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Tervezési helyszín
A régi városközpontként működő középkori tér környezetében található
tervezési helyszínünk, mely a Veszprém felől érkezőket fogadja. A templommal
szemben nadrágszíj telkeken háromosztatú parasztházak találhatók, melyekre
három merőlegesen elhelyezkedő mezőgazdaság épület került. A pajtáknak
egyfajta elválasztó szerepük volt, a lakóházhoz közeli belső udvar és a
gazdasági terület között. Az épületek kőfalakkal, látszófedélszékes
tetőszerkezettel rendelkeznek, a magas belsőtereket hajdan istállóként, majd
termények és eszközök tárolására használták. Szorosan egymás mellé épültek,
valamint sínes összeköttetés volt közöttük. Tervezési helyszíneink ezek a pajták,
melyek ma már kihasználatlanok, részben üresen állnak. Jelenleg mindegyik
magántulajdonban van, a kerten keresztül megközelíthetőek, főként kerti
eszközök tárolására használják. A telkeket egy patak szeli ketté, melyhez a
pajtától indulva először lejtő vezet, majd egy összekötő hídon átkelve a terület
emelkedve folytatódik. A hatalmas zöld „mezőt” fák övezik, kisebb
csoportosulásokkal vegyítve.

Forrásanyagok /
hivatkozások

A Dunántúl, Balaton felvidék és főként a Bakony életében régen is meghatározó
szerepet töltött be Zirc. A város 800 éves múltjával rendkívül fontos volt mind vallási,
mind mezőgazdasági és kulturális szempontból. A jövőben is előtérbe kerülhet a
város, hiszen Veszprém elnyerte a 2023 Európa Kulturális Fővárosa címet, és a
pályázatban Zirc, mint a régió fontos városa is kiemelt szerepet kap.
A megyeszékhely kulturális helyzetének erősítését szolgálná a környező kisvárosok,
és falvak fejlesztése.
A hosszú távú célok között szerepel a gazdasági, ökológia, szociális és társadalmi
hatások elérése az emberek szemléletmódjának formálásával. A pályázat
számunkra fontos pontja, a területen igen gyakran előforduló pajták helyzetének
újragondolása, újrahasznosítása, amely így a fenntarthatóság kérdésére is egy
választ adhat. A pályázat számunkra fontos kulcskifejezései: közösségi terek,
mindenki táncol és énekel, vidéki élet, elfeledett helyek, üres házak; ezek jelentenék
a tervezés alap gondolatait.
Zirc jelenleg alulhasznosított régi város központjában található elhagyatott pajták
újjáélesztésével ismét a közösség számára fontos szerepet tölthetnek be. A sorban
álló mezőgazdasági épületek jelentik az „üres házakat”, melyekhez különböző
funkciókat társítanánk. Mindezek Zirc városának és az idelátogatóknak az igényeit
is kielégítenék. A többrétű felhasználással fednénk le a társadalmi rétegeket és
korosztályokat érintő kérdéseket.
A pajtákban a kiszolgáló egységek,
mellett komplex felhasználású teret
hoznánk létre, ezzel állandó közösségi
teret teremtve. Az épület mögötti
zöldterületen
esemény
specifikusan
installációk elhelyezésével bővítenénk a
terület adottságait. Ezek szezonális
jelleggel működnének, igény szerint
alakíthatóak,
szükség
esetén
„összecsukhatóak”. A „mindenki táncol és
énekel” gondolat mentén, a helyiek
számára állandó teret biztosítana a
különböző városi programokra, míg a
turisztikai szempontból fesztiválok, táborok
és
rendezvények
helyszíneként
is
alkalmasak ezek az „elfeledett helyek”.
Új hagyományok teremtése mellett az
identitás megerősítését is szolgálná a
pajták
kulturális
és
művészi
újrafelhasználása, mellyel új fejezetet írna
a Bakony szívében lappangó tündérmese
történetében.
Fotó: Tamás Vivien

