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RECSKi emlékhely 

Csoportos alkotásul egy aktuális ötletpályázat témáját választottuk, melynek célja a Recski Történelmi emlékhely 

új fogadóépületének megtervezése. A pályázat szűken vett feladatán túlmenően vizsgáljuk az 1950-53 között 

működő munkatábor, a magyar „Gulág” történetét, megépítésének körülményeit, és azt, hogy a történelem ilyen 

szomorú időszakára és helyére ma hogyan emlékezhetünk, mik lehetnek a megfelelő építészeti eszközeink. 

I   A pályázat 

A pályázat célja a Recski Történelmi Emlékhely új Fogadóépületének megtervezése, azaz az annak kialakítására 
és megformálására vonatkozó építészeti, képzőművészeti ötletek, lehetséges megoldások kidolgozása.  
A leendő megközelítőleg 300 négyzetméter alapterületű fogadóépület az emlékhely szolgáltatási központja, de a 
kiszolgáló funkciók mellett kiállítótérként is működik majd.  
Az új épületnek illeszkednie kell a helyi, észak-magyarországi adottságokhoz (tájolás, építőanyag, építési szokás 
stb.), de fontos, hogy megjelenjenek a kortárs, mindenki számára könnyen értelmezhető vizuális elemek és 
modern, interaktív eszközök is.  
A Pályázótól arra várunk javaslatot, hogy a „magyar GULAG” emlékhelye a jövőben milyen módon és formában 

fogadhatja látogatóit. 

I   Hosszú távú alkotás  

A pályázati szakasz lezajlása, a fogadóépület megtervezése után a megkezdett történeti kutatást folytatjuk, és a 

teljes terület újragondolására teszünk javaslatot. Egyrészről célunk feltárni a munkatáborok tervezésének és 

megvalósulásának körülményeit, másrészt feltérképezni azt, hogy milyen minták alapján adható ma jó válasz az 

emlékezés építményeivel, műveivel ehhez hasonló, megrendítő helyszínekhez és eseményekhez köthetően.    
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I   Kapcsolódási felületek az egyéni kutatási témákhoz 

Múlt /BM/ 

A munkatáborok építésének körülményei jellemzően homályba vesznek, hiszen természetes módon a történelmi 

egyetemes és egyéni tragédiák, sorsok képezik az emlékezés magvát. De sajnos nem lehet megfelezni azokról a 

tárgyilagos körülményekről sem, amelyek keretet és helyet adtak a tömeges fogva tartásnak.  

 

 

Jelen /JÁ/ 

Kerényi József: 56-os emlékmű, Kecskemét 
„Az ilyen emlékműveknél mindig van egy nap az évben, amikor megkoszorúzzák őket és elhangzik ott egy beszéd. 
Én mást szeretnék. Hogy ne csak egy napig emlékezzünk valakire vagy valakikre, hanem folyamatosan.” 
 

Kerényi József: Széchenyi Liget, Kecskemét 
„Meggyőztem őket, aztán elültettünk 240 hársfát és 69 gesztenyefát. A gesztenye Széchenyi kedvenc fája volt, 

tiszteletére a szoborhoz vezető két út mellett elültettük az évei számával megegyező számú gesztenyefát. Egy 

kimaradt – szerencsére, mert azt rögtön beültettük Széchenyi háta mögé. Most védi a szobrot a széltől és az 

esőtől – nem nagyon láttam még hasonlót.” 
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