árulkodik. Másik részük terveiben sok 
értékelhető elem volt található; közülük 
választottuk ki a négy legjobbat, akik 
idén felvételt nyertek.

Bán Zoltán (YMMF)
Ferenc Marcell (BME -  később 

visszavonta jelentkezését) 
Vince László (Építészeti Egyetem, 

Szarajevó)
Zöldi Péter (Magyar Iparművészeti 

Főiskola)
Munkáikat az alábbiakban mutatjuk be.

Salamin Ferenc

Nyolcadik alkalommal hirdettünk 
idén felvételt a Vándoriskolába; a 
pályázaton beadandó terv témája 
egy zebegényi hajósmúzeum terve 
volt. Л helyszínt egy 3-400 méteres 
hosszúságú partszakaszból kellett a 
pályázónak kiválasztania. A terve
zett épületnek külső és belső kiállí
tóteret, konferenciatermet és büfét 
is tartalmaznia kellett. A kiállítás 
Farkas Vince, a Zebegényben lakó 
idős hajóskapitány gyűjteményét 
mutatná be.

A pályázati kiírást kb. negyve
nen vitték el, s a beadásra tizen
nyolc pályamunka érkezett.

A pályázók az összes főisko
láról és egyetemről, valamint a kör
nyező országok magyarlakta terü
leteiről érkeztek. Egy részük érté
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Zöldi Peter terve; alaprajzok és homlokzatok



NEGYVENNYOLCAS EMLÉKMŰ, SZERENCS
VANDORISKOLAS TERVPALYAZAT

A szerencsi Sziget Alapítvány pályázatot hirdetett a sza
badságharc és forradalom közelgő 150. évfordulója alkal
mából emlékmű tervezésére. A meglévő, lelkes, helyi fiata
lok kezdeményezésére épült, mai szemmel nézve szerény 
obeliszket 1948. március 15-én avatták fel.

A szerencsi 48-as emlékműpályázatra -  amely a vándorok 
számára kötelező volt -  12 pályamunka érkezett. (Fülöp 
István nem készített pályázatot).

A kéttagú zsűrit Salamin Ferenc és jómagam alkottuk.
Valamennyi munka megfelelt a pályázati feltételeknek 

és így a pályázatot kiírók elé bocsáthatók.
Bírálatunk elsődleges szempontjai az alábbiak voltak:
1. A feladat abból a nézőpontból rendkívül nehéz volt, 

hogy' dönteni kellett a meglévő emlékmű sorsáról. Többen 
nevezték pompás, hősi tettnek az eredeti emlékmű megte
remtését, amit ennek ellenére gondtalanul eltakarítottak.

Tekintve, hogy az eredeti eszme fikarcnyit sem deval
válódott és így az elődök igyekezete tiszteletreméltóan di
cséretes, ezért azokat a munkákat részesítettük előnyben, 
amelyek az ott lévő emlékmű megtartását, folytatását te
kintették kiindulásnak.

2. Többen voltak, akik a gondolati-, méginkább a törté
neti folytatásáan látták a megoldást. Az ív egészen Aradig 
vezet. A csüggedés teljes, a magyar történelem sötétszürke 
(avagy fekete) rezignáltsága alaphangulatot áraszt. Mind
ezek ellenére a kiemelt munkák közé soroltunk egyet, ahol 
a 13-as szám is jelöltetik ugyan, de direktségét igyekszik 
oldani a szerző azáltal, hogy ezek csak az áldozatok, jólle
het behelyettesítésük, mondjuk úgy: kézenfekvő. Mind
azonáltal az elsőhöz hasonlatos súlyú szempontunk az volt 
(beértük azzal), hogy a dolog a forradalomról szóljon!

3. Igyekeztünk kiszűrni a tévedéseket. Gondolok arca, 
hogy .volt pályamunka amely kettétört obeliszk(ek) között 
hagyja az eredetit, de a két darab (a két torzó) azonos, 
hogy tudniillik mindkettő az obeliszk csúcsa. Ezek lineari- 
zálásával egy történelmi tengelyi idéz meg a szerző, neve
zetesen a Bécs, Szerencs, MOSZKVA!? vonalat. Mindezek 
ellenére a terv figyelemreméltó.

A fenti szempontok alapján kiemelkedően magas, szín
vonalúnak, szellemesnek, s ha tetszik, elegánsnak ítéltük 
meg és ezért (egyedenkénti) első helyezettnek tatáltuk a 
Vízöntő jeligéjű munkát. Díjazásaként a rendelkezésre álló 
teljes összeget neki fizettetjük ki.

Rangsor és díj nélkül további három munkát neveztünk 
meg, mint második díjasokat. Ezek a M adár; a Szózat és a 
K ispál jeligéjű tervek.

A pályázaton résztvevők munkáját ezúton is köszönjük, 
a díjazottaknak pedig gratulálunk.

Budapest, 1997. szeptember ló.
Sáros László

Kuli László V í z ö n t ő  jeligéjű terve

A húszezer forintos vándoriskolás pályázat mellett három 
további pályázó küldött be tervet a szerencsi pályázatra. 
Az öt főből álló zsűri a teljes mezőnyből első helyezettként 
ugyancsak Kuli László tervét emelte ki; második díjat kap
tak Ekker Róbert és társai; harmadik díjat Révai Attila. A 
kivitelezéshez a Sziget Alapítvány és az önkormányzat to
vábbi egyeztetést tart szükségesnek, de a pályázat alapján 
az új emlékművet meg kívánja építeni. Valamennyi tervet 
a szerecsi Bocskai Tstván Gimnázium és Közgazdasági 
szakközépiskola aulájában állították ki. A közönségnek a 
nyertesek mellett legjobban az É b r e d ja M adár,; a Szivár
vány, a Szózat és az 1998 jeligéjű tervek tetszettek.

Válogatást mutatunk be a pályázati tervek anyagából. 
Valamennyi pályatervet és műleírást ismerteti a Vándoris
kola által készített, sokszorosított kiadvány.
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Esztány Győző M a d á r  jeligéjű terve

Eszenyi Ákos K i s p á l  jeligéjű terve Gulybán Ede S z ó z a t  jeligéjű terve


