
 

 

  

RECSKI NEMZETI EMLÉKPARK FEJLESZTÉS  
ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT  

ZÁRÓJELENTÉS  
  
A jelen zárójelentés a Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (továbbiakban: BFK 
vagy Kiíró vagy Ajánlatkérő) által kiírt, a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 
310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tervpályázati rendelet) 31. § -a 
szerinti, Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését célzó beruházás építészeti tervpályázat 
(továbbiakban: Tervpályázat) Bírálóbizottsága által a Tervpályázati rendelet 25. § (3) 
bekezdése szerint készített zárójelentése, mely a Bírálóbizottság a tervpályázattal 
kapcsolatos írásbeli összegzését tartalmazza az Ajánlatkérő számára az alábbiak 
szerint.   

1 A TERVPÁLYÁZAT PONTOS CÍME, CÉLJA, TÁRGYA ÉS JELLEGE  

1.1 A Tervpályázat Ajánlatkérője  
BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit 
Zrt. 1027 Budapest, Horvát utca 14-26.  

1.2 A Tervpályázat pontos címe  
Recski Nemzeti Emlékpark Fejlesztés építészeti tervpályázat.  

1.3 A Tervpályázat tárgya és helyszíne  
A Kormány a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve 
hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori helyszínein emlékhelyek 
létrehozásáról, illetve fejlesztéséről, valamint a megvalósításukhoz szükséges források 
biztosításáról szóló 1873/2016. (XII. 28.) Korm. határozatban támogatta   a Recski 
Nemzeti Emlékpark fejlesztését. Az emlékpark a Mátra mélyén elrejtve, Recsk község 
központjától mintegy 5 km-re található. Autóval, a Várbükki utcához csatlakozó, Recsk 
0108 és 0124. helyrajzi számú Recski Munkatáborba vezető út, közforgalom előtt 
megnyitott burkolt úton közelíthető meg.    

1.4 A Tervpályázat célja  
A tervpályázat célja, a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program 
megvalósítására legalkalmasabb komplex tervező, vagy tervező csoport kiválasztása, 
annak érdekében, hogy az emlékpark korabeli helyszínének és épületeinek, valamint az 
új központi fogadóépületnek a tervei innovatív módon, magas építészeti minőségben, 
az emlékezésnek, a kegyeletnek és az oktatásnak a jelenlegi és távlati funkcionális 
igényeit messzemenően kiszolgáló módon készüljenek el. A tervpályázat 
eredményeként kiválasztott tervezővel Kiíró tervezési szerződést kíván kötni a Recski 
Nemzeti Emlékpark fejlesztését célzó komplex tervdokumentáció elkészítésére 
vonatkozóan a Tervpályázati rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretein belül.  
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1.5 A tervpályázat formája és jellege   
A tervpályázati eljárás formája: közösségi értékhatárt meghaladó értékű, meghívásos, 
egyfordulós, kétszakaszos tervpályázat. A tervpályázat jellege: részvételi szakaszban 
nyílt, a tervezési szakaszban titkos.  
Jelen tervpályázati eljárás részvételi szakaszának lezárulása után a meghívott 
keretszám 10, amelyből a közvetlenül felkért pályázók száma 8. Amennyiben a 
közvetlenül felkért pályázók érvénytelen részvételi jelentkezést nyújtanak be, vagy nem 
nyújtanak be részvételi jelentkezést, úgy a keretszám erejéig történik az alkalmas 
pályázók közül a meghívás.  

2 A TERVPÁLYÁZAT BÍRÁLATI LEBONYOLÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE  

A Tervpályázat bírálatát a Kiíró a kiírásban rögzített határidők figyelembevételével 
bonyolította le az alábbiak szerint:  
A Bírálóbizottság plenáris ülése 1. nap  2021.10.27.  
A Bírálóbizottság plenáris ülése 2. nap  2021.11.09.  
Országkép és településkép védelmi szempontú vélemény 
megadásának napja  

2021.11.12.  

Nyertes és megvételben részesített pályaművek szerzőinek felfedése  2021.11.29.  
Eredményhirdetés  2021.11.30.  
3 A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLTÁSÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE  

A Tervpályázat lebonyolítására különösen az alábbi jogszabályok, illetve feltételek 
alapján került sor:  

−  Magyarország vonatkozó hatályos jogszabályai  

−  A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a Tervpályázati 
eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (angolul elérhetőek az alábbi 
címen:  
http://www.kozbeszerzes.hu/nyelvi-verziok/hungarian-act-on-public-
procurement/)  

−  Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) 
Korm. rendelet   
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A Tervpályázat meghirdetésre került az Európai Unió Hivatalos Lapjában TED 
2021/S 146388963 iktatószámon megjelent hirdetménnyel, majd 2021. 
szeptember 08-án, a kérdésekre adott válaszokkal véglegesítésre került a kiírása 
és dokumentációja.  

3.1  A beérkezett pályaművek száma és állapota  
A pályaművek beérkezésének határideje digitális és nyomtatott formában 2021.10.18. 
23:59.   
Határidőre beérkezett pályaművek száma  10 db  
A nyomtatott formában beérkező pályázati csomagok bontása  2021.10.19. 10:00  
A Bírálóbizottság minden pályaművet határidőn belül benyújtottnak fogadott el. A 
felbontás előtt a Titokgazda a csomag küldeményén szereplő beadási számot 
leragasztotta és bírálati kódszámra cserélte, majd a Bírálóbizottság bontáson jelenlévő 
tagjai ezzel a bírálati sorszámmal látták el az adott pályamű minden egyes 
dokumentumát.  A bírálati sorszámot csak a Titokgazda tudja beazonosítani a beadási 
számmal.  
  
Formai és titkossági szempontból a Bírálóbizottság olyan pályaművet nem talált, amely 
ellehetetlenítette volna az értékelést, ezért nem zárt ki egy pályaművet sem.  

3.2 A pályaművek értékelésének szempontjai  
A Bírálóbizottság a beérkező pályaműveket az alábbi szempontok szerint értékelte:   

3.2.1 Kiállítási koncepciónak való megfelelés, mint prioritás  
A Bírálóbizottság pozitívan értékelte, ha:   

− az építészeti koncepció figyelembe vette és szem előtt tartotta a Kiállítási 
Koncepcióban megfogalmazott elvárásokat  

− a pályamű megfelel a szolgáltatott építészeti dokumentációkból leszűrhető 
célkitűzéseknek, melyek a következők:  
▪ a kommunista utópia valódi természetének mementója  
▪ kegyeleti hely  
▪ edukációs központ  

3.2.2 Igazodás a környezethez  
A Bírálóbizottság pozitívan értékelte, ha a táji környezet és az épületegyüttes:  

−  közlekedési rendszere, a látogatói gyalogos útvonalak rendszere, valamint a 
parkolók elhelyezése és megközelítése megfelel a kiállítási koncepcióban 
megfogalmazott elvárásoknak, valamint egyszerű és áttekinthető megoldás;   
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−  összhatása, tömegeinek megfelelő aránya, megjelenése nemcsak illeszkedik a 
környezeti adottságokhoz; de leképezi a természeti környezet és a helyhez 
tapadó emlék közötti drámai feszültséget;  

−  beépítési paraméterei megfelelnek a környezettel kapcsolatos előírásoknak.  
3.2.3  Építészet és tömegalkotás  
A Bírálóbizottság pozitívan értékeli, ha az épületegyüttes:   

−  építészeti megjelenése összhangban van a kiállítás koncepció tartalmával, 
valamint közvetíti a tervezési terület szellemiségét, egyfajta szimbóluma az 
intézménynek;  

−  építészeti összhatása, tömegeinek aránya igazodik a tervezési helyszín 
szégyenletes múltjához és hozzásegít megrázó élmények szerzéséhez, a 
kegyeleti hely tiszteletéhez és az élmények feldolgozásához;  

−  tájolása, méretei, fizikai adottságai megfelelnek a rendeltetésszerű használat 

igényeinek. 3.2.4  Tervezési program és funkció   

A Bírálóbizottság pozitívan értékelte:   
− a tervezési programnak való megfelelőséget;   

− a Kiállítási Koncepcióban megfogalmazott funkcionális kapcsolatok színvonalas 
megoldását;   

− a belső közlekedési rendszerek egyszerű, áttekinthető kialakítását;   
−  a fenntarthatóság követelményeinek érvényesülését;   
−  az energiahatékony megoldásokat úgy a megvalósítás, mint a működés során;   
−  a terv alkalmasságát a generál tervező kiválasztására, valamint magas 

színvonalát, hogy biztosítékot adjon a Kiírónak a végleges tervek minőségi 
elkészítésére.  

3.2.5   Gazdasági szempontok (beruházási és üzemeltetési költségek)   
A Bírálóbizottság pozitívan értékelte, ha az épületegyüttes:   

−  kivitelezésének várható költsége kedvező;   
−  az innovatív, ötletgazdag megfogalmazás mellett, takarékos költségű szerkezeti 

megoldásokkal és anyagokkal került megtervezésre;   
−  gazdaságos területhasználatot biztosít;   
−  és környezetének alacsony üzemeltetési költségei várhatók;   
−  fenntartásának várható költsége kedvező;   
−  üzemeltetése és karbantartása energia- és erőforrás-hatékony.  

