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TÓTH KRISZTINA: Statikailag határozatlan síkbeli rácsos tartók geometriai érzékenysége és 
sajátfeszültségi állapota. ÉPÍTÉS ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY 40:(1-2) pp. 79-96. (2012) 
 
Absztrakt 
A cikk célja megmutatni azt, hogy ha egy csomópontjain terhelt rácsos tartó egy terheletlen 
csomópontjának helyzete a tervezettől kismértékben eltér (pl. kivitelezési pontatlanságok miatt), 
akkor azon rudak halmaza, melyekben az említett eltérés hatására megváltozik a rúderő, pusztán a 
tartó topológiájának (azaz a csomópontok szomszédsági viszonyainak) ismeretében meghatározható. 
Korábban a statikailag határozott esetre mutattuk meg az említett állítást, a jelen cikkben – az 
erőmódszer gondolatmenetére építve – általánosítjuk azt a határozatlan tartókra is kiterjesztve. A 
cikk intuitív leírást közöl az eljárás alapjául szolgáló ötletről, de az eljárás matematikai bizonyítása egy 
további cikk tárgya. 
 
Ther Tamás, Frey György Csehsüveg boltozatok erőjátéka. In: 43. Román András Műemlékvédelmi 
Nyári Egyetem. Sikfőkút, Magyarország, 2013.06.29. (2013) 
 
Az előadásban a 2012 nyarán az Építeszettörténeti és Műemléki Tanszék által szervezett felmérő 
tábor során felmért templomok boltozatainak erőtani vizsgálatát mutatjuk be. A lézeres mérőállomás 
segítségével rögzítettük a boltozatok geometriáját. A szerkezet viselkedését membrán-héjként 
számítottuk, így bemutatásra kerül a feltöltéssel és önsúllyal terhelt boltozati felületek erőjátéka. A 
membránerők ismeretében számolhatók a felület főfeszültségei, amelyből megállapítható, hogy a 
kialakuló húzófeszültségek szintje indokolhatja-e a sérült szerkezetek felmérés során rögzített 
repedés-képét. Bemutatunk egy a boltozati felületek által terhelt boltívek biztonságának 
megállapítására alkalmas módszert. Ezen modellben a boltív önsúlyát és a boltozati felületekről 
érkező membrán-nyíróerőket egyparaméteres teherként olyan mértékig növeltük, míg a szerkezet a 
keresztmetszetek megnyílásával mechanizmussá alakul és tönkremegy. Tapasztalatunk alapján a 
szerkezetek az állandó terhekkel szemben igen nagy biztonsággal rendelkeznek.  
 
Baku Eszter, Vető Dániel: A székesfehérvári Prohászka Ottokár Emléktemplom építéstörténete. In: 
Köllő G (szerk.) XVI. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia: ÉPKO 2012. Csíksomlyó, Románia, 
2012.06.07-2012.06.10. Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, pp. 10-17. 
 
ÖSSZEFOGLALÓ 
A két világháború közötti magyar építészeti kutatások többsége a nemzetközi modern építészethez 
kapcsolódó épületeket vizsgálta, valamint a magyarországi modern építészet kialakulásához vezető 
utat. Cikkünkben egy, a korszak emblematikus, azonban keveset tárgyalt épületét komplex módon 
elemezzük. A társadalom- és művészettörténeti elemzést kiegészíti a tartószerkezeti viselkedésnek és 
az építés körülményeinek vizsgálata, a helyszíni vizsgálatok eredményei és a feltételezhető eredeti 
tartószerkezeti számítás rekonstrukciója. 
 
Baku Eszter: A székesfehérvári Prohászka Ottokár Emléktemplom tervpályázata = „Az új korhoz és 
emberhez méltó kifejezés”. konferencia címe: „Az új korhoz és emberhez méltó kifejezés” – 
Székesfehérvár és a római iskola (2011) 
 
A két világháború közötti magyar építészeti kutatások jelentős hányada a nemzetközi modern 
építészethez kapcsolódó építészeket és épületeket vizsgálta, valamint a magyarországi modern 
építészet kialakulásához vezető utat. Cikkünkben egy, a korszak emblematikus, azonban keveset 
tárgyalt épületével és a hozzá kapcsolódó tervpályázattal foglalkozunk. A Prohászka Ottokár 



Emléktemplom és tervpályázata talán elsőként szolgáltat példát arra a stíluspluralizmusra, ami 
olyannyira meghatározta ezt a korszakot. Nem véletlenül nevezte az 1928-1932 közötti öt évet Pamer 
Nóra az „erjedés idