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VácÖnkormányzataelhatározta,hogyabelvárosbanavasútállo-
mástólaDunáigterjedõszakaszon,aSzéchenyiutcaésaMárcius
15. tér mentén meghatározza azokat a megújítási feladatokat
és fejlesztéseket, amelyekmegvalósulásával avárosésa térség
életét szervezõ,megfelelõminõségetképviselõ fõutca jön létre.
Avárosrólkészültmindenelemzés jelentõs szerepet tulajdonít
avárosközlekedési tengelyeinek,amelyeketegyrésztavasútál-
lomástól a révig tartó szakasz mint kereszttengely, másrészt
hossztengelyként a Köztársaság út, és maga a Március 15. tér
képvisel. A két tengely metszéspontja a Március 15. téren ta-
lálható.

Azelõkészítésszakaszábanigyekeztembegyûjteniminden
szükséges információt. Ebben a munkában nagy segítséget
kaptamZomborkaMártamúzeumigazgatóasszonytól,valamint
Vác fõépítészétõl, Philipp Frigyes úrtól.

A város fõterét, a Március 15. teret, ezt a gyönyörû barokk
teret, szinte szerelemmel szeretem. Gyakorta megfordultam
itt azidõben, amikor a városban laktam, azt követõen pedig,
hogyamegtisztelõ,de torokszorítóan felelõsségteljes feladatot
avárosvezetéserámbízta, tudatosan is figyeltemazt.Általános-
ságban elmondható, hogy a tér nem arányos a falait alkotó
barokkházaksorával.KülönösenatérnekaFehérektemploma
elõtti részén.Atérnekezenafelénállt a feltehetõenközvetlenül
a tatárjárás után, a XIII. század közepén felépült Szent Mihály
templom.HossztengelyeközelpárhuzamosaFehérek templo-
mafõhomlokzati síkjával.A törökkorvégéiga templomakato-
likusoké volt. A XVI. század második felétõl egészen az 1684-
es visszafoglalásáig a reformátusok használták. „…az erõsen
megviselt templomot restaurálvaszékesegyházkénthasználják
aXVIII. századközepéig.1755-benOracsek Ignácaközépkori
templomfalait részbenfelhasználóbarokkszékesegyház tervet
készített.Azépítkezés idejénarégi templomerõsenmegrongá-
lódott, 1761-ben az addig elkészült részeket, majd végül a kö-
zépkori épületet is lebontották, az új székesegyházat pedig a
mai Konstantin téren építették fel.” (Magyarország régészeti

topográfiája 9.kötet,ugyaninnenismerjükazOracsek-féle terv
alapjánaközépkori templomalaprajzát.)Azegykori templom
arányosan, jó térközökkel helyezkedett el a térfalak között.
Ezzel szemben az Oracsek-féle változat a déli térfalra teljesen
rászorult, fõhomlokzataelõttnemmaradt tér,desemmivelnem
lett volna jobb a helyzet a tervezett templom apszisánál sem.
Valószínûlegezt azellentmondást ismerte felEsterházyKároly
püspök, amikor a teljes bontás mellett döntött. Ennek ered-
ménye lett az az egyensúlyhiány, amirõl a fentebb írtam.

Az1680-ból fennmaradt térképszerintaSzentMihálytemp-
lom mellett állt egy épület, amelyet a fõutca két oldalról került
ki. Innenszármazika térnyújtott háromszögalakja. Ez lehetett
azazépület,amelyetaszûkös feljegyzésekvárosikõház,városi
ház, avagy a város háza megnevezéssel illetnek. Szóval ez
lehetettavárosháza.Ennekháromtraktusospincéjeamainapig
megvan, és mûködik mint vendéglõ. A térfalak alatt meglévõ
középkoripincéktökéletesenkirajzoljáka tér jelenlegi formáját.

Végül szólnikell azegykorivárfalkapuiról, amelyekközül
csak a Bécsi kapu tartozik a tervezési területhez.