4 A TERVPÁLYÁZAT EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE  

A Bírálóbizottság a tervpályázat során közreműködő szakértők véleményét kikérve a 
pályaműveket felbontásuk után részletesen áttanulmányozta, és az értékelhető 
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megoldások alapján a tervpályázatot eredményesnek tartja, formai és tartalmi okokból 
nem zárt ki egy pályaművet sem. A különböző építészeti- és tájépítészeti felfogások és 
megoldások alapján változatos, jó színvonalú megoldások születtek, ezért a 
Bírálóbizottság három pályaművet díjban és hármat megvételben tudott részesíteni.   
Az értékelés során a Bírálóbizottság célja az volt,  - összhangban a kiírásban szereplő 
értékelési szempontokkal - hogy kiválassza azt a pályaművet, amely a legcélszerűbb, a 
környezetével leginkább párbeszédet folytató, a Recski kényszermunkatábor 
szellemiségét leginkább tükröző, építészeti felfogásában karakteres, az 50-es évek 
kétarcúságát bemutatni képes, a munkatábor borzalmait a fiatalok számára is 
érzékelhető módon bemutató és a volt táborlakóknak emléket állító  megoldás, ami 
költségtakarékos, reálisan megvalósítható épületegyüttest eredményez.  
A pályázati kiírás Recski munkatábor megadott területére irányult. Az emlékezés fő 
célcsoportja a fiatalság, akik számára a múlt század közepe már történelmi múlt 
távlatában van. Az emlékhely megvalósításának célja tehát az emlékezés, a kegyelet 
és az oktatás.  
A Tervpályázat Kiírója az alábbi sajátos építészeti követelményeit fogalmazta meg:  

− A recski kényszermunkatábor meglévő létesítményeinek felhasználásával, egyes 
elbontott létesítmények rekonstruálásával, valamint a projekt céljait megvalósító 
új építmények létrehozásával egységes építészeti környezet alakuljon ki.   

− Az emlékhely tervezésénél törekedni kell a kortárs építészeti formanyelv 
alkalmazására. Legyen megfelelő dramaturgiailag, jól tervezett, interaktív, 
modern technikára építő kiállítási koncepció befogadására képes, amely 
alkalmassá teszi az emlékhelyet a kapcsolódó történelmi, politikai érzelmi és 
értéktartalmú üzenetek közvetítésére a jövő generációi számára.  

− A kortárs eszközök használatának úgy kell érvényesülnie, hogy az ne csorbítsa 
a történelmi hűséget, érzékeltesse az áldozatok szenvedésének drámaiságát, 
bemutatva azt az egyes korosztályok számára.  

−  Nyugodt, határozott, múló divatoktól mentes formálásával adjon példát a 
takarékos, környezetével hosszú távon harmóniában létezni képes építészetre.   

−  A tábor területén korábban felállított emlékművek méltó kezelése és tiszteletben 
tartása alapkövetelmény.  

−  Hangsúlyt kell helyezni a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló barakkok és a 
tábormag minél nagyobb történeti hitelességű rekonstrukciójára.  

−  Szükséges a látogatók számára átláthatóvá és megismerhetővé tenni a 
kényszermunkatábor területét, a fogva tartók kegyetlenségeinek helyszíneit, a 
kilátástalan életet és a megszökés 1 % alatti lehetőségének esélyét.  

−  A tervező feladatának fontos része a Kiállítási Koncepció figyelembevételével 
olyan korszerű  
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infrastruktúra megalkotása, melynek fő szempontja a fenntarthatóság, 
energiahatékonyság, környezettudatosság, és akadálymentesség biztosítása.  

A Tervpályázat színvonalas és igen változatos megoldásokat eredményezett. A 
Bírálóbizottság feladata az volt, hogy kiválassza azokat a pályaműveket, amelyek a 
leginkább és a legtöbb ponton megfeleltek a Kiíró követelményeinek.   

1. A Bírálóbizottság azokat a megoldásokat tartotta megfelelőnek, amelyek a 
kiállítási koncepciónak megfelelően a tervezett fogadóépület megjelenésében 
utaltak egy letűnt borzalmas korszakra, a belső térkapcsolatai alkalmasak voltak 
az ötvenes évek kétarcúságának bemutatására. A pályaművek közül egyesek az 
épületet, mint megjelenésében is gondolathordozó - üzenet közvetítő lehetőséget 
- tartották fontosnak, (RECSK_01, RECSK_02, RECSK_05, RECSK_06, 
RECSK_07, RECSK_09, RECSK_10 jelű pályaművek). A Bírálóbizottság ezeket 
a javaslatokat tartotta eredményesebbnek. Több Pályázó úgy oldotta meg, hogy 
a területen sohasem volt épületet a földbe süllyeszti, ezzel - látványában 
legalábbis - kevésbé sérti a környezetet (RECSK_03, RECSK_04, RECSK_09, 
RECSK_10 jelű pályaművek).  A megoldással több kompromisszumot kellett 
kötni, ami többek között az épületből való kijutást nehezítette.  

2. A Bírálóbizottság egyetértve a kiállítás koncepciójával, azokat a pályaműveket 
tartotta megfelelőnek, amelyek a fogadóépületből való kivezetést a barakkok felé 
irányította és egy meghatározott útvonalon végigvezetve érkezett vissza a 
fogadóépülethez (RECSK_01, RECSK_02, RECSK_05, RECSK_06, 
RECSK_07, RECSK_08 jelű pályaművek), valamint az indulási és látogatási 
útvonalakat különválasztotta (RECSK_01, RECSK_02, RECSK_04, RECSK_06, 
RECSK_08 jelű pályaművek)  

3. A Pályázók a fogadóépületből a látogatók kijutását az ÁVH parancsnoki épület 
felé irányították (RECSK_03, RECSK_09 jelű pályaművek) Ugyan az eredeti 
személybejárat az ÁVH épület mögött volt, ily módon a látogatói útvonal indítása 
a területen logikus lehet, azonban a Bírálóbizottság megállapította, hogy ez a 
megoldás nem tudott megfelelni a kiállítási koncepciónak.   

4. Pozitív értékelésben részesült az a pályamű, amely nemcsak őrtorony 
rekonstrukciót szerepeltetett, hanem kilátót is helyezett el a területen 
(RECSK_01, RECSK_02, RECSK_06, RECSK_10  jelű pályaművek), ahonnan 
belátható a tábor egész területe, valamint rálátni a kőbányára is. Ezek közül 
kiemelkedett a RECSK_06 jelű pályamű, amely a kilátó megformálásával a 
szökésre és megmenekülésre emlékeztet.  

5. A Bírálóbizottság pozitívan értékelte azokat a pályaműveket, amelyekben – mint 
a ráhangolódás eszköze – szerepelt a kényszermunkatábor rabjai munkájának 
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terméke, a kőbányából ideszállított összetört kő (RECSK_01, RECSK_02, 
RECSK_05, RECSK_07 jelű pályaművek)  

6. A látogatói útvonalakra tett javaslatok közül azok feleltek meg leginkább a 
kiállítási koncepciónak, amelyek a vezetett út mentén stációkat alakítottak ki, 
emlékeztetve a rabok sanyarú életére és kínzatásuk különböző változataira. 
(RECSK_01, RECSK_02, RECSK_03, RECSK_07, RECSK_05, RECSK_06, 
RECSK_09 jelű pályaművek)  

7. A pályázók egy része az 5. számú barakk mintájára a többi barakkra is azonos 
megoldást javasolt (RECSK_01, RECSK_05, RECSK_06, RECSK_07 jelű 
pályaművek), de a RECSK_06 jelű pályamű kivételével kondicionált, kiállító 
boxokat állítottak be. A pályázók másik része az eredetei barakkok belső terét 
részben vagy egészben belső oldali falazattal védte. (RECSK_04, RECSK_08, 
RECSK_09, RECSK_10 jelű pályaművek)  

8. Két olyan pályamű volt, ahol a barakkok eredeti térbeli geometriája más anyagból 
készült (RECSK_02 jelű pályamű vasbetonból, a RECSK_03 jelű pályamű pedig 
acéllemezekből)   

9. A várható építési költségeket jelentősen növelik azok a megoldások, amelyeknél 
az épület egészen, vagy jelentősen besüllyed a talajba, hiszen várhatóan kemény 
kőzet található már 2-3 méter mélységben (RECSK_03, RECSK_04, RECSK_09 
jelű pályaművek)  

10. A pályázók egy része a kőbánya felé vezető út lecsatlakozásánál közvetlenül a 
kiszolgáló útra fűzve helyezte el a gépkocsi parkolókat (RECSK_01, RECSK_05, 
RECSK_09 jelű pályaművek), egy részük közvetlenül a lecsatlakozás közelében 
külön parkolóhelyeket kialakítva (RECSK_03, RECSK_07, RECSK_10 jelű 
pályaművek), más részük a bekötő út csatlakozástól távolabb helyezte 
(RECSK_02, RECSK_04, RECSK_06, RECSK_08 jelű pályaművek). Ezek közül 
a legmegfelelőbb megoldás a RECSK_06 és a RECSK_08 jelű pályaműveknél 
jelentkezett, ahol a parkolóhelyek a meglévő facsoportok közé kerültek.  

11. Tájépítészeti szempontból megállapítható, hogy a pályázók egy része igyekezett 
a legkevesebbet változtatni a meglévő természeti környezeten (RECSK_01, 
RECSK_03, RECSK_05, RECSK_06, RECSK_09 jelű pályaművek), néhányan 
kisebb környezeti beavatkozásokkal, land-art elemeket használtak, beszédes 
növényalkalmazásokkal igyekeztek erősíteni a kiállítási koncepciót (mint például 
a RECSK_02, RECSK_03, vagy a RECSK_07 jelű pályaművek). Egyes 
megoldások ugyanakkor kerülendők (mint például a RECSK_07 jelű pályaműben 
a facsoportok fényfestése, vagy festése).  
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5 AZ EGYES PÁLYAMŰVEKRŐL KIALAKÍTOTT RÉSZLETES SZAKMAI 
BÍRÁLATOK A BÍRÁLATI SORSZÁMOK SORRENDJÉBEN  

5.1 RECSK_01 sorszámú pályamű  

A tervpályázat legerősebb pontja a megérkezés fájóan szép szimbolikával kialakított 
útja. A rézsűsen elhelyezett kőrakás megidézi azt a tevékenységet és azt a brutalitást, 
amit az itt raboskodóknak el kellett szenvedniük. Az út ráhangolódás, mit sem sejtve a 
tábor valójáról. Az út és a rézsű a természet idillikus világát töri meg, ezzel már 
előrevetíti, hogy nem egy normális világba érkezünk.  

A fogadóépület tömegét a tervező helyesen egy szinttel lesüllyeszti, így a nagyságrendje 
már nem zavaró. A tetején elhelyezett torony ebből az alsó perspektívából a szándéknak 
megfelelően nyomasztóan hat. A bejárati rámpán lejutva a fogadóépület aulájába 
lépünk. Az aula megfogalmazása a szándék ellenére nem igazán érzékelteti a kor 
hangulatát, bárhol lehetne.  