Zirc földrajzi szempontból, mint „Bakony
fővárosa” jelenik meg a köztudatban.
Magyarország
legmagasabban
elhelyezkedő városa, mely a Dunántúlon
található, Veszprém vonzás körzetében.
A történelemben először 1199-ben esik szó
Zircről, akkor még Siric formában említik.
1182-ben III. Béla alapította ciszterci
apátság meghatározó szerepet töltött be
nemcsak a város, de a 15. századi
Magyarország történelmében is. A 18.
század első felében a kurucok felégették a
házakat, majd ezt követően német
telepesek érkeztek és elkezdődött a házak
felépítése, így indult meg Zirc újjáalapítása,
végül városi rangot kapott 1984-ben.
Fotó: Tamás Vivien

Zirc számos nevezetességgel rendelkezik, a
város jelképe a már említett 1700-as
években épült ciszterci basilica minor
barokk stílusú templom, mely a középkori
apátságtól nyugatra helyezkedik el. A város
központjában
található
a
ciszterci
monostor, melyet a 18. században terveztek
a templomhoz csatlakozóan. Jelenleg itt
található a Bakonyi Természettudományi
Múzeum, valamint a Reguly Antal
Műemlékkönyvtár. Az Apátsághoz tartozó
20 hektáros természetvédelmi terület,
angolkert stílusú Arborétum is a város
látogatott helyszínei közé tartozik.
A közelben elhelyezkedő megyeszékhely,
Veszprém elnyerte a 2023 Európa Kulturális
Fővárosa címet, melyhez kapcsolódó
pályázatában
a
vonzáskörzetében
található Zirc is érintett a tervezett
fejlesztések, programok tekintetében. Az
elképzelések között szerepel a falvak,
községek
pajtáinak
felélesztése,
az
„Örömzene, örömtánc” keretében, ennek
célja kulturális és közösségi programok
helyszíneinek kijelölése és a helyi identitás
megerősítése.
4.oldal

3.oldal

Koncepció terv
A koncepció megalkotás kezdetétől fontos volt
számunkra megőrizni a pajta egyszerűségét,
valamint a környezet adottságait. Ennek
érdekében mindenképpen úgy szerettük volna
megtölteni az épületet élettel, hogy az ne
legyen hivalkodó, több módon is használhatóvá
váljon, továbbá flexibilis legyen. Tervünkkel nem
szeretnénk egy végleges, visszafordíthatatlan
beavatkozást eszközölni, hanem az ideiglenes,
könnyen
elbontható
és
szállítható
megoldásokat
kerestük.
Az
elképzelést
alátámasztja mindaz, hogy a területek
magánkézben vannak, ami azt jelenti, hogy a
tulajdonosok cserélődhetnek, továbbá az
általunk javasolt multi funkcionális terület
hasznosítás szintén erre a megoldásra engedett
minket következtetni.

Fotó: Pénzes Laura
Az ott élők között többen is szeretnék
hasznosítani a jelenleg üresen álló
épületeket,
hiszen
kialakításának
köszönhetően a nagy belsőtere sok
lehetőséget rejt magában. A tulajdonosok
részben privát használatban gondolkodnak,
de nem zárkóznak el egy esetleges
közösségi szerepű épület kialakításától sem.
Ennek kapcsán egyetlen probléma merült
fel, a pajták saját telken való megközelítése.
Jelenleg a hátsókerthez vezető Akácfa nevű
zsákutca
területtel
való
összekötése
jelentheti a megoldást, így a magán
használat továbbra is saját területről a
Kossuth Lajos utca felől, míg a javasolt
közösségi eseményekkor ezt a hátsó oldali
bejáratot nyitnánk meg.

A területet, valamint Zirc kulturális eseményeit vizsgálva indultunk el a koncepció megalkotásán. A telek adottságokat vizsgálva hamar kirajzolódott
bennünk 3 lehetséges alternatíva a pajták tovább gondolására. Az első a lakók által is megfogalmazott igény, hogy a család mindennapjaiban újra
szerepet kapjon és életre keljen. Ünnepek, összejövetelek alkalmával, valamint hobbi helyiségként, egyfajta pihenő szobaként is alkalmazható
legyen. Ezt fontosnak találjuk, hiszen így kapcsolatot tudunk teremteni a hátsó zöld területtel, ezzel feloldva az elválasztó szerepet a belső és a hátsó
rész között. Régebben a pajtákat rendszeresen használták a család tagjainak társas munkájára, mivel a lakóépület túl kicsinek bizonyult arra, hogy
az egész rokonság összegyűljön, így a mezőgazdasági épület nagy belsőtere vált erre alkalmassá. Ezt a hagyományt újragondolva szeretnénk a
pajták szerepét visszahozni a családi élet körforgásába. A második javaslatunk a telek kedvező adottságait figyelembe véve zártkörű rendezvények
megtartására alkalmas helyszín megteremtése. Ez egyfajta köztes állapot a magán és a kollektív használat között. A lakóépülettel szemben lévő
templom közelsége miatt ideális színteréül szolgálhat egy esküvő megrendezésére.
A zöldterület, fákkal, dombokkal és a patakkal idilli környezetet biztosít egy rusztikus, meghitt esemény szervezésére.
A harmadik alternatíva a fentebb már említett teljes megnyitás a város és a környező települések számára, amely egy fesztivál keretein belül
valósulhatna meg. Ezt az ötletet erősíti, hogy korábban a város mindennapjaiban jelentős társadalmi eseménynek számított az úgynevezett „Zirci
buli”, mely a fiataloknak és az idősebb generációnak is egy társasági összejövetel volt. Mindenév július első hétvégéjén került megrendezésre ez a
főként zenei esemény, melyet 25 év után kellett végképp feloszlatni. A magyar woodstock-ként emlegetett család és barátság fesztiválja lekerült a
magyar zenei élet palettájáról. Ennek a hagyománynak továbbéléseként, valamint a Veszprém EKF 2023 program keretein belül megfogalmazott
„Örömzene, örömtánc” gondolatának felhasználásával kívánunk létrehozni egy olyan kortárs művészeti fesztivált, melynek egyik lehetséges
helyszínéül szolgálhat a pajták mögötti festői környezet. Zirc köztudottan a Bakony szíve, így a fesztivál is viselhetné ezt a városra vonatkozó jelzőt
„Bakony Heart” néven, mely a fiatalok és a felnőttek számára is vonzó megjelenést kölcsönöz. Mivel a két utóbbi alternatíva tavaszi és nyári
szezonban maximum pár napot fed le, így ezek mellett a magán használat is biztosítható.
A három esemény időbeli egymásutánisága miatt, egy olyan tervezett elem létrehozása
fogalmazódik meg, mely mindegyik alkalommal kezelhető, kielégíti az adott igényeket, azonban
könnyen szerelhető, bontható, elszállítható. Ezeket az elveket a kinti és a benti elemekre is
igyekeztünk alkalmazhatóvá tenni. Erre megoldásként egy modul rendszer kitalálását láttuk, amely
egyszerre képes hordozni mindazon tulajdonságokat, melyeket a már fentebb említett három funkció
külön-külön megkövetel. Egyidejűleg kell mozgathatónak, bezárhatónak, de ugyanakkor
egységesnek és egyben átmenetinek is lennie. Ez arra a következtetésre juttat, hogy felfoghatjuk
ezeket az elemeket egyfajta bútorként is, ezzel erősítve az ideiglenességet és a funkcionális
átalakíthatóságot. Ugyanakkor azt is figyelembe kellett venni, hogy bár a kinti és benti elemek azonos
gondolatmenet mentén alakulnak, de mégis más-más igénynek és körülményeknek kell
megfelelniük. Ennek megfelelően körvonalazódni látszott egy rendszer, amely formailag azonos
elemekből épül fel, így konzekvensen arra jutottunk, hogy egy újfajta modul rendszer kialakítása
feloldaná ennek a hármasságnak a nehézségeit. Fontosnak tartjuk, hogy ezek az elemek képesek
legyenek kielégíteni az eseményekkel kapcsolatban elvárt hangulatokat.

5.oldal

Ebbe a rendszerbe beilleszthető a már korábban említett
„Bakony Heart” fesztivál, mely a Zirci bulihoz hasonlóan
július első hétvégjén kerülne megrendezésre a város több
helyszínén. A kortárs művészeti fesztivál magában
foglalná mind zenei, képzőművészeti, irodalmi, színházi
alkotások bemutatását, mellyel az embereket közelebb
hozhatjuk
kulturálisan
ezek
megismeréséhez,
értelmezéséhez, ezáltal is illeszkedve a Veszprém EKF 2023
pályázat koncepciójához. A rendezvény során
szeretnénk a Zirc városát is minél jobban bevonni a
programokba, megismertetni az idelátogatókkal, ezért a
helyszínek megnevezésekor igyekeztünk úgy kijelölni
azokat, hogy a város különböző pontjai gyalog is
könnyen bejárhatóak legyenek, ezzel is kiküszöbölve a
forgalom által okozott terhelést. Javasolnánk az autók
elhelyezését a település határában, ahonnan ajánlott
útvonalakon keresztül bejárható a város, valamint a
fesztivál helyszínek is. Öt pontot jelölnénk ki, melyek az
alábbiak lennének: Reguly Antal Múzeum és Népi
Kézműves Alkotóház, mely a központja lenne a
rendezvénynek, ezenfelül a Mayer-tó, a Zirci sportpálya, a
Semmelweis és Iriás utca találkozása, valamint a tervezési
helyszínünk pajtái és kapcsolódó zöld övezete. A
városközpontban történne a jegykiváltás, adminisztráció,
információs pont, ezenfelül a fesztivál nyitó és záró
rendezvényei. A sportpálya elhelyezkedésének és nagy
területének köszönhetően alkalmas nagyobb koncertek
megtartására. A Mayer és a Semmelweis-Iriás utca
kereszteződése is olyan mesebeli környezet, ahol akár
szabadtéri színházi előadások, alkotótáborok, design
vásárok és workshopok is megrendezhetőek kortárs
kulturális szemléletben. A „Bakony Heart” keretén belül a
pajták és annak közvetlen környezetében tarthatnák az
adott év fontosabb képzőművészeti alkotásainak
bemutatását, kiállítását, melyek alatt film-, fotó-, zene-,
táncművészeti, festészeti, irodalmi és építészeti műveket
értünk. A program célja nemcsak a szakmaibeliek
megszólítása, de a művészet kedvelő laikusok bevonása
is, hogy megértsék és megismerjék a kortárs művészeti
alkotások mondandóját. A fesztivál sikerességéhez
hozzátartozik egy olyan modern imázs, megjelenés, ami
bevonzza az embereket minden korosztályból és már
önmagában is műalkotásként értelmezhető, arculatként
szolgálhat nemcsak Zirc, de Veszprém EKF 2023 további
eseményei számára is. Továbbá a festői környezet
bevonásával és élettel való megtöltésével a Bakonyi
tündérmese valósággá válik.

Zirc történeti áttekintése
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Az építészeti tervezés alatt először a pajta épületét
vizsgáltuk meg. Számunkra fontos volt, hogy megőrizzük a
jelenlegi
adottságait,
tehát
a
kőfalakat,
a
látszófedélszéket, a homlokzati osztások arányát.
Szükségesnek éreztük, hogy az anyagszerű megjelenésen
ne változtassunk, látszódhassanak a textúrák, ne legyen
a kialakítás hivalkodó, maradjon meg az adott karakter.
Ennek érdekében az építészeti gesztus kicsi, nem a nagy
beavatkozással akar tartalmat közölni, sokkal inkább a
modulokkal kialakított térviszonyokkal. Az eredeti
szerkezetek közül a tartószerkezetek jó állapota miatt,
csak a héjalás cseréje javasolt, valamint a belsőfalak és
járófelület kezelése, ezalatt a falak meszelését értjük,
mellyel a textúra megmarad, viszont állapot megőrzés
szempontjából kedvezőbb. A padlófelület jelenleg
homokos feltöltés, melyet az állandó használat miatt
bontott tégla borításra cserélnénk. A középső
kapunyílások jelenleg különböző méretűek, azonban a
külső oldalinál az utólagos nyílás szűkítés jelei
felfedezhetőek, ugyanis itt tégla falazat épület, melynek
elbontásával ezek újra egységesek lennének. A
megnyitás így az épület két-két oldalán azonos
méretben történik, az eredetihez képest annyi
különbséggel, hogy a talpszelemen magasságáig
megnyújtanánk, így több természetes fényt beengedve
a térbe. A belső udvar felől nagyobb felületen alakítható
ki vizuális kapcsolat a hátsó résszel. Továbbá a kisablakok
és a kapuk esetében is nyílászáró beépítése szükséges,
mivel ezek mostani állapota nem megfelelő a
huzamosabb tartózkodásra. A privát zóna felől fontos az
alkalomszerű elzárhatóság a funkció függvényében,
melyet függőleges osztású spaletta formájában
képzelünk el. Felmerül az épület utólagos energetikai
átalakítása, a fűthetőség kérdés körében, de mivel a
pajták esetében mindig csak időszakos emberi
tartózkodásról van szó, így ennek megfelelően nem
éreznénk önazonos kialakítási módnak, ha korszerűsítjük.
Mivel elsődleges építészeti szempont volt az anyagok
megőrzése, megmutatása, egy esetleges fűtés rendszer
kiépítésével ez nem valósulhatna meg. Azonban a téli
használhatóság érdekében hordozható hősugárzók
alkalmazása jelenthet megoldást.
10.oldal

Korábban már szóesett, hogy a
telkek
egyenként
más-más
tulajdonban vannak, így ahhoz,
hogy a koncepciónk megvalósítható
legyen elsődleges feladat volt, hogy
miként
teremthető
meg
a
szomszédok közötti együttműködés,
mivel az év nagy részében ezek az
épületek a családot szolgálják. Az
elképzelésünk alapján létrejönne egy
megállapodás, melyben a használati
feltételek jogilag is letisztázódnának,
így a tulajdonos felek meghúznák
egymással szemben a magánszféra
határait.

Továbbá a város számára történő kiterjesztés alapjainak valóságba ültetésére
választ adhat egy olyan internetes platform, melyet bárki elérhet. Szükséges
tehát egy olyan felület létrehozása, kiépítése, melyen keresztül felmérhető, hogy
az év adott szakaszában mikor kívánja a köz igénybe venni a területet, valamint
a pajtát. A családok megadhatják a számukra szabad időpontokat az évben,
melyek lefoglalhatóak, ezáltal bérelhetővé válik személyek, szervezetek számára
is az épület és a hozzátartozó telekrész. Ebben az esetben a megközelítés az
Akácfa utca felől lehetséges, valamint a pajta átjárhatósága megszűnik, a belső
udvar felé a bejárat lezárásra kerül. A valóéletben erre már létezik egy működő
alternatíva, az Airbnb, melyhez hasonlóan létrehozható egy online piactér, amin
keresztül a pajták, mint rendezvényházak foglalhatóak és kiadhatóak. Ezáltal
profitálnak belőle a családok is, és a város számára is formabontó lehetőség
nyílik.
8.oldal

A belső egységek működését tekintve a saját használat, a rendezvényház és a fesztivál kapcsán is közös,
hogy szükség van egy mosdó, tároló helyiség, zuhanyzó kialakítására. Az első két esetben indokoltnak látjuk
egy teakonyha beépítését, ahol kisebb főzésre alkalmas eszközök találhatóak, illetve akár rendezvények
esetében az előre megrendelt étel tálalása is megoldható. A jobb és komfortosabb használhatóság miatt
fontosnak véljük egy pihenő rész és öltöző tervezését is.
Ennek tekintetében hoztunk létre három belső egységet, melyek ezeknek a követelményeknek eleget
tesznek. Az első egység egy konyha elem, melyben középen találhatóak a konyhai felszerelések, két oldalon
pedig a főzőtér és a tálalópult, a modul magasság lehetővé teszi a szükséges gépészet rejtett elhelyezését. A
szennyvízelvezetés indokolta, hogy a mosdó és zuhanyzó egy hengeren belülre kerüljön, egymástól
szerelőfallal elválasztva, a padló 15 cm-rel elemelve, így biztosítva a használati víz űrtartalmának
befogadását. A harmadik egységbe kapott helyet az öltöző és a tároló, szintén középső válaszfallal, ennek
tetején elhelyezhető matracon biztosítunk helyet a pihenésre. A hengerek által kiszakított tér alkalmassá válik
vendégfogadásra, étkező, nappali és kiszolgáló egység berendezésére.

