BÆr a feladat egy konkrØt helyszn problØmÆjÆra keres vÆlaszt, œgy gondoljuk,
a megoldÆst egy sokkal alapvetobb elv szerint kell megtalÆlni.
RegØc vÆra - mint minden, a trtØnelem viharait ÆtvØszelo vÆr az ØvszÆzadok sorÆn szÆmtalan fejlodØsi fÆzison ment keresztl:
Øplt Øs pusztult is. Azt gondoljuk, hogy eredeti Ællapota nem lØtezik,
nem definiÆlhat, hiszen a klnbzo korok sorÆn mindig mÆs Øs mÆs kØpet
mutatott. EzØrt vØlemØnynk, klnsen egy ilyen mØrtØkben lepusztult rom
esetØben, hogy a rekonstrukci vagy a helyreÆlltÆs nem j vÆlasz, mivel
nincsen megbzhat forrÆs a vÆr egyetlen eredeti ÆllapotÆrl sem.

A vÆr jelene: ROM. Egy rekonstrukcis œjjÆØptØs esetØben mindssze nmaga
mœzeumÆt ÆllthatnÆnk elo, ami j szÆndØkkal sem tkrzhetnØ a vÆr teljes
trtØnelmØt. Ezt a trtØnelem bemutatÆsÆt megteszik helyettnk a
knyvek, rekonstrukcis rajzok. A hely szellemØt megmutatni, ØrthetovØ,
ÆtØlhetovØ tenni sokkal inkÆbb azzal lehet, hogy mai gondolatokkal,
eszkzkkel tesszk hasznossÆ, hasznÆlhatvÆ.

RegØc teleplØse persze joggal szeretnØ hasznÆlni, hasznostani a helyet Øs
illo mdon mÆs Ørdeklodok szÆmÆra is bemutathatvÆ tenni. Ezt a vÆgyat
kell Ørtelmezve, Øsszeru megoldÆst adni.
A romos Ællapotban lØvo falak ÆllagmegvÆsa elsodleges. `m a
muemlØkvØdelem sajÆt maga Æltal is vitatott kØrdØse - miszerint hogyan,
milyen anyagokkal folytathat egy ilyen szerkezet, vagy hogyan fedheto le
egy rØgvolt tØr œjabb Øs œjabb vitÆkat szl.

Tervnk alapgondolata a rom ROMkØnt val kezelØse. A romokat benvi a gaz.
Ezt a tØnyt hangsœlyozzuk, mikor azt Ælltjuk, hogy a falak teljes visszaØptØse
szksØgtelen, mØg akkor is, ha teljes bizonytÆst nyer eredeti Ællapotuk.
Ez rekonstrukcis rajzokon rgztheto a jvo nemzedØkek szÆmÆra.
A ROMhoz kizÆrlag olyan mØrtØkben tesznk hozzÆ œjat, amely a falu ØletØnek,
nnepeinek Øs az Ørdeklodok lÆtogatÆsÆnak cØljait minimÆlisan szolgÆlja.

A vÆr megkzeltØse, a bejÆrat, akÆrcsak az egØsz vÆr, a korok sorÆn
mindig vÆltozott. Lehet œjabb Øs œjabb feltØtelezØsekbe bocsÆtkozni ennek
helyØt illetoen, Æm eredetit œgysem tudunk reprodukÆlni, hiszen legjobb
esetben is csak vÆlaszthatnÆnk a szÆmtalan lØtezo eredeti kzl. A meglØvo
fldœt megfelelo feltÆrÆst biztost, gy annak vonalÆt folytatva, egy a terep
rØtegvonalait kveto deszkÆzott gyalogsvØnyen kzeltjk meg a rom udvarÆt
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Øszak-nyugat felol (a jelenlegi, mestersØgesen kialaktott, a KœtbÆstya sarkÆba
vÆgott bejÆrat a rekonstrukcis munkÆlatok vØgØig megtarthat).
A gyalogsvØny egy a terepre ltetett lØpcsohz vezet, melyen feljutunk egy

Kis DØva vÆra a bokor

fa burkolatœ, konzolos teraszra. Egy szintØn fa szerkezetu, a terepre lo
Øplet mellett haladunk felfelØ, mely maga a fogadØplet. A terasz szintjØn

pl anyÆm hamvaibl.

talÆlhat benne egy jegyÆrust, ahol egyØb kiadvÆny-, emlØktÆrgy- Øs

FogytÆn a knnyem - fØrfi lettem.

bfØ kiszolgÆlÆs is trtØnik. Mellette nemek szerint megosztott vizesblokkok.
Az Øplet kizÆrlag a szerkezet ÆllagmegvÆsa Æltal megkvÆnt mØrtØkben

MadÆrka r, kiÆlt helyettem.

hoszigetelt, temperÆl futØs igØny szerint biztosthat, hiszen a rom
lÆtogatottsÆga a tavasztl oszig tart idoszakokra korlÆtozdik.

Ez a teraszkonzol derØkszgben elfordulva, majd elobb falkØnt felkanyarodva
Øs ismØt vzszintesbe fordulva kØpezi a vØlt kÆpolna mai helyØt.
A kanyarg lemez padlt Øs mennyezetet ad felletei kztt vegfalak
hatÆroljÆk a kÆpolna mÆsik hÆrom oldalÆt, melyek a konzol szØlØtol beljebb
hœzdnak. A konzol ellebeg a vÆrudvar viszonylagosan skkÆ rendezett,
de eredeti terepszintje felett, szØlØvel sem Ør hozzÆ a romhoz, jelezvØn:
jelen vagyok, funkcit tltk be, de hatÆrozottan mÆs, mai vagyok.

Erre a geometrikus ØptmØnyegyttesre Øs magÆra a romra no rÆ, no flØje
analg kØp: a romokat benvi a gaz egy lØcvÆzbl Æll, ogranikus,
nott szerkezet. Ez lehetovØ teszi, hogy nagyobb lØtszÆmœ rendezvØnyek
alkalmÆval egy nagyobb, sszefggo fellet lefedheto legyen azzal, hogy
erre a vÆzszerkezetre tetszØs szerinti anyagœ textil, plexi felleteket
beakasszunk, felszereljnk. Ez egy bÆmikor bovtheto szerkezet,
a vÆr tovÆbbi rØszeinek feltÆrÆsa utÆn folytathat a dØli illetve
nyugati vØgek felØ. LØnyege: lefedØs csak szvetszeruen, a termØszetes,
vadon Ølo nvØnyzet mdjÆra a falakat benvo, de azokat nem lefedo,
az eredetileg nem beØptett terek flØ kerl.
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