Funkcionálisan szerencsés a megérkezés és az útvonal végének szintbéli elválasztása. 
A bevezető kiállítás után az útvonalvezetés megzavarja a látogató térérzékelését és 
mire a folyosó végén a szögesdrót installációval körülvett tábor területére ér igazából 
nem is tudja hol van. A szögesdrót és a barakkok közötti kő terítés a foglyok 
kilátástalanságának érzetét adja vissza.  

A barakkok eredeti architektúrával való visszaépítése jó döntés. A tábor valós 
atmoszférája ezen a ponton érzékelhető. A két barakksor tematikus különválasztása 
lehetőséget ad az eredeti állapot bemutatására, illetve az itteni élet kiállításon való 
feldolgozására. Szerencsés a kiállítási elemek tárlókban való elhelyezése, ezáltal az 
épület nem igényli a temperálást, marad a régi ridegségében.  

Az útvonal a szögesdrót kerítés megszakításánál folytatódik, ez egyben a szökés 
tematika helye. A szökés az emlékpark dramaturgiájának csúcspontja. Ezt 
hangsúlyozandó pályázó ezen a területen egy konkrét sávban belevág a telepített erdő 
sűrűjébe és ezen az útvonalon válik érzékelhetővé az őrök és fogvatartottak viszonya, 
az állandó megfigyelés nyomasztó érzése. Az ÁVH-s őrök kőházának archívum 
számára való kialakítását a BB nem tartja jónak, nem jelenik meg az őrök életének, 
viselkedésének bemutatása, amire ez a ház a legalkalmasabb.   

Az út végén a természetben vezetett elcsendesülés ösvényén a fogadóépülethez 
érkezünk, ahol lehetőség nyílik a toronyba való feljutásra. A toronyba való felemelkedés 
részeként a rádió stúdióját láthatjuk, ami jól köthető a szabad világhoz. A toronyból való 
kitekintés lehetőséget ad a tábor egészének és a kőbánya látványának befogadására.  
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A zsűri a pályázat vitathatatlan eredményeinek elismerése mellett, magát az 
útvonal mélységének kibontását a benyújtott pályaművek közül nem értékelte a 
legjobbnak, a tervet III. díjban részesítette.  

5.2 RECSK_02 sorszámú pályamű  

Az építészeti koncepció figyelembe veszi és szem előtt tartja a Kiállítási Koncepcióban 
megfogalmazott elvárásokat. Egyedi vízióval értelmezi a kiírás azon állítását, hogy az 
építészeti terek összefüggésbe hozhatóak egy adott történelmi korszak bemutatásával.  

A pályamű erőteljes eleme a bejárattól induló tengely, amelynek fő állomásai a fogadó 
épület és a kilátó. A bejárati útvonal eleinte lefele halad, majd emelkedik, távolban egy 
kilátó. Félúton feltárul a földbe süllyesztett, tájidegen látogatói épület, amely nagyszerű 
ötlet. Anyaghasználatban és megjelenésben jól illeszkedik a közvetíteni kívánt 
tartalomhoz.  Óriás kőlábak tarják a kétszintes, belső átriummal rendelkező kiállító teret.  
Monumentális és elhagyatott egyszerre a hidegen komoly tereivel együtt.  

A kilátóból az egész tér belátható.  Fontos, hogy a látogató számára vizuális kapcsolat 
jöjjön létre a távoli bánya és az azóta fákkal benőtt tábor között.    

A tájépítészeti koncepció az építészetivel azonos rangú része a pályaműnek. 
Közlekedési rendszere, a látogatói gyalogos útvonalak rendszere, valamint a parkolók 
elhelyezése és megközelítése megfelel a kiállítási koncepcióban megfogalmazott 
elvárásoknak.   

A koncepció előnye, hogy számol a különböző funkciójú épületek helyének tájépítészeti 
bemutatásával, nem csak a barakkokkal. A barakkoknál alkalmazott megoldás 
különösen érzékenyen és alázatosan kezeli az egyes idősíkokat.    

A „Land Art” elemeket használó tájépítészet, mely része a kiállításnak, ötletes és 
előremutató koncepció. A látogatói útvonal túlzottan nagy területet ölel fel.  

A tervezők markáns elemekkel gondolták megoldani a feladatot.  A markáns elemeket 
jól helyezték el a területen.  Az elemek összpontosítanak, minden állomásnak kialakul 
egyfajta egyensúlya, egy sűrített párbeszéd a helyszínen csak nyomokban található, de 
fel nem fogható múlttal.  A terv feltételezi, hogy megfelelő összpontosítással megérthető 
az, ami nincs jelen.  Nem szépít, nyomasztóan szürke…   

Ez nem egy olyan munka, amely feltétlenül tetszik. De csábít a tudatosan komor 
klasszicizmusával és nem enged megszökni…  

A felsorolt értékei és egyedi megközelítése miatt a pályaművet a Bírálóbizottság 
megvételben részesíti.   
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5.3 RECSK_03 sorszámú pályamű  

A koncepció átfogóan mutatja be a tábor egész területét, érzékenyen kezeli a fellelhető 
történeti rétegeket és nyomokat. Jól reflektál a pályázati kiírásban hangsúlyozott tényre: 
Recsk a nyomtalanul eltűnés szimbóluma.   

Az egykori épületek nyomait egységes eszközrendszer köré szervezve mutatja be, 
fizikai keretbe helyezve segíti elő értelmezésüket és egymással összefüggésbe helyezi 
azokat. Az eszközrendszer az acéllemezek felületi megmunkálásán és változó 
tömörségén alapulva teszi lehetővé az épületek lenyomatainak biztos és bizonytalan 
megjelölését. Ugyanakkor alkalmas leírások, információk, magyarázatok hordozására 
is.  

A meglévő épületek köré kerülő nyers, fekete tömöracél keretezés hangsúlyt ad és 
kijelöli a mementóként megmaradt elemeket. Az eredeti épületnyomok konzerválása és 
keretezése, kiegészülve a védőtetővel egy szabadtéri, körüljárható vitrint képeznek, 
amelynek visszatükröződő felülete felerősíti a nyomok jelentőségét. Az aggregátorház 
kápolnaként történő újrafogalmazása nagyvonalú gesztus.  

Recsk szörnyű embertelensége csak akkor adható át, ha azt meg lehet élni. Nem a 
szemnek kell adni valamit, nem a „szépet” kell mutatni. Nem szabad építészetet 
„hazudni”. A rekonstruált barakk mellé kerülő többi barakk absztrakt módon történő 
kezelése, valamint azoknak építészeti attrakcióvá formálása kérdéses. Az itt alkalmazott 
megoldás kilép az eddig egységes és alázatos megjelenítési eszközrendszerből, és 
öncélúvá fordul.  

A feltáró útvonal, a fogadóépület helyének meghatározása, valamint az épület földalatti 
megjelenése összességében jó elgondolás, mivel nem „hamisítja” meg a környezetét, 
hanem egy folytonos, a parkolótól induló térélményt alkot, amelyet a kiállítási terek 
láncolata lekövet.  A főépület belső világa, anyaghasználata közvetíti a hely traumatikus 
múltját. Az épület földbe süllyesztése által a felszínen megjelenő markáns hasítékok, 
vágások brutális erővel képezik le a bányászati kényszermunka súlyát. Az egykori 
tábortól való elhúzással, távolságtartással tiszteletben tartja a szenvedés helyét, egyben 
lehetővé teszi, hogy a látogatónak legyen ideje és módja ráhangolódni a tábor 
megismerésére és történetének befogadására.  

Recsk nem a tájról, nem a természeti környezetről szól. A koncepció tájépítészete 
reflektál a rabok szabad akaratán kívül végzett, környezetüket jelentősen megváltoztató 
tájalakításra, a kényszermunkában kiásott egykori tavak szimbolikusan jelennek meg.  
A terület struktúráját alapvetően meghatározó meglévő, fennmaradt és új épületek közé 
organikusan kialakult, szórt burkolatú utak segítségével tárul fel a tábor területe. Az 
egykori gyümölcsöskert megjelenését eleveníti fel a raszterbe szervezett gyümölcsös, 
amely a tervezett fogadóépület tetejéről való rálátásnak köszönhetően fontos 
dramaturgiai pontja is az emlékhelynek.  
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A tervpályázat készítői a kiíró szándékait egységes rendszerben jelenítik meg. Az 
alkalmazott megoldásokat értékelve a Bírálóbizottság a pályaművet megvételben 
részesíti.    

5.4 RECSK_04 sorszámú pályamű  

A pályaműben bemutatott terv a megérkezéskor egyből a föld alá vezeti a látogatót egy 
hosszú rámpán keresztül. A parkoló az épület kiszolgálásához megfelelően közel 
helyezkedik el, ugyanakkor szerencsésebbnek tűnnek azok a pályaművek, ahol nem 
ennyire direkt a megérkezés, és egyfajta hosszabb csendes rávezetéssel jutunk a 
helyszínre. A bejáratnál nem találkozunk markánsan megfogalmazott épülettel, nagyon 
hiányzik egy fogadóépülethez méltó izgalmas építészeti megoldás! Az egész 
funkcionális elrendezést egyszintes kialakítással a föld alá viszi, és a kiállítóterek fölött 
üveg födémet javasol. Az adott táji környezetben ez a fajta építészeti viselkedés 
nehezen értelmezhető, hiszen nincs olyan a felszínen megtalálható épített, vagy táji 
érték, ami miatt ennyire rejtőzködő építészeti megoldást kellett volna választani. 
Ráadásul ebből a földalatti elrendezésből mind építési, mind üzemeltetési szempontból 
bonyolult és költséges megoldások jönnek létre, gondoljunk csak az egyébként ilyen 
volumenben nehezen indokolható üveg födémek karbantartására és tisztítására, vagy 
a működtetési szempontból kifejezetten bonyolult, megduplázott ruhatár koncepciójára, 
ahol a ruhák leadására és kivételére létrejött terek egymástól távol helyezkednek el, és 
közöttük konvejor pálya szállítja a fogasokra helyezett kabátokat! Ez mind technikai 
megoldását, mind a megkettőzött üzemeltető személyzetét tekintve egyaránt 
kedvezőtlen megoldás.  

A főépületet valójában a föld alatt húzódó párhuzamos alagutak alkotják. Rendszerük 
kevésbé átlátható, nagy a közlekedők aránya, terjengős a terület. Alacsonyak a 
belmagasságok, nem alakítható ki a reprezentatív, ’50-es éveket idéző aula. A sok 
közlekedő miatt a közlekedési rendszerek nem láthatók át könnyen. A pályázatok között 
voltak a főépület tekintetében frappánsabb, kisebb alapterületre koncentrált, és ezáltal 
gazdaságosabban üzemeltethető megoldások.  

A kiállítás koncepcionális végigvezetése megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak, de 
annak részletei, egyes elemei nem hoztak különleges megoldásokat. A barakkok 
visszaépítése önmagában jó gondolat, más pályaműveknél is díjazta ezt a zsűri, 
ugyanakkor jobb megoldásnak tartotta, ha csak ház a házban elv alapján kondicionált 
helyiségek, vagy csak kiállítási boxok kerültek a barakkokba A látogatók ezen a ponton 
a mindenkori évszaknak és időjárásnak megfelelő öltözetben vannak, tehát nincs 
szükség ezen terek gépészeti kezelésére, ezáltal felesleges építési és üzemeltetési 
költségek generálására. Sokkal jobb lenne a barakkok eredeti, egyszerű, egyben 
megdöbbentő megjelenését visszahozni.  
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Hiányzik a tervből egy olyan markáns vertikális hangsúly, illetve magaslati pont, 
ahonnan az egykori tábor területe teljes egészében belátható lenne. A tábor bezárását 
követően mesterségesen visszatelepített növényzetet nagyrészt érintetlenül hagyja a 
terv, holott a tábor rideg valóságát az eredetihez sokkal jobban hasonlító kialakítás 
mutathatná meg jobban.  

5.5 RECSK_05 sorszámú pályamű  

A pályamű történelmi alapállása, hogy sem a recski táborról, sem az ide zárt emberekről 
sem tudott a korabeli lakosság, azokat gyakorlatilag mintha elnyelte volna a föld. A 
foglyoknak a mindennapi bántalmazás és embertelen körülmények mellett, meg kellett 
küzdeniük a kőbányában végzett fizikai munkával, amiből nem lehetett szabadulni. A 
terv alapgondolata - a kiállítási koncepció dramaturgiáját erősítve - az elrejtés és 
emlékezés ellentétes motívumát ragadja meg, kortárs építészettel idézve meg a 
kegyetlen elnyomást és állítva jelet az emlékezés számára a túlélő és az elhunyt 
áldozatok emléke előtt tisztelegve.   

A pályamű részeként tervezett fogadóépület a pályázó szándéka szerint a titokzatosság 
és a nyomtalanul eltűnés - a feldőlt, betemetődő sírkővel megjelenített - építészeti 
metaforája. A pályázó építészetileg egy tömegbe, egy összefogott, drámai hatású, 
szépen kidolgozott épületbe koncentrálja a mondanivalót. A feldőlt sírkő alá bevezetett 
látogató fölé fenyegetően, a bizonytalanság érzetét sugárzóan nehezedő tömeg jól 
reprezentálja a tábor lakói alapélményét.  Ugyanezt a bizonytalanságot sugározza a „kő-
totem” belsejében a látogatók feje fölött teret kitöltő, dinamikus látványt nyújtó 
kőzuhatag. Az épület alaprajzi szervezése és bejárási útvonala megfelel a kiállítási 
dramaturgiának, épületgépészeti-, fenntarthatósági- és műszaki megoldásai szintén 
eleget tesznek a tervezési programban megfogalmazott elvárásoknak. Az épület az 
összes szakág szempontjából példás módon végig van gondolva, és a pályamű rajzi 
ábrázolása is mintaszerű.  

Az épület tömegalakításakor a pályázó él a Rákosi-korszakra jellemző monumentális 
építészeti formanyelv gesztusainak használatával, mely nem csak a kiállítási 
dramaturgiát felerősítő építészeti keret, hanem tudat alatt visszarepíti az előképeket 
ismerő látogatót a kommunista diktatúra korszakába. A robusztus kialakítás és 
anyaghasználat ugyanakkor nem direkt utalás az 50-es évek reprezentáló építészeti 
formanyelvére (a pályázó jó érzékkel kerüli el a korszak építészeti nyelvének közhelyes 
vagy karikaturisztikus megidézését), hanem a 21. századi kortárs építészet eszközeivel 
és a helyi kő szimbólumszerű használatával éretten és erősen esztétizálóan 
megfogalmazott üzenet. Az épület egyik legerősebb üzenete a tetőt takaró, a recski 
kőfejtőt idéző kőgörgeteg és a létbizonytalanságot idéző vertikális kő-installáció: az 
absztrakt kőzuhatag.   
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Sajnálatos ugyanakkor, hogy a megemlékezés helyének szánt magaslati pontról (a 
kőrengeteg felső részén elhelyezett padról) nem látni a bányát, nem igazi magaslati 
pont. Szintén a pályamű hátránya, hogy a fogadóépület monumentalitásával „leuralja” 
környezetét, erősen átfókuszálva és azonosítva a Recski Nemzeti Emlékparkot magával 
a tervezett épülettel – mindezt egy olyan helyszínen, ahol soha nem volt számottevő 
méretű építmény.   

A pályamű alkotója az Emlékpark környezetéről – annak területhasználatáról, 
zöldfelületi rendszeréről és mikroépítészeti elemeiről – sajnos már közel sem 
gondolkodik olyan komplexen, mint a fogadóépületről.  

A pályaműben bemutatott épület nagyon komoly építészeti minőséget képvisel, 
továbbvihető, adott esetben a megvalósítás során is felhasználható ötletekkel – 
ilyennek látjuk különösen a „kőzuhatagot”. Az Emlékpark további elemei azonban 
elnagyoltabbak. Bár a fogadóépület és az Emlékpark környezetalakításának 
komplexitása nem egyenszilárd, ennek ellenére kiváló tervezői munka, az összes 
megemlített megkérdőjelezhető részletével együtt. A Bírálóbizottság II. díjban 
részesíti a pályázatot.   

5.6 RECSK_06 sorszámú pályamű  

Mindjárt a megérkezésnél egyedi javaslattal él a pályázó. A terület bejáratánál 
elhelyezett, gazdaságosan kialakított parkolóból közvetlenül lehet elérni a parkoló 
mellett kialakított Fogadó épületet, amelyben minden szükséges, publikus és „profán” 
funkció kap helyet, leválasztva mindezeket a Főépülettől, távol a megemlékezés 
színterétől. Ez nagyon jó döntés, és ezt egyedül javasolja az összes pályázó közül. Így 
mentesíti a megérkezés, a fogadás zajától az emlékhely alapvető funkcióját. Egyúttal 
lehetőséget teremthet a Fogadó épületben lévő helyiségek alternatív hasznosítására. A 
Fogadó épülettel a végleges kialakítása során érdemes még tovább foglalkozni. Az úttól 
és a Főépülettől való közel azonos távolsága megfontolást érdemel. A Fogadó épület 
teoretikusan is inkább a megérkezési úthoz tartozik, a Főépület elérése elbírja, sőt 
megköveteli a nagyobb távolságot.  Az épület szikár, archetípus jellegű megformálása 
helyes, de a barakkok megidézése erőltetett, és bizonyos funkciók felszínre hozása is 
jobb helyzetet teremtene. A szerkesztési rendből kiforduló fal indokolatlan és modoros.  

Lényegét tekintve ezt követően indul a látogatói „túra”, a tervezők által felállított valódi 
stációk ez után következnek. Minden stáció megkapja azt a megformálást, amely 
kifejezően megjeleníti a szerepét az átgondoltan megtervezett útvonalon, de annál egy 
kicsivel sem többet. Ez az egyensúlytartás nagy erénye a tervnek.   

A Főépület formálása eszköztelen, ugyanakkor annyira karakteresen egynemű, ami 
joggal elvárható egy ilyen kiemelt jelentőségű létesítmény első számú épületétől. Egy 
hatalmas bárdolt test, jó arányú belső terekkel. A tömeg egyértelműen utal az egykor itt 
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folytatott tevékenységre, a kövek bányászatára, de az embertelen rendszer kegyetlen, 
ellentmondást nem tűrő voltára is asszociálhatunk a nem épületszerű, nyomasztó 
tömegformálásból. Ezt nem erőlteti a szemlélőre, egy ikonikus, egyszerű, könnyen 
befogadható formát érzékel a látogató a terület szinte minden pontjáról. Ha kiolvassa a 
tömegből az egy jó dolog, de ha nem, akkor is megdöbbenti a szokatlan, hatalmas test. 
A belső terekben az útvonal vezetés kitűnően szolgálja ki a kiállítási funkciókat. A 
látogató az útja elején reményekkel telve felfelé tart helységről - helységre, majd egy 
törést követően a zárt, nyomott terek következnek, az alagútszerű közlekedőkkel, jól 
demonstrálva a kiábrándultságot, a külső élettől való elszakítottságot, ugyanakkor 
bizonyos helyeken beengedi a fényt, de kontrolált és jó értelembe vett spekulatív 
módon.  

A Főépület formálása megfelelő metaforát talált magának, és ez komoly feladatot ró a 
megvalósítás során a tervezőkre, és a kivitelezőkre is. Ettől a tárgyszerű megformálástól 
egy jottányit sem szabad eltérni, miközben biztosítani kell a szerkezet időtállóságát, az 
időjárási viszontagságokkal szembeni ellenállóságát.    

A kivezetés a következő stáció, a barakkok felé zárt folyosó, és a végén átlépünk egy 
másik világba. A barakkok eredeti módon visszaépítettek, a maguk zord valójában. Úgy 
tűnik több szerepet nem is szánnak az alkotók nekik, mint a hangulatot visszasugárzó 
térelemek. Az eredeti visszaépítés jó döntésnek tűnik, ugyanakkor érdemes a 
történésszel, a kiállítás tervezővel egyeztetve – a kiállítási koncepciónak megfelelően – 
szervesebben bevonni a barakkokat az emlékhely életébe, a kiállítási útvonalba anélkül, 
hogy azok külső – belső megjelenését jelentősen meg kelljen változtatni. Az őrtorony 
helye nagyon jól megválasztott a barakksor tengelyében. Fontos szempont a szögesdrót 
kerítés hangsúlyosabb megjelenítése is. Az őrtorony és a szögesdrót szimbolikus 
erejűek a fogvatartottság, a bezártság, a folyamatos ellenőrzés alatt állás 
érzékeltetésére.   

 A szökés útjának megfogalmazása többrétegű, költőien kifejező. Az út végén lévő kilátó 
a legszebb magaslati pont megfogalmazás a pályázatok között. Méltó lezárása a szökés 
stációjának. A fényes, rozsdamentes, környezetét visszatükröző felület transzcendens 
régióba emeli a megszabadulás végpontját. A megszabadulás és nem a szökés 
emlékműve ez. A táborból megszabadulni a rendkívül kevés sikeres szökés mellett 
sokaknak a halál által sikerült. Ez a torony az életüket feláldozóknak is emléket állít. 
Azon érdemes lenne tovább gondolkodni, hogy – az élmény érintetlensége érdekében 
–  hogyan lehetne szétválasztani a felfelé és lefelé menő forgalmat. De ezt csak a 
tervezett tömeg megtartása mellett volna szabad, az abból bármilyen kitüremkedő elem 
a szimbolikus erő rovására történne. És ezt kerülni kellene.   

Az ÁVH-s épületre nem javasol funkciót a pályázó, a természeti enyészetnek adja át. 
De ez a döntés erősen megkérdőjelezhető. Ez az épület egy fontos tanú épület a 
táboron belül. Belső tartalma, kialakítása bizonyosan meg kell változzon a Főépületben 
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megvalósuló, sokkal nagyobb térben kiteljesedő kiállítás miatt. De ez nem jelentheti azt, 
hogy teljes mértékben negligáljuk a táborbeli hatalom megtestesítésének, a 
kegyetlenkedések gócponti jelképévé vált épületet. Biztosan szerepet kell találni neki a 
jól megtervezett útvonalon. .  

A feloldozás útja átvezet egy feszített tükrű vízfelületen, amelynek erős geometriája jól 
mutatja, hogy a megbékélés csak szándékolt tud lenni, természetes nem. A legszebben 
megfogalmazott feloldozás metafora a vízbe állított, rozsdás szárú kővirágokkal 
kialakított víztükör. A kővirágok egy – egy kőbe zárt életet szimbolizálnak, a tábor 
felszámolását követően az aljas módon, mindenkivel aláíratott titoktartási nyilatkozattal 
megnyomorított életet, a sokak pályájának kiteljesedését hatalmi után nyúlással 
meggátolt életet, a kitaszítottság stigmáját letörölhetetlenül magánhordozó életet.  

  

A visszatérés útja nem keresztezi a Főépület bejárati forgalmát. A visszaérkezők úgy 
tudnak a Fogadó épületbe, illetve a gépjárműveikhez jutni, hogy nem találkoznak az 
éppen útra indulókkal. Így válik teljessé a jól megtervezett körút. A maga elé tűzött célt, 
a hét stációt, egyenszilárdságú tartalommal tudta megtölteni a pályázó minden kiemelt 
pontban, akár építészeti, akár tájépítészeti elemmel. Minden stáció saját történettel, 
drámával bír, és a végén összeáll egy egységes koncepcióvá. Ezzel kiemelkedik az 
egyébként színvonalas pályázatok közül.   

  
A Bírálóbizottság a pályaművet alkalmasnak tartja arra, hogy továbbtervezés 
esetén a kiírói szándékok érvényesíthetők legyenek benne és a pályamű szerzőit 
a pályamű értékeiből ítélve képesnek tartja arra, hogy az építészi gondolat és a 
Kiíró céljainak találkozásával reálisan megvalósítható terv készüljön, ezért a 
pályaművet I. díjban részesíti.    

5.7 RECSK_07 sorszámú pályamű  

Merészen egyszerű, mégis a kívánt hatást kifejezni képes épülettömb, legalább is az a 
szándék, -  „az hogy az emberi lépték fölé magasodó fogadóépület robosztus  fal-tömbje 
elzárja a parkolók felől érkező látogatók továbbhaladásának útját, megkerülhetetlenné 
téve az épületet”- egyértelműen leolvasható. Ez az egyetlen gesztus egyértelmű a 
terveken, azonban a hosszan elnyúló, az érkezési útra merőlegesen állított, 
túldimenzionált épület hatása érdekében túl nagy árat kellett fizetni, mert az elnyújtott 
épület térsorainak szervezése olyan feladat elé állította a Tervezőt, amit lehetetlenség 
volt megoldani. A rabok lakóhelyei felé irányított fogadóépületet végigjárva azonnal a 
barakkokhoz érkezik a látogató. Téves elképzelés, hogy az épületből kilépés a „szökés” 
pillanatát jeleníti meg, hiszen ott a látogató még a táborról nem is kapott semmi 
információt. Ott találkozik a tervezői szándék szerint először a recski 
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kényszermunkatábor brutális voltával, amit egyébként jól érzékeltet a két sor barakk 
közötti alakuló tér járhatatlanná tett, kőgörgetegekkel borított felületével és a szegényes 
barakkokkal.  

A fogadóépület megközelítése is kérdéseket vet fel. Ugyan elfogadható megoldás a 
gépkocsi parkolóhelyek kialakítása közvetlenül a Csákánykői út mellett és onnan a 
felvezetés a fogadóépülethez, azonban nem egyértelmű, hogy milyen „ráhangolódásra” 
gondolt a Tervező. Mert, ha a tábor életére utaló információk jelennek meg, akkor az 
épületbe belépve nem a tábori élet borzalmaival, hanem az ötvenes évek kétarcúságát 
érzékeltető élményekben részesül a látogató, ha az ötvenes évek vörös zászlót lengető 
„Sződd a selymet elvtárs” hangulatát idéző élményeivel hangolódik a látogató, - a 
fogadóépülethez érve - a mai kor építészeti anyagait és elemeit magán hordozó épület 
látványától kerül zavarba.     

A fogadóépületen belüli látogatói forgalom és a terek szervezése több helyen 
végiggondolatlan (érkező és távozó látogatók egymást keresztező útvonalai, a belépők 
és távozók keveredése a könyvtárnál és büfénél, valamint ezeknek a tereknek 
összekötése az egy szinttel lejjebb lévő aula kiállítási terével). A hosszú elrendezésből 
következően használhatatlan raktárak egymásból nyíló sora és mellékhelyiségek mellett 
vezetett kijáró útvonal (amit keresztez a személyliftből kilépő érkező látogató) sem jó 
megoldás. A Szabad Európa Rádió a megmenekülés végpontja volt, ezért a barakkok 
felé kivezető út végébe tervezett helye vitatható.    

A terv legnagyobb erőssége a rekonstruált barakkok külső és belső térszervezése. Belül 
izgalmas kiállítótér sor, kívül a hely szellemét megidéző barátságtalan, járhatatlan 
kősivatag, amivel szembesülünk. A nyolc barakk közül csak egy, - a meglévő 
büntetőbarakk – esetében marad meg a lehetőség arra, hogy az eredeti 
berendezéseivel lehessen bemutatni a barakkok belsejét. A déli oldalon a barakkok 
közepére, ház a házban elv alapján, beépített bemutató-vetítő termek teszik 
átláthatatlanná, ezért értelmezhetetlenné az épületek belső terét, a túloldali négy 
barakkot átszelő hosszú folyosó szerű bemutató útvonal, egyik oldalon kőfallal, a 
másikon üveggel határolva semmit nem enged érzékelni a belső terekből.  

A külső útvonalaknál is sok a tisztázatlanság: - Miként és mikor jut el a látogató a 
barakkok tengelyének nyugati végébe kialakított személyes megemlékezés kegyeleti 
helyére? – A barakkok végén kilépve a „hídépületen” át a fogadóépület északi 
fogadalom falához és annak végpontjába állított mécsesfalhoz jutunk, mintha ez lenne 
a végpontja az utunknak. Mi késztet arra, hogy az 56-os és az új emlékmű előtt 
meghajolva még elmenjünk az ÁVH parancsnoki épületéhez és a kápolnához, nem 
beszélve a tavakról? Ezekre a kérdésekre nem ad feleletet a pályamű.   

Az ÁVH épület a generátorházból átalakított kápolnával az egyetlen eredeti tanú épület, 
ezért kegyeleti okból sem célszerű egy keresztül vezetett út miatt átvágni. A tavak 
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gödreit a rabtartók a rabokkal vágatták ki, hogy a szerencsétlenek tömegsír helye 
legyen. A déli oldal első tómedrét kiköveztették, hogy ott a rabtartók fürödhessenek, a 
többi kis tó mentén különböző kínzási- büntetési lehetőségeket talált ki a brutális 
lelemény, ezért nagy kérdés, hogy a tavak idillikus, pihenést szolgáló helyek lennének.  

A terv hangsúlyosan használja a Csákánykő bányából szállított andezitet építészeti és 
tájépítészeti elemként. A fák fényfestése az idilli környezet mesterséges tájjá alakítását 
szolgálja. Jól figyelembe veszi a meglévő környezetet, leírásban több helyen olvasható 
a környezet legkisebb bolygatásra való törekvés, és az élőhely megőrzése. Ezzel 
nagyon furcsa, szinte érthetetlen kontrasztot mutat a fényfestés, és a fatörzsek fizikai 
festése, hiszen ezek a beavatkozások egyáltalán nem természetesek, és zavarják az 
élőhelyet.  

5.8 RECSK_08 sorszámú pályamű  

A pályamű tervezői alapkoncepciója „egy olyan emlékhely létrehozása, mely megfelelő 
tisztelet tanúsít az egykori rabok és áldozatok előtt, hűen mutatja be az itt elkövetett 
szörnyűségeket a látogatók számára, valamint a lehető legkevesebbet árt az erdőnek 
és a tájnak”.   

Az idézett koncepció alapján tervező a fogadóépületet a jelenlegi (és tervezett) bejárat 
közelében, a terület viszonylag sík és kevésbé fás magas pontján helyezte el. Az 
egyszerű, hasáb alakú épület egy része a föld alá süllyesztett, földszintje és első 
emelete recski kővel burkolt, felső emelete pedig üveghomlokzatot kapott. A tervező 
szikár és monumentális hatás elérésére törekedett, azonban éppen a felső szint 
transzparenciájával az épületet optikailag csökkenti, a látványt megosztja, ami nem 
szerencsés.   

Az épület alaprajzi szervezése funkcionálisan nem átgondolt. A kiállítóterek egy része 
„guggenheimesen” egy hatalmas, kör alaprajzú aula köré szerveződnek, mely 
centrumában egy háromszoros nagyítású, 1953-ban készült munkásszobor áll. Az aula 
mérete és köré „szervezett kiállítóterek alapterülete nem áll arányban egymással, a 
légtér túlzó. Az épület külső tömege és belső téralakítása – szemben Wright vélhetően 
ihletet adó épületével – nem mutat koherenciát, így üres gesztus.  A szocreál szobrászat 
szimbolikája karikaturisztikus, közhelyes, Recskhez nem illő. Összességében az épület 
mérete és az abban elhelyezett funkciók aránya pazarló. A környezetkímélés 
szándékával választott kis alapterület jó gondolat, de az óriási kocka a táj látványába 
való beavatkozása ezért túl nagy ár.  

A fogadóépületből épített alagút, majd egy „szögesdrót alagút” vezet a barakkokig. A 
fény felé megnyitott alagút szép gondolat, azonban a szögesdrót ilyen formában történő 
használata szintén eltúlzott, hatásvadász.  
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Tervező a barakkokat részben eredeti, részben újraértelmezett építészeti megjelenéssel 
alakítja ki, azokba kiállítótereket tervezett. A barakkokban kialakított kiállítóterek 
feleslegesen növelik az üzemeltetési költséget és zavaróak az összhatás megélése 
tekintetében.  

A terv nagy hiánya, hogy alkotója az Emlékpark környezetével - annak 
területhasználatával, zöldfelületi rendszerérével és mikroépítészeti elemeivel –nem 
foglalkozik kellő mértékben.  

5.9 RECSK_09 sorszámú pályamű  

A pályamű megfelel a kiírásban kitűzött célkitűzéseknek. Térbeli elhelyezkedése 
lehetővé teszi a megfelelő létszámú látogató jelenlétét. Igyekeztek a természet minél 
kisebb beavatkozásával megtervezni a létesítményt, valamint az üzemeltetési(energia) 
költségek minimalizálására törekedtek. Föntről nézve a létesítmény szinte beleolvad a 
környezetébe.  

A kommunista ideológia valódi mementója, kegyeleti hely, oktató és tájékoztató központ. 
Az épület látványában elsősorban kegyeleti helyként határozza meg a helyszínt. 
Megérkezéskor egy nyomasztó épülettömbbel találkozunk, mely egy krematórium 
látszatát kelti. A parkolók a belső út mellett vannak, egy részük az úttal párhuzamosan, 
másik részük külön parkoló kialakításával az útról lehajtva.  

A bekötőút folytatásában rámpa vezet lefelé a fogadóépülethez. A háromszintes épület 
teljesen a földbe van süllyesztve, mely jelentősen megnövelheti a beruházás költségeit, 
ismerve a terület geológiai összetételét.  Az akadálymentesítés épületen belül és kívül 
is megoldott. A szűk lépcsőfeljáró megnehezítheti az esetleges kiürítést 
katasztrófavédelmi szempontból. A belső térben lift a bejáratnál  
akadálymentes rámpa biztosítja a mozgássérültek eljutását a kiállítási terekbe, mely túl 
hosszú, továbbá pihenőket kell kialakítani.  
Az épület megjelenése, föld alá való elhelyezése már kívülről nyomasztó hatású, mint 
ahogy a föntről beszűrődő fények játéka is.  

Az Aula a beérkezés szintjén keskeny, inkább közlekedő helyiség, az alatta lévő szinten 
sem válik reprezentatívvá. A felső szintről a továbbhaladás iránya nem határozott, nem 
vezet egyértelműen az út a Kiállítóterek  felé.   
  Megjelenése összhangban van a kiállítás koncepció tartalmával, valamint közvetíti a 
tervezési terület szellemiségét, egyfajta szimbóluma az intézménynek.  

A morózus épület látványa illeszkedik a tartalomhoz, azonban az épület nem közvetít 
sokrétű jelentést. Építészeti összhatása, tömegeinek aránya igazodik a tervezési 
helyszín múltjához és hozzásegít megrázó élmények szerzéséhez, a kegyeleti hely 
tiszteletéhez és az élmények feldolgozásához.  
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A messziről látható lélekharang elsősorban az áldozatok emléke előtti tisztelgésre és 
emlékezésre hívja a figyelmet.  
A koncepció figyelembe veszi és szem előtt tartja a Kiállítási Koncepcióban 
megfogalmazott elvárásokat A részben terepszint alatt elhelyezkedő, sziklatömb 
alaprajzú, sötét épületből kiemelkedő harangtorony határozza meg a látványt. A kiállítás 
látogatói útvonalát részben újraértelmezi. Az épület tetejéről a belső terekbe keskeny 
sávokon bejutó fény érzékelteti a terek szűkösségét, sejtelmes hatást kelt, összhangban 
a kiállítási tartalommal. Javaslatot tesz arra, hogy a parancsnoki épület is legyen része 
a szorosan vett kiállítási útvonalnak, ide helyezné az őrök bemutatását. Ez sok más 
tervből hiányzik. A kiállítás érzelmi íve érdekében a kápolnát és a Fogadalom falát egy 
helyre tervezi.  

Az épületet a földbe helyezték, csak egy toronyszerű építmény látszik belőle. A pályázat 
a kiállítási koncepció szerint halad. Az emlékezetnek és az emlékeztetésnek kevesebb 
szerep jut, illetve a tavak helyzetéről nem esik szó a leírásban. Az utópia-diktatúra és a 
tábor kapcsolatának a bemutatása is hiányos, de az őrtornyok és a vizesgödör 
rekonstrukciója nagyon jó. A fogadóépületet alagúttal köti össze az ÁVH épülettel, így 
vezet körbe a barakkokhoz az út, ezért a kápolna funkcióját a fogadóépületben helyezi 
el.  

A tervezés során a fenntarthatósági szempontokat figyelembe vették. A külső térben 
elhelyezett kiállítási útvonal jól lehatárolt, a környező természet burjánzásából csak az 
útvonal részére szükséges területet szakítják ki, így a terület parkosítását minimálisra 
csökkenti. A tetőfelületekről összegyűjthető csapadékvizeket ipari vízként wc öblítésre 
és öntözésre használják. A terv alapján a tervezett épület vízellátása a meglévő 
bekötésről várhatóan biztosítható. Használati melegvíz ellátása központi melegvíz 
termeléssel, hőszivattyú által biztosított fűtőenergia felhasználásával biztosítható.   

Az épület teljes határoló felületét hőmegtartó kialakítással tervezték. A földbe 
süllyesztett elhelyezés csökkenti a téli hővesztességet és a nyári felmelegedést. A jól 
tájolt üvegfelületek a közönségforgalmi terekben a nap-fény energia kiaknázását 
biztosítják. Alumínium és acél szerkezetű nyílászárók tervezettek, legalább 3 rétegű 
hőszigetelő üvegezéssel. Az árnyékolást részben a visszahúzott nyílászárókkal, 
részben automatizált alumínium zsalugáterekkel oldják meg. Az épület fűtési-hűtési 
igényét, víz/víz hőszivattyús rendszerrel javasolják biztosítani. A gépészeti- energetikai 
rendszerek részletesen kidolgozottak. A barakkok hasznosítására nagyobb gondot 
kellene fordítani, bár a megjelenítése valósághű, vélhetően a belső térelemek (priccsek, 
kályha, latrina) kialakítása a megvalósításnál alakul ki.  

5.10 RECSK_10 sorszámú pályamű  

A pályázatban bemutatott terv az egyik, ha nem az egyedüli volt, amely a területen a 
kiírásban szereplő „zárt” funkciókat szétszórta, elemekre szedte. Ebben a 
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megközelítésben akár kiemelkedő terv is születhetett volna, de az épített elemek 
építészeti megfogalmazása már nem volt minden részletében és megoldásában 
meggyőző.  

A tábor funkciójának eltörlése után a tájat a természet az elmúlt 70 évben - a 
növénytelepítésnek is köszönhetően – visszavette, sőt újra definiálta. A pályázó ezt az 
egészséges társadalom allegóriájaként kívánta megőrizni, a tervben nem visszaállítva 
a tábor működése során létezett üres, ill. tarolt helyszínt.   

A telepítés funkcionális felfejlődésében teljesíti a kiírásban megfogalmazott elvárásokat: 
az emlékút dramaturgiája megfelelő installációs és kiállítási eszközökkel biztosíthatta 
volna az emlékezés, és a fájdalom, kiszolgáltatottság “megélésének” élményét.  

A terv nagy erénye a helyszín adottságai miatt egyben a hátránya is: ugyanis a régi 
víztároló medrek geometriái nem feltétlenül jól funkcionáló épületrészeket 
eredményeztek, azzal a kiegészítéssel, hogy a bemutatott látványok viszont a fő 
helyiségekről, fő funkciókról arányos, szerethető térélményeket mutatott. Az 
anyaghasználat támogatható, és illik a funkció kortárs megfogalmazáshoz.  

A barakk rekonstrukció a beérkezett pályázatokat nézve, a jobb, szerethetőbb 
megoldások közé tartozott, viszont a zsűri egyhangúan arra jutott, hogy a beruházás 
ezen elemét, sallangok és 21. századi műszaki igények, beavatkozások nélkül, eredeti 
formájában lenne célszerű visszaépíteni.  

A pályázatban a zsűri által legnagyobb ellenállást kiváltó gondolat, a kilátó építészeti 
megfogalmazása, amelyre a győztes pályamű adott szerethetőbb víziót.  

