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A szandek, hogy Csontvary kepei szamara egy 

olyan muzeumot tervezzek, amely a sz6 klasz

szikus ertelmenek megfelelo epuletet jelol, 

talalkozott azzal a lehetoseggel, amit maga 

a festo adott. Csontvary- talan a kepzomti

veszet torteneteben egyedtilall6 m6don - tobb

szor pontosan leirja es le is rajzolja /leg

kevesebb ketszer/, hogy hogyan kepzeli el ke

peinek kiallitasat. 

A kozelmul tba.I;l es jelenben a "varos nappali 

szobaja-kpncepci6"jegyeben sztilettek a kepta-

rak es muzeumok, amelyek a funkci6k osszetorl6-

dasa, valamint a hibasan ertelmezett epiteszeti 

szabadsag es az ebbol fakad6 tanacstalansag, il

letve onkeny karos hatasa miatt nem bizonyultak op

timalis megoldasnak. 

A klasszikus eptiletek kialltak at ido pr6bajat 

es megfelelnek a veltik szemben tamasztott kovetel

m~nyeknek, mert szerkesztestik elve nem elvont kon

depci6k, koc.ios metaf6rak, ktilonfele szerkezeti es 

formai bravurok, csak keveseknek ertelmezheto m6-

don val6 kezelese, hanem evszazados, mindenki al

tal atelt az eptilettel kapcsolatos egyertelmu elva

rasok es formai nyelv kezelese volt. 

Megpr6baltam ennek a kovetelmenynek eptiletemmel 

megfelelni. 
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HELYKIJELOLES 

A Varosligettel kapcsolatoa Csontvary-anal6gia 

az 19o5- ea az 19o8-as Iparcsarnoki kiallitas. 

ALAPRAJZ 

A Csontvary alta! leirt es a Mticsarnok alaprajzaban 

·megtalalt alaprajzi rendszer kis m6dositassal, kie

geszitve egy - a folepcsot is tartalmaz6 - centralia 

elrendezesti elocsarnokkal es a mellek- es aegedfunk

c~ok helyisegeivel. A ke~eszttengelyre szerkesztett 

bejaratok: a szerkesztesnek megfeleloen fobejarat es 

a tenyleges mozgasoknak megfelelo als6szinti bejaratok. 

HOMLOKZAT 

A homlokzat kialakitasaval a fohomlokzat elott e))olep

csot, a funkci6t jelzo feliratot helyeztem el. A fo

homlokzatnal gombi perspektivikus korrekci6t alkalmaztam 

a nagy meretek miatt. 

ANYAGHASZNALAT 

Az epiilet jelentoseget az egyszerti forman kivtil a nemes 

anyagok haszna.lataval is igJ:ekeztem j elolni. 

UZEMELTETES 

Javaslom, hogy a Muzeumhoz kapcsol6a6an egy CSONTVARY -

INT~ZET is mtikodjon, ahol a vilag miiveszettorteneszei 

bentlak6 csoportjainak szamara eloadasok es szeminar iumok 

tartassanak, valamint az itt levo anyag megismertetesevel 

Csontvary miiveszetenek hiret es helyes ertekeleset terjeszt

hetik el vilagszerte. 

Dobai Janos 198o. 