Építészeti elemek
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Működési elv

A modul rendszer megformálásánál a tárgyszerű megjelenésre törekedtünk,
amely a térben egy újfajta látványt, helyzetet, hangulatot teremt. Ezért esett a
választásunk a henger testre, mellyel az ember szeme által megszokott
egyenesekhez képest görbült felületeket látunk, ezzel is hangsúlyozva, hogy a tér,
amiben tartózkodunk nem a szokványos lakóépület enteriőrrel egyenlő. A
köralaprajz mellett szól, hogy nem beszélhetünk sarok helyzetekről, úgymint a
hagyományos négyszögletes kialakítású helyiségek esetében, a cilindrikus
felületekről minden szempontból elmondható, hogy egyfajta simulékonyságot,
áramvonalasabb körül-, és körbejárást jelentenek. A henger által kiszakított tér
izgalmasabb, kizökkent a megszokott térélményből. Mindezek mellett
esetünkben fontos megemlíteni, hogy a három eltérő funkció hordoz magában
egy igényt arra, hogy ezek a bútorok bezárhatóak legyen. A modulunk
esetében, így az önmagába záródás a formavilágnak köszönhetően megoldott,
valamint toldások, kapcsolatok könnyen elrejthetőek az ívek mentén, így minden
szögből ugyanaz a látvány tárul elénk.
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Konzekvencia /
prototípus

A modulok területen történő elhelyezése a következők
függvényében alakult, a család számára a közvetlen kert
kapcsolat létfontosságú kérdés, így kerti pihenő rész és
tűzrakóhelyek létesítése ajánlott, ahol össze tud gyűlni a család, és
közös időt töltenek el, élvezik a kert nyújtotta lehetőségeket.
Rendezvényház esetében a hasznosított zöld terület tovább bővül
a patakig, egyrészt fontos, hogy lehatároljuk a területet,
kialakítsunk zártabb tereket, valamint kapcsolatot teremtsünk az
Akácfa utcai bejárat és a pajta között. A fesztivál területe már
egészen a domboldalig húzódik, ami kedvező a kemping
kialakítására, az épület előtti rész pedig a kiállítás, pihenés, film
vetítés, előadások, szórakozás befogadására megfelelő.
A
külsőtérben
installáció
formájában jelenne meg a
modul rendszerünk. A henger
palástjának kontúrját véve
alapul alkottunk meg egy olyan
formát,
mely
alkalmas
térelhatárolásra, árnyékolásra,
ülő-, járó-, és reprezentatív
felületként. Az installáció elemei
maga a félkörívű palást váza,
valamint
hozzáilleszthető
alapkörök felül és alul, amelyek
önmagunkban térburkolatként
is szolgálhatnak. A palástváz
között kifeszíthetőek különböző
minőségű, sűrűségű anyagok,
így vászon, fonal és szalag is
alkalmazható, melyek válaszul
szolgálnak
az
eltérő
funkcióknak.
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Tervezésünk alatt tisztázódott, hogy
számunkra most a feladat egy
prototípus
megalkotása,
mely
elsősorban Zirchez kapcsolódik, de
Veszprém
EKF
2023
jelképe,
szimbóluma
is
lehet.
Valamint
igyekeztünk a kialakításnál a könnyen
elkészíthetőségre,
sokszorosításra
törekedni, hogy akár a későbbiekben
egyszerűen legyártható és eladható
legyen. Az egyszerűsége magában
hordozza az összetett használatot, így
teremtve
ideális
hangulatot,
megjelenést,
formát
különböző
alkalmak
esetén
is.
Ezzel
az
elképzeléssel új fejezetet nyithatunk Zirc
kulturális életében, hagyományok
felélesztésével,
elfeledett
helyek
bevonásával, üres házak élettel való
megtöltésével, és remélhetőleg ezzel
erősítve
a
városlakók
és
az
idelátogatók
egymáshoz
és
a
kultúrához fűződő viszonyát.
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