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VÁNDORPÁLYÁZAT
A Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája pályázatot hirdetett
Máriagyüdön építendô zarándokszállás tervezésére. a
program szerint 45-50 férôhelyet kellett létesíteni kétsze-
mélyes cellákban, szükség esetén megosztható, és kápolna
céljára is szolgáló közösségi teret. A pályázatra hét tervet
nyújtottak be. Az elsô díjat Gulybán Ede, a másodikat Révai
Attila, a két harmadik díjat Kertész Attila, illetve Fülöp
István és Zsuffa Zsolt nyerte. A pályázat teljes anyagából
kiadvány készült; ebbôl mutatunk be részleteket, és idé-
zünk a bírálati jegyzôkönyvbôl.

Gulybán Ede: Telepítése jó; a falu struktúrájába illeszke-
dik. Mindkét telekrészt igénybe veszi, a tervezési progra-
mot elôírásszerûen teljesíti. A két tömegre bontott együttes
jó arányú udvart zár közre. Formálásában és szerkezetében
egyszerû; a népi építészeti hagyományokat követô épület.
Fô épülete túl hosszú, grafikai elôadásmódja igényes. A
zsüri megvalósításra javasolja. (balra)

Révai Attila: Csak a meglévô telket építi be – szellemesen
egy ovális udvarra szervezve az épületet. Az udvart részben
lefedve hozza létre az egyébként nyitott közösségi tereket.
Az íves formálás kissé idegenszerû megjelenést eredmé-
nyez, fôleg a völgy felôli oldalon. Bejárati tömeg- és térala-
kítása szép és érzékeny; a faluképbe illeszkedik. Az ovális
kétszintes kerengô fele nem szolgál funkcionális igényt.
(jobbra)

Kertész Attila: Reális és gazdaságos javaslat a meglévô
telekre történô beépítésre. Térszervezése, a zárt udvar, a
délre helyezett közösségi terem, a kerengô kialakítása jó.
Sajnos a terv gyenge kidolgozottságú; egyes építészeti
részletei sematikusak.

Fülöp István – Zsuffa Zsolt: Mindkét telket igénybe veszi;
az U alakú telepítés jó, az elôírésszerûen betartott oldalkert

miatt a belsô udvar kissé szûk. Ezt a déli irányú
megnyitás oldja. Az épület jó szervezésû és

szerkezetû, kulturált, de megformálásában
nem érezhetô a helyi kötôdés.

(lent)
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DIPLOMA ÉS FELVÉTELI

Szeptember 4-én a Magyar Építészek Kamarája székházá-
ban került sor a Mesterek Tanácsának ülésére, amelyen a
Vándoriskola jövô évi programját beszélték meg, áttekin-
tették a felvételi pályázatra beérkezett terveket, értékelték
az önképzôköri elôadássorozat elmúlt évét és a jövô évi
terveit. Délután került sor a felvételire; a pályázati kiírást
huszonöt diák vette ki, és határidôig kilenc pályázati terv
érkezett be az AXIS Építészirodába. A felvételi beszélgetés
és tervbemutatás eredményeképpen felvételt nyert Benyó
Géza (YMMF), Erhardt Gábor és Ferencz Attila (BME), és
Veress Áron (Kolozsvári Mûegyetem)

Szeptember 5-én került sor nyolc vándor diplomavé-
désére. A Vándoriskola harmadik diplomázása alkalmából
tanulmányait eredményesen fejezte be Bogos Ernô, Czé-
gány Sándor, Gulybán Ede, Markót Imre, Müller Csaba,
Pintér Balázs és Zsuffa Zsolt.

A felvételi pályázatok ismertetésére, valamint a diplo-
mát nyert vándorok bemutatására következô számunkban
kerül sor.

Salamin Ferenc, Zsuffa Zsolt és Fülöp István részt vet-
tek a svédországi Järnában megrendezésre került konfe-
rencián, amelyrôl az alábbiakban számolnak be:

1998. augusztus 9. és 15. között részt vehettünk a Rudolf
Steiner Szemináriumon megrendezésre került, Építészet
– forma – ökológia címû építész-konferencián.

Hétfôtôl szombatig a napirenden szereplô tudattágító
elôadásokon túl alkalmunk volt belekóstolni az eurythmia
csodáiba, majd a bôséges vegetariánus edéd után szaba-
don választhattunk a kora délutáni programok közül. Elsô
alkalommal Asmussen mester vezetésével megtekinthet-
tük az általa tervezett Szeminárium épületeit, máskor egy,
a közelben fekvô ökofarm mûködését, egy Waldorf-iskola
és -telep életét, majd ausztrál, olasz és francia építészek
munkáival ismerkedhettünk.

A kora délutánt a délutáni workshop követte, melyen
– szintén szabad választás alapján – a tájépítészet rejtett
bugyraiban turkáltunk, illetve építettünk erdôn-mezôn.

Késübb beszélgetések, vetítések, illatos sütemények
és teák, majd ágy. (Tallevana)

És ez így ment egészen szombatig, a rendezvény utol-
só napjáig, akkor ugyanis búcsút intettünk a színes társa-
ságnak, és saját szervezésünkben további egy héttel tol-
dottuk meg az északi tanulmányutat.

Utunkba ejtettük a legnagyobb mûködô vasércbányát,
a legmagasabb svéd hegyet, és néhány, további tanulmá-
nyozásra érdemes épületet (építészek: Lewerentz,
Asplund, Celsing).

Az út során készített diafelvételekbôl összeállított vetí-
tést a Magyar Mûvészeti Akadémia nagytermében,
egyelôre nem rögzített idôpontban tartjuk. Szeretettel
várunk minden érdeklôdôt.

Fülöp István – Zsuffa Zsolt
vándoriskolások
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BÁN ZOLTÁN
(1974)

1993-97 YMMF magasépítô szak
1997 diploma
1997-tôl Vándoriskola (Bodonyi Csaba,

FORMA RT.)

Virtuális torony
YMMF, hatodik féléves tervfeladat (középületterve-
zés) makettfotók, metszetrészlet és alaprajz, 1996

megfogni a megfoghatatant,
átélni a leírhatatlant,
átrepülni két látszatvilág között,
függeni ég és föld között,
már azt hisszük, hogy véget ért,
pedig még csak most kezdôdik…

Istvántelek MÁV-területén áll egy lepusztult hôerô-
mû, amelynek régi hûtôvíztornyát lebontották, léte-
zésérôl már csak meglévô pillértalpai tanúskodnak.
Ezekre épül rá az új torony. A kibernetikus korszak
találmánya, a virtuális valóság segítségével a torony
a látogatókat egy nemlétezô képzeletvilágba vezeti
el. Hidat képez a létezô és a nemlétezô világ között
úgy, hogy az utas elveszíti tér- és idôérzékét.
A csúszda alsó pontján lehet beszállni a speciális
utasfülkébe. A látogató olyan szemüveget kap,
amelyben egy folyadékkristályos monitorra számí-
tógép segítségével szimulációs filmet vetítenek. A
fülkét felhúzzák a csúszda tetejére, majd szabad-
esésben leengedik a sínpályán. Az utas a holtpont
eléréséig látja, érzékeli a külvilágot. A terepszint
elérésekor a szemüvegben lévô monitor átvált a
számítógép programjára. A kocsi a terepszint alatt
folytatódó pályaszakaszon fékezôdik le, majd meg-
áll, de tengelyei mentén különbözô mozgásokat
végez. Az utas úgy érzi, hogy tovább száguld. A
valóság és a virtuális világ az elévetített kép miatt
egybemosódik.


