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A téma rövid leírása4: A műemléki bemutatás a helyreállítást megelőző

épületkutatás eredményein nyugszik. A történeti terek térelméletileg feltárt
értékei segítik a hiteles értelmezést és végső soron a bemutatást magát is. A
történeti térhasználat megváltozásának oka részben a térrel szemben támasztott
igények megváltozása volt. A kutatás célja szakrális terek átalakulásának
elemzésével a változások funkcionális követése és a változó értékek feltárása.
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Történeti terek hiteles bemutatásának és használatának dilemmái szakrális
terek használati módja változásának a példáján.
A műemléki helyreállítások alapvető kritériuma az emlék történeti tereinek
hiteles bemutatása. A XX. századi műemlékvédelem alapvetően az épülethez
tartozó forma – mint a stílus vélt jellemzőjének – a megtartására,
értelmezésére és bemutatására koncentrált. A kutatás és a tervezés kevéssé
törekedett az emlék tereinek és térstruktúráinak a koherens értelmezésére és
bemutatására. Szinte minden helyreállításnál előforduló példa, hogy a
bemutatott terek nem azonos periódusból, összefüggéseiket tekintve nem
azonos struktúrából kerültek bemutatásra.
Az építészetnek, mint a priori téralkotó folyamatnak az értelmezése és
definiálása csak a XX. század fordulóján, Alois Riegl osztrák művészettörténész
alapvető könyvének első fejezetében fogalmazódott meg. Rieglt követően, a
század első felében csak Giedieonnak a háború alatt írott munkája járult hozzá
alapvetően a térelmélet kidolgozásához. Őt követően, a ’60-as – ’70-es évektől
jelentősen megnőtt az érdeklődés az építészeti tér értelmezése és leírása
területén. Könyvtárnyi irodalom látott napvilágot néhány évtized alatt. Az
érdeklődés hatását mutatja, hogy az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
előd intézményében két kutató, Hajnóczi Gyula és Szentkirályi Zoltán, illetve a
Tanszékhez közvetlenül nem kötődő professzor, Pogány Frigyes dolgozott ki
figyelemre méltó elméletet az építészeti tér értelmezésére és értékelésére.
A műemlékvédelemben, a műemléki helyreállításokat megelőző kutatások
során, az építési periódusok meghatározásával ugyan történik kísérlet a
történeti tér értelmezésére, sőt az azonos periódushoz tartozó térstruktúrák
összefüggéseinek az ábrázolására is az elvi rekonstrukciók készítése során. A
történeti térszerkezetnek a bemutatása azonban már nem tartozik a műemléki
kutatások eminens feladatai közé.
A javasolt téma keretében az egyik legstabilabb térrendszer, a szakrális
térkompozíció elemzésével, a térhasználatot kismértékben megváltoztató
igények hatására bekövetkező térkorrekciókkal olyan, az irodalomban is jól
dokumentált folyamat követhető nyomon, illetve értelmezhető, amely a más
funkciójú
történeti
épületek
helyreállítása
során
is
felhasználható
eredményekkel kecsegtet.
A kutatások során a XX. század alapvető térelméleti irodalmának a
megismerését követően, a kiválasztott épületek történeti térhasználatának a
feltárásával lehetőség nyílik arra, hogy a terek alapvető és nem változó
jellemvonásait, illetve a változó karakterjegyeit értelmezzük és értékeljük.
Ezzel a munkával egy olyan értek feltáró folyamat indulhat meg, amely
hozzásegíthet az egyes periódusokhoz tartozó téri karakterek megértéséhez és
bemutatásuk – vagy elfedésük – építészeti megfogalmazásához.

