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A WEKERLE PIAC PÁLYÁZATHOZ

ISMÉTLŐDŐ MINTÁZATOK A WEKERLETELEPEN

Harmath-Gyetvay Enikő

Boór Bernadett

Vándorok egymás között gyakran
beszélgettünk arról, hogy milyen jó
lenne házi pályázatokon megméretni, egymást a munkáinkon keresztül jobban megismerni, ezzel a közös
munkával valami maradandót alkotni.
Aztán idén év elején Füzes András és
Tóth Péter, az egykori, piac tervezésére kiírt vándorpályázat győztesei,
lehetőséget adtak a fiatal, KKE-közeli
építészeknek, hogy ők is részesei legyenek a wekerlei épület megvalósulásának. Mini-pályázatot hirdettek,
melyben a ház homlokzataira kerülő
fémlemezek ornamentikájának kitalálását bízták ránk. Két megkötés volt: a
technológia sajátossága, és az inspiráció forrása: Kós Károly díszítőstílusa.
A határidő rövidsége ellenére ritkán
tapasztalt buzgalommal láttunk neki
a feladatnak, hiszen a kisléptékű projektre igazán nem mondhatta senki,
hogy nem fér bele az idejébe. Érkeztek is szép számmal a pályaművek,
melyek annyi félék voltak, ahány félék az alkotók: volt aki kimondottan a
kós-i örökséget emelte be munkájába,
volt aki hagyományos, piacolós témákat dolgozott fel, s születtek konkrétan a helyszínre reagáló mintázatok is.
Utóbbi kategóriába tartozik az én fémlemezem is, a „Wekerle-alaprajz”. Amikor elkezdtem a feladattal foglalkozni,
eszembe sem jutott, hogy ennyire direkt
városépítészeti utalás lesz a befutó
megoldásom. Kós grafikáit és házait végigtanulmányozva arra voltam kíváncsi,
ő milyen épületdíszeket alkalmazott,
honnan inspirálódhatott, így jutottam
el a sokat rajzolt székelykapukig és
kopjafákig. S a kopjafafaragás geometrikus szerkesztettsége volt az, amelyet
végül összekapcsoltam a wekerlei úthálózat mintázatával. Így jutottam kerülő
úton egy első ránézésre nagyon direkt
megoldáshoz, és a lemez homlokzatra
kerülésével így lehettem részese egy
olyan feladatnak, amiben a különböző
vándorgenerációk munkája összeért.
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Két kalapos úriember sétál az épülő
munkástelepen. Az egyik az első szakállnélküli miniszter, a másik a híres erdélyi
építész. Munkás-helyzet, elintézetlen
lakhatások, infláció és ezekre válaszoló
állami lehetőségek – amiről beszélgetnek. A fiatal kalapos egy viseltes bőrerszényt vesz elő zsebéből.
– Uram?
– Kérem. – tolja el a felkínált dohányt
az öreg.
– Várjon csak! – veszi mégis kézbe a
bőrtartót. Csak most látja, milyen ornamentika díszíti.
– Otthoni. – vágja rá a fiatal.
Az öreg mosolyogva bólint, érti, tudja,
miről van szó.
– A további terveket gyorsan elő kellene
állítani. Kérem, hozzon még magával
építészeket a fiatalok közül!
Most a másik bólint, és beleszippantva
pipájába összeírja fejben, kiket kell értesíteni az elkövetkezendő napokban.
Ahogy sétálnak tovább, már hallani a kőfaragó kalapácsok csattogását…
A Kós Károly tér egy kapualjából egy
csoport fiatal lép ki a fogvacogtató téli
hidegbe.
– Erre! - az idősebbek céltudatosan
vezetik a kis nyájat, a fiatalabbak
ide-oda forgatják fejüket, nem gyakran járnak itt, így még nem teltek be a
Wekerletelep látványával.
A tértől sugárirányba kifelé indulnak, és
nem messze, a régi, szedett-vedett piac
mellett állnak meg. De az összevisszaságnak helye már nincs, épül az új piac.
– Ezekre a helyekre kerülnének tehát
amiket megterveztetek. - mutat a pályázat egyik kiírója az épülő piacra. Itt kint
nyolc, illetve belül is van négy hely.
Majd a munkaterület szélén a kerítést
elmozdítva szabad utat engednek a kis
csoportnak.
– Szabadon tervezzetek, az elmondott
irányadó méreteken kívül egyedül azt
kérném még tőletek, hogy az erdélyi gótika

formavilágát használjátok a telep épületeinek megformálásában! Jó? Isten veletek!
– nyúl kalapjáért a nyurga erdélyi.
Akik csak a helyiségben vannak, négyenöten, félkörben állnak. Eddig mind izgatottan figyeltek, most az új tervezési feladat örömével, mosolyogva búcsúznak.
Miután a kis társaság az épületet végigjárva minden műszaki részletét megvizsgálta, az irodába visszatérve egy asztal
felett hallgatják meg egymást, hogy az
izgalmas tervezési feladat során ki miből
indult ki és hová jutott. Az tervpályázatot lebonyolítók egy homlokzatot görgetnek az asztalra, ahová mindenkinek be
kell illesztenie saját munkáját. Majd mikor minden fémlemez megtalálja helyét,
társadalmi problémák építészeti válaszai
kerülnek elő. A mezőgazdaság hangsúlyának hiánya, a vidék kiüresedése, a lakóközösségek szétzilálódása.
A Wekerletelep nagyon jó minta. Itt van
lakóközösség, folyamatosan színes és
egyedi programokkal van tele a telep.
Sokan bejárnak egy-egy ünnepi alkalomra azok közül is, akik nem itt laknak. És
építészeti minőségében is kiemelkedő. Ha
ilyen feladatokra vágyunk… Kós Károly és
a „Fiatalok” építészcsoport után Kós Károly Egyesülés, a legjobb helyen vagyunk,
mi új „fiatalok”, a Vándoriskola tagjai.