Összességében a terv a többi pályázóhoz képest teljesen eltérő megközelítéssel 
kereste a megfelelő választ a recski emlékhely életre hívásához. Az egyedi állítás 
viszont nem párosult meggyőző, és megnyugtató műszaki, és építészeti válaszokkal, 
sőt a kialakítani kívánt vízfelületek műszaki kérdéseket, és üzemeltetési problémákat 
vetettek fel.  

A dokumentáció formailag és tartalmilag teljesítette a kiírásban megfogalmazott 
kritériumokat, elvárásokat.   

Az alkotás összességében is sok megfontolandó felvetést tartalmaz, ezért a 
pályaművet a Bírálóbizottság megvételben részesíti.  

6 ELŐZETES TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNY  

A Kiíró a Tervpályázati rendelet 25. § (3a) és (3b) bekezdése alapján – figyelemmel a 
314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelt rendelkezéseire a díjazásra és megvételre javasolt 
pályaműveket előzetes településképi vélemény kialakítása céljából a 
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településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter rendelkezésére 
bocsátotta.   

A miniszter előzetes településképi hozzájárulását TKF-71/1139/1 /2021 iktatószámon, 
2021. november 12-én megadta valamennyi díjazott és megvételre javasolt pályamű 
tekintetében.   

7 A DÍJAZOTT PÁLYAMŰVEK RANGSOROLÁSA  

Az 5. fejezetben ismertetett értékelések alapján a Bírálóbizottság az alábbi sorrendet 
állítja fel a pályaművek között:       
−  I. díjban részesül:  RECSK_06 bírálati számú pályamű  
−  II. díjban részesül:  RECSK_05 bírálati számú pályamű  
−  III. díjban részesül:  RECSK_01 bírálati számú pályamű  
−  megvételben részesül:  RECSK_02 bírálati számú 

pályamű  
−  megvételben részesül:  RECSK_03 bírálati számú 

pályamű  
−  megvételben részesül:  RECSK_10 bírálati számú 

pályamű  

8  
A DÍJAK ÉS MEGVÉTEL ELOSZTÁSA ÉS ENNEK RÖVID 
INDOKLÁSA  

A Bírálóbizottság a díjazott és megvételben részesített pályaművek szerzői részére 
kifizetendő összegeket az alábbiak szerint állapította meg:  
−  I. díj:   bruttó 6 millió 

forint  
−  II. díj:   bruttó 4 millió 

forint  
−  III. díj:   bruttó 3 millió 

forint  
−  Megvételek:   bruttó 1-1 millió 

forint  
A Bírálóbizottság úgy döntött, hogy a díjazásra és megvételekre kiosztja a 
rendelkezésre álló - 28 millió forint - teljes keretet, tekintettel arra, hogy a benyújtott 
pályaművek mindegyike megfelelő színvonalú volt és egyenként is több értékes 
gondolatot tartalmazott.  
A meghívási díjat (bruttó 1,2 millió forint) mind a 10, benyújtott pályamű tervezőjének 
kifizeti.  
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A díjak bruttó összegek, melyek áfa-t és minden egyéb fizetendő adót tartalmazzák és 
adóköteles bevételek. Külföldi díjazott vagy megvételben részesített vagy különdíjas 
pályázó estén az áfa a díjazott vagy megvételben részesített vagy különdíjas pályázó 
részére nem kerül kifizetésre, annak összegét a Kiíró közvetlen módon fizeti be a 
magyar adóhatósághoz, így mellőzhető a külföldi partner bejelentkezése áfa alanyként 
a magyar hatóságoknál, ő a számláját a nettó összegről jogosult kiállítani.  

9  A TERVPÁLYÁZAT HASZNOSÍTÁSÁNAK MÓDJÁRA ÉS LEHETŐSÉGEIRE 
TETT AJÁNLÁSOK  

A Bírálóbizottság a Tervpályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és 
megállapítja, hogy a Tervpályázaton I. díjban részesített (RECSK_06 számú) pályamű 
alkalmas arra, hogy annak alapján a pályázó tervezői szolgáltatás megrendelésére 
vonatkozó hirdetmény közzététele nélkül lefolytatandó tárgyalásos közbeszerzési 
eljárásban ajánlattételre felhívásra kerüljön. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
szabályai szerint a közbeszerzési eljárás megindítható, a dokumentációban 
meghatározott vállalási feltételekkel a tervezői szolgáltatás szerződése megköthető, a 
Bírálóbizottság alábbi ajánlása szerint:  
A Bírálóbizottság – a Tervpályázati rendelet 25. § (3) bekezdés k.) pontja és 26. § 
(2) bekezdése alapján kizárólag az I. díjban részesített pályamű tervezőjét 
javasolja a tervpályázatot követő közbeszerzési eljárásban ajánlattételre történő 
felhívásra.   
Az I. díjban részesített pályamű koncepciója, javasolt funkcionális, szerkezeti és 
technikai megoldásai alkalmasak arra, hogy a pályamű a továbbtervezés alapjául 
szolgáljon. A pályamű összetett és a kiírási feltételekben foglalt valamennyi kérdésre 
adott világos, kivitelezhető, költség- és kivitelezésük szempontjából időhatékony 
válaszai őt teszik alkalmassá arra, hogy továbbtervezésre ajánlja a Bírálóbizottság.   
A Bírálóbizottság az alábbiakat javasolja:  

-  A Fogadóépülettel a végleges kialakítása során tovább kell foglalkozni. Az úttól 
és a Főépülettől való közel azonos távolsága megfontolandó. A Fogadóépület 
teoretikusan is inkább a megérkezési úthoz tartozik, a Főépület elérése elbírja, 
sőt megköveteli a nagyobb távolságot.  Az épület szikár, archetípus jellegű 
megformálása helyes, de a barakkok megidézése erőltetett, módosítandó. A 
szerkesztési rendből kiforduló fal indokolatlan és modoros, ezért változtatásra 
javasolt.  

−  A Főépület formálása megfelelő. Ettől a tárgyszerű megformálástól minimálisan 
sem szabad eltérni, azonban biztosítani kell a szerkezet időtállóságát, az 
időjárási viszontagságokkal szembeni ellenállóságát.    



  

  
  
BUDAPEST FEJLESZTÉSI KÖZPONT  
1027 Budapest, Horvát utca 14-26., telefon: +36 1 445-4501, e-mail: vezerigazgato@bfk.hu  

23  
   

−  A barakkok eredeti visszaépítése jó döntés, ugyanakkor érdemes a történésszel, 
a kiállítás tervezővel egyeztetve szervesebben bevonni a barakkokat az 
emlékhely kiállítási rendszerébe, a nélkül, hogy azok külső – belső megjelenését 
jelentősen meg kelljen változtatni.  

−  Fontos szempont a szögesdrót kerítés hangsúlyosabb megjelenítése is a kiállítás 
tervezővel egyeztetett módon. Az őrtornyok és a szögesdrót, valamint a 
megmunkálatlan kövek/kőomlások szimbolikus erejűek a fogvatartottság, a 
bezártság, a folyamatos ellenőrzés alatt állás és embertelenség érzékeltetésére.   

−  Az út végén lévő kilátó a megszabadulás és nem a szökés emlékműve. Azonban 
érdemes lenne tovább gondolkodni, hogy hogyan lehetne szétválasztani a felfelé 
és lefelé menő forgalmat. De ezt csak a tervezett tömeg megtartása mellett volna 
szabad, az abból bármilyen kitüremkedő elem a szimbolikus erő rovására 
történne. És ezt kerülni kell.   

−  Az ÁVH-s, parancsnoki épületet nem lehet sorsára hagyni, hiszen a tábor 
felszámolása után is fennmaradt tanú épület. Funkcióját a történész és kiállítás 
tervezőkkel egyeztetett módon kell átalakítani, lehetőség szerint az ötvenes évek 
hangulatát tükrözve, beleértve az épület pincéjét és az aggregátor házat is.   
  

−  A kiállítási koncepció szerint a látogató személyes bevonódásának másik erős 
eszköze a Fogadalom fala, A kiállítás tervezőjével közösen meg kell találni a 
helyét a látogatói útvonal végén, a kiállítási útvonal zárásaként a kiállítási 
főépületben.  
  

−  

  

Fontos mérlegelni, hogy a tervezett új emlékművek ne terheljék túl a helyszínt, 
ne konkuráljanak egymással, se a főépület kijelentésszerű megjelenésével. Az 
1991-ben Antall József miniszterelnök által felavatott emlékmű számára méltó 
helyet lehet találni a fő látogatói útvonalon, a bányába vezető út forgalmától és 
zajától távolabb.  

−  A tavak esetében figyelembe kell venni a természetvédelmi vizsgálati 
dokumentációt.  
  

−  A buszok számára a parkolást az Emlékpark közelében, az egykori 
kényszermunkatábor területén kívül érdemes biztosítani oly módon és olyan 
távolságban (400-500 m), hogy a buszparkoló látványa és hangjai ne zavarják 
az Emlékpark területén átélteket. A buszparkolóhoz érdemes a buszsofőrök 
számára 15-20 m2-es pihenőhelyet tervezni és telepíteni.  
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−  Dr. Schneller Domonkos a Bírálóbizottság tagja külön véleményét is kifejezte, 
amely úgy a pályamű szerzőjére, mint a kiállítás tervezőre és a történészre is 
vonatkozik, ezért az Ajánlatkérő számára javaslatként szolgál és a zárójelentés 
mellékletét képezi  
  

A Bírálóbizottság felhívja az Ajánlatkérőt, hogy a Tervpályázati rendelet 27. § (4) 
bekezdése szerint a díjazott és a megvételben részesült pályaművek tekintetében a 
felhasználási jogok átruházására vonatkozó szerződéseket a tervezőkkel kösse meg!  
Végezetül a Bírálóbizottság felhívja az Ajánlatkérő figyelmét, hogy a jelen zárójelentés 
- mint a szakmai bírálatokat rögzítő dokumentum - elkészítésekor a benyújtott 
pályaművek alkotóinak adatait a Titokgazda még nem ismertette. Amennyiben a 
Tervpályázati rendelet 17. § (3) bekezdése vagy 18. §-a szerinti kizáró ok az első díjazott 
pályamű szerzőjének kiléte után merül fel, vagy a közbeszerzési eljárás az első 
díjazottal ellehetetlenül, a Tervpályázati rendelet 26. § (2) bekezdése alapján a 
Bírálóbizottság ajánlása szerint, a további díjazottakkal ne kerüljön sor hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárásra.    

1. számú melléklet: Országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes 
vélemény  

2. számú melléklet: A bírálati sorszám alapján a titokgazda által beazonosított, 
díjazott és megvételben részesített pályaművek szerzőinek felsorolása.   

3. számú melléklet: Dr. Schneller Domonkos Bírálóbizottsági tag ajánlása a nyertes 
pályamű kapcsán   

  
Budapest 2021. 11. 30.  
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1. számú melléklet: Országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes 
vélemény  
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2. számú melléklet: A bírálati sorszám alapján a titokgazda által beazonosított, 
díjazott és megvételben részesített pályaművek szerzőinek felsorolása   

  

PÁLYÁZATI 
KÓD  

PÁLYÁZATI  
BEADÁSI SZÁM  

HELYEZÉS  
VAGY  

MEGVÉTEL  
PÁLYÁZÓ  RÉSZTVEVŐ 

TERVEZŐ, SZAKÉRTŐ  

RECSK_06  BESZ_431458  1. DÍJ  
Egyheted Studio 
Kft. ZDA-ZOBOKI  

ÉPÍTÉSZIRODA KFT.  
Buzás Bence  

RECSK_05  BESZ_592201  2. DÍJ  BIVAK studio Kft.  Máté Tamás  

RECSK_01  BESZ_172176  3. DÍJ  CZITA Építész 
Iroda Kft.  Papp Róbert  

RECSK_02  BESZ_151931  MEGVÉTEL  Marp Kft.  Dévényi Márton  

RECSK_03  BESZ_707169  MEGVÉTEL  
Deichler Jakab 
Stúdió, Hetedik 

Műterem  
Deichler Tímea  

RECSK_10  BESZ_256851  
MEGVÉTEL  

Archi-kon Kft.  Nagy Csaba  
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3. számú melléklet: Dr. Schneller Domonkos Bírálóbizottsági tag ajánlása a nyertes 
pályamű kapcsán  

  
Néhány gondolat a 06-os számú pályamű kapcsán   

A _06-os számú pályamű erényeit elismerve a részletes tervezési szakaszban az 
alábbi szempontokat érdemes megfontolni:  

• INTENZITÁS  
- A kényszermunkatábor körülményeinek nyerseségét az anyaghasználat és 

felületképzés is érzékeltetheti pl. szimbolikus jelentéssel bíró 
megmunkálatlan, érdes, „leromlott” felületek, valamint nem járható 
kősivatag/kőomlás alkalmazása révén. A kényszermunkatábor helyén, az 
emberi szenvedések helyszínén az esztétizálásnak nincs helye.  

- Annak érdekében, hogy a látogató minél intenzívebben átérezhesse a 
fogvatartottságot és folyamatos ellenőrzést, elkerülhetetlen az egykori 
kényszermunkatábor jellemző látványának bemutatása többszörös 
szögesdrót kerítések, őrtornyok elhelyezésével (ld. Böszörményi Géza és 
Gyarmathy Lívia dokumentumfilmje és MTI fotók képi világa vagy a 
munkataborok.hu oldalon található Recsk 3D látványok). A látogató csak 
ezekkel együtt tudja megérteni a szökés hősiességét is: a lehetetlenre 
vállalkoztak azok, akik megkísérelték az átjutást több sor szögesdrót 
kerítésen és az őrtornyok erdején.   

- Ugyancsak a látogatói átélés intenzitása érdekében is szükség lehet egyes 
barakkok kiállítási funkciójának megtartására, ahol például korszerű LCD 
monitorokon a Recsk című dokumentumfilmből vetített visszaemlékezések is 
még átélhetőbbé tehetik a barakkok „világát”. A kényszermunkatábor 
viszonyainak átélése érdekében fontos, hogy analóg kiállítási eszközök is 
segítsék a megtapasztalást (pl. a táborbeli élet jellemzőinek szemléltetése: 
ételmennyiség bemutatása, korabeli tárgyak másolatai pl. étkezési eszközök, 
a munkatáborban használt munkaeszközök; a napi fejadag szemléltetése).  

  

• A LÁTOGATÓI ÉLMÉNY TELJESSÉ TÉTELE  
- A látogatói élmény teljessé tétele érdekében a pályaműben javasolt kiállítási 

látogatói útvonalat és a kiállítás dramaturgiai ívét az élmény erősítése 
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szempontjából érdemes továbbgondolni, új elemekkel gazdagítani, illetve a 
kiállítási koncepcióban már szereplő elemekkel bővíteni:  
o Fontos mérlegelni, hogy a tervezett új emlékművek (a meglévő két 

emlékművel együtt 6 db) ne terheljék túl a helyszínt, ne konkuráljanak 
egymással, se a főépület szintén kijelentésszerű megjelenésével. Az 
1991-ben Antall József miniszterelnök által felavatott emlékmű 
számára méltó helyet lehet találni a fő látogatói útvonalon, a bányába 
vezető út forgalmától, zajától távolabb.  
A Szökés emlékművénél az élmény érintetlensége érdekében biztosítani 

kell a lépcsőkön az egyirányú feljutást (azaz a lejutás eltérő útvonalon 

valósuljon meg).  

o A szökés emlékműve után a kiállítási útvonalat – a történelmi 
traumák hosszú távú hatásainak megismertetése és a teljesebb 
látogatói élmény érdekében – folytatni érdemes az 1951 és 1953 utáni 
események és a Recskről szabadulók megbélyegzettségének 
(megfigyelték, vegzálták őket stb.), hátralévő életükre nehezedő 
terhének, valamint a családtagjaik és leszármazottaik által átélteknek 
a bemutatásával. Ezen kiállítási tartalom számára, elhelyezkedését 
tekintve is megfelelő helyszín lehet például a volt parancsnoki épület, 
melyet követően a látogató az emlékművek (az ide áthelyezett 1991-es 
emlékmű és az ún. ’56-os emlékmű, valamint az új emlékmű) 
megtekintésével térhet vissza a kiállítási főépületbe.  
Értve tehát azt a szimbolikus tartalmat, amit a parancsnoki épület 

enyészetnek történő átadása jelent, azonban az átélés további biztosítása 

érdekében javasolt a parancsnoki épület megtartása és a korabeli 
állapotokat tükröző hiteles helyreállítása, valamint kiállítási 
funkcióba helyezése (Tartalom: a recski őrök árnyalt bemutatása, 

valamint az 1951-et és 53-at követő életutak és események 

szemléltetése). Mivel a parancsnoki épület pincéje egykor kínzások 

helyszíne volt, a kiállítás útvonalába feltétlen beillesztendő.  

A meglévő kápolna épületet (aggregátorház) próbáljuk megmenteni 

jelenlegi rossz állapotából és a kiállítási útvonalba beépíteni. Itt kaphat 

helyet a pályaműben most nem szereplő Rádióstúdió (ahol a látogató 
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maga is felolvashatja néhány recski rab nevét), amelynek a kiállítási 

koncepció kiemelt szerepet szán.  

o A látogató személyes bevonódásának másik erős eszköze a kiállítási 
koncepció szerint a Fogadalom fala, ahol a látogató a demokratikus 
értékek melletti személyes elköteleződését fejezheti ki, ezért ezt az elemet 
is érdemes megtartani és elhelyezni az építészeti tervezés során. 
Dramaturgiailag megtalálhatja a helyét a látogatói útvonal végén, a 
kiállítási útvonal zárásaként a kiállítási főépületben.  

o Az előkészítési szakaszban elkészíttetett régészeti értékvizsgálat alapján 
az egykori kényszermunkatábor területén ismert régészeti lelőhely (azaz 
1711 előtti kultúra öröksége) nincs, ezért megelőző régészeti feltárásra 
nincs szükség.   
Tudomásunk szerint az egykori kényszermunkatábor épített elemei 
légifelvételek, valamint a túlélők elmondása alapján kerültek 
beazonosításra. Tekintettel arra, hogy korábban anyagi forrás hiányában 
nem készült helyszíni felmérés a kényszermunkatábor épített elemeiről, 
a most tervezett fejlesztés lehetőséget kínál az egykori 
kényszermunkatábor mára eltűnt valamennyi elemének (őrtornyok, 
kapuk, kerítések, kutak stb.) hiteles beazonosítására az építési munkák 
előtt végzendő helyszíni kutatások révén. A tábor így feltárt fontosabb 
elemeinek egykori helyét a jövő nemzedékei számára is megjelölhetjük 
az építészeti tervezés és a beruházás megvalósítása során (ld. például a 
Berlini fal nyomvonalának jelölése).   
  

• EGYÉB SZEMPONTOK:  
o A tábornak a jövőben megnövekedő látogatottsága a falura a gépjárművek 

miatt eleve környezeti terhet ró (forgalom-növekedés és parkolás okozta 
levegő- és zajszennyezés). A pályamű által javasolt megoldást követve a 
buszoknak duplán kellene megtenniük a falu és a tábor közötti utat (egy 
irányba 5-6 km), amely tovább növelné a környezeti terhelést. Ennek 
elkerülése érdekében a buszok számára a parkolást az Emlékpark 
közelében, az egykori kényszermunkatábor területén kívül érdemes 
biztosítani oly módon és olyan távolságban (400-500 m), hogy a 
buszparkoló látványa és hangjai ne zavarják az Emlékpark területén 
átélteket. A buszparkolóhoz érdemes lenne a buszsofőrök számára 15-
20 m2-es pihenőhelyet (pl. konténerépület) tervezni és telepíteni, ahol 
mosdók és étkezőasztal székekkel biztosítja számukra a kulturált pihenés 
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feltételeit arra az időre, amíg a csoport tagjai az Emlékparkban 
tartózkodnak.  
(Az üzemeltetési koncepció 8 db autóbusz és 30 db személygépkocsi, a 

Tervezési program 8 db autóbusz és 47 db személygépkocsi egyidejű 

parkolásával kalkulál.)  

o A tavak kérdésében kérjük figyelembe venni az előzetes vizsgálati 
dokumentáció természetvédelmi fejezetében leírtakat.    
  

  