A térmaikiképzésePogányFrigyesésHorlerMiklósnevé-
hez fûzõdik. Az 1951-es terv azonban csak 1964-ben valósult
meg.Máramárkritika tárgya,hogya térközepezöldfelületként
szabadonmaradt.Lehet,hogy tervezése idején tudatosésbátor
tett volt, hogy a templom helyét nem építették be fenntartva
az utókornak a feltárás lehetõségét.

Eztervünkkiindulógondolata,hogyigyekezzenvisszaadni
a fõtér történetébõl olyan hiteles tényeket, amelyek révén a
térre több, elevenebb élet vihetõ. S tegyük ezt úgy, hogy a
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A VÁCI MÁRCIUS 15. TÉR ÁTALAKÍTÁSA

Lent: az 1718-as Althann-féle telekkönyv térképe, amely feltünteti a
Szent Mihály templomot. Jobbra: a XIII. századi templom rekontruált
alaprajza és Oracsek Ignác 1755-ös terve a barokk átépítésre
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megszokotthoz ragaszkodók ismegõrizhesséka térmai látvá-
nyát. Ezt a látszólagos ellentmondást úgy szeretném áthidalni,
hogy a tér közepén valaha állott házatátlátszómódon állítjuk
helyre. Ennek egyedüli megoldása, hogy üvegbõl készüljön,
filigrán acélszerkezettel. Mint minden tér, ez is csak úgy válhat
élõvé, ha megfelelõ hasznosítását biztosítjuk. Ez esetünkben
egyszerû feladat, mivel az alatta lévõ pince ma is jól mûködõ
étterem, ígyarraalapozvaazüvegházban–helyesebb, télikert-
nek nevezni – kávézót rendeznénk be. Egyfajta orangerie ala-
kulhatnakia télen fûtött,nyáronhûtöttüvegházban. Azépület
formája a ház archetípusát utánozza, egy közel 1:2 arányú
téglalap fölé szerkesztett egyegységnyimagas, ahosszoldallal
párhuzamosgerincû, 45 fokosdõlésszögûnyeregtetõvel szer-
kesztett házat.

A terv lényege, hogy a valaha a téren állt Szent Mihály
templomot megmutassa. A templom alaprajzát a burkolaton
jelölni túlkevésésa térbennemtudhatni.Tervünka fõhajókét
oldalának pillérsorát mindennemû stílusépítészettõl mentes
hasábsorral jeleníti meg. Az egyes pillérek 7 m magasak, ez a
román szerkesztésmód arányrendje szerint a fejezetekig tartó
pillérmagasságot képviseli az adott fesztáv (5,1 m) esetén. A
pillérektetején,mindanégyoldalonrejtett lámpákathelyezünk
el. Ezek sötétben megvilágítják a templom alaprajzát, mintegy
fénytemplomot emelnek a tér síkja fölé.

Természetesen a tér bármilyen átalakítását megelõzõen
teljes archeológiai feltárás szükséges. Jóllehet a Szent Mihály
templomésaVárosházahelye,mérete ispontosíthatóéselõfor-
dulhat,hogyegyébleletekiselõkerülnek.Szükségesmegállapí-
tani a Szent Mihály templom eredeti padlómagasságát és eset-
legesaltemplomának létét.Azesetleges leleteketegy,azapszis
ésavoltsekrestyeföléhúzottüvegfödémmelkívánjukbemutat-
ni. Ha a belmagasság lehetõvé teszi, úgy az üvegfödém alá le
lehet menni, és ezt a teret a fõtér történetét bemutató kiállítás
céljára lehethasználni.Végezetüla fõhajóapszisát2,4mmagas-
ságúhátfalkéntkiemelnénk,ezaháttérfalhangvetõként is szol-
gál, így itt kisebbelõadások rendezhetõk.

A térnekugyanezena felén rendeztékvalahaavárosipia-
cot, ezmár jó idejeaFehérek templomamögötti telekrekerült.
Leglátványosabb részét, a virágpiacot ki lehetne hozni a térre.
Ez a funkció ugyanis semminemû komolyabb infrastruktúrát
nem igényel. Ehhez változó magasságú podeszteket tervez-
tünk,amelyektöbbcélt is szolgálhatnak.Atérnekezenasarkán
állt a Curia épülete, ami a város szándéka szerint ún. Európa-
ház, avagyaTestvérvárosokháza lenne, szükségesnek látszik,
hogy elõtte különbözõ rendezvények megtartására alkalmas
emelvények készüljenek. Ennek az emelvénysornak a leglát-
ványosabb funkciója aza szökõkút-sor, amimásésmásvízké-
pekkel igyekszik változatossá tenni a látványt. Az összesen 96
cm-reemelkedõ,hét lépcsõbõlállóemelvényekkörülHauraton
csatorna-sávotépítünkki, amelyakét legmagasabbemelvény
alatt kialakított vízgépházba vezeti vissza a cirkuláltatott vizet.
A két legalacsonyabb emelvény mellett L- alakban elhelyezett
szelepsor jelenti a szökõkút indítóképét.Amásodik lépcsõna
legismertebbneknevezhetõmegoldást alkalmazzuk, azazkö-
zéprõl spricceljük föl a vizet, hogy az gyûrûszerûen hulljon
vissza.Ezekközülapodesztekközülatemplomhozközelebbin,
egy ragasztott üvegfödémmel lezártan mutatjuk meg azt a kö-
zépkorikutat, ami jelenlegkõkáváskialakítással láthatóa téren.
Akövetkezõmagasságvízkifolyásaegyún.buzgár,amiközépen

Fentrõl lefelé: Vác XVII. századi látképe; a romos állapotú város Birckenstein
geometriakönyvébõl, és a város a török hódoltság végén. Baloldalt látható
a Szent Mihály templom kiemelkedõ tornya és a templomtól kicsit balra
az egykori kõház vagy városház épülete.

egy meglehetõsen vastag csõbõl nagy vízhozammal, de nem
nagy nyomással árasztja el az emelvényt, hogy annak oldalán
lefolyva jusson vissza a vízgépészeti térbe. Az eddig felsorolt
módokpárosanjelentekmeg,mígazutolsó, legmagasabbemel-
vényenegymással szemben, fésûsenspriccelõvizek teszik tel-
jesséezt a szökõkút-sort.

ASzentMihály templommal szemben, aFehérek templo-
ma oldalával párhuzamosan terveztük elhelyezni a sorcsobo-
gót.Ennek indulópontjaaFehérek templomaoldalán található
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akár jelentõs szintkülönbséget is eredményezhet. Ez külö-
nösképpenigazaDunapresszóoldalánállóházsorésaKáptalan
utca folytatásában álló házsor egybevetésekor. Ha ezt a két
térfalmagasságotegyenletes lejtésû térburkolattalkötjükössze,
akkor a lejtés még érdekesebbé teszi a látványt, mert rálátást
biztosít a SzentMihály templomalaprajzára.Ahhoz,hogya tér
déli oldalán húzódó kétirányú úttest lejtése ne legyen zavaró,
beiktattuk a már ismertetett sorcsobogót. Így megoldható lesz
a Fehérek temploma fõbejáratának akadálymentes megkö-
zelítése is.

A térburkolatáhozszeretnénkkizárólag természetesanya-
gokathasználni.Azanyagiakfüggvényébenmajdkiderül,hogy
ezt az álláspontot lehetséges-e konzekvensen végigvinni. A
keresztirányú, párhuzamos raszter a sima, de csúszásmentes
lapok közé, általánosságban 3,9 m-es tengelytávval lefektetett
fagyálló mészkõcsík, amely a járdákon fûrészvágott, míg az
úttestenszabálytalanul roncsolt.A lefektetett, 2-3cm-nyitkiálló
hasábokélétahelyszínen,asávmellettiburkolólapsíkjáigvissza-
verik.Ezekaszabálytalan„harántsínek”biztosítják,hogyautóval
nelehessen20-30kmóránkénti sebességnélgyorsabbanhalad-
ni.A járdaésazúttestközöttkõbõlesztergályozottkerékvetõket
alkalmazunk.
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volt I. világháborús emlékmû átalakított posztamense. (A szo-
borcsoportot jelenlegrestaurálják,ámazkiegészülõformájában
már nem fér el az említett helyen.) Az itt induló víz egy, a
burkolatbólkialakított vályúszerûmélyedésben folyikel a téli-
kert felé. Azokon a helyeken, ahol ezt várhatóan nagyobb
gyalogos-ésgépkocsiforgalomkeresztezi,avízöntöttvasráccsal
fedett folyókába kerül. Az egyik ilyen a Fehérek temploma
sarkánál található, ezt követõenérjükel a sorcsobogót. Ennek
lényege, hogy a térszintben mutatkozó ugrás ezekkel tehetõ
látványossá. A magasabb szinttõl, mint törésfaltól indulóan
faragott mészkõ barázdák kanyarodnak ki, amelyek között
újabbvízkifolyások jelennekmeg,ezeketmegis lehetvilágítani.

A víz egy harmadik helyen is megjelenik a téren. Ez a már
meglévõ Testvérvárosok kútja. Minimális áthelyezését tervez-
zük, ennek lényege elsõsorban a magasság megemelése. A
kútavárosháza tengelyébenmarad,deavárosházahomlokfa-
lától távolabbra. A körülötte kialakított szilárd burkolatú tér
lényegesencsökken,a létesítendõpark javára.Aparknégyzetes
raszter szerkezetû, vagyis a kiültetések quadratikus formában
történnek.A fákesetébenkockaszerû ládákatalkalmazunk,és
automata öntözõrendszer kiépítését is javasoljuk. A tervhez
részletes kertészeti terv készült.

ASiketnémákIntézeténekbaloldali, barokkkapuja tenge-
lyébe szeretnénk visszaállítani a valaha a Fehérek temploma
elõttálltMária-oszlopot.Ezújabbkereszttengelyt jelölki,akapu
megnyitásávalugyanis lehetõségnyílikegyrövidsétávaleljutni
a nemrég – legalább külsejében – megújult, 1864-ben Abis
Cacciari terveztezsinagógához.Azegyesépítményeksorának
végére érve külön kell szólni a Bécsi kapuról. Ez a már utcává
szûkült tér végében állt. Nyilvánvaló, hogy visszaállítása értel-
metlen, de jelzésszerû megmutatása érdekes lezárása lehet a
térnek.Tervünkszerintvalószínûsíthetõhelyén,rekonstruálható
méretében az építmény sarkainak kiemelésével, alaptestsze-
rûen mutatnánk meg a kaput.

Külön kell szólni a tér megújuló burkolatáról. Lényeges
szempont,hogyazminden tekintetben feleljenmegamozgás-
korlátozottak igényeinek. A középkori burkolat mintájára az
épületek lábazatától indulóan,kifelé enyhe lejtéssel készülne.
Vác fõterét különös módon az idõk során nem feltöltötték,
hanemlesüllyesztették.Enneknyomaiatérfal lábazatánálszinte
valamennyiépületesetében láthatók.Nemcsaka lábazatokon,
de a kerékvetõkön is. Ahol lehetséges, szeretnénk visszatérni
az eredeti kapubejárók padlóvonaláig. Az innen indított lejtés

A Szent Mihály templom helyén tervezett pillérek, és a szabadtéri elõadások
rendezésére alkalmas körfal a szentély helyén, alaprajz

A régi metszeteken látható, ma már csak a pincéje alapján azonosítható egy-
kori kõház – régi városház – helyét õrzõ, üvegszerkezet, amely télikertként
kiegészíti a föld alatti vendéglõt és mutatja a Fõtér középkori állapotát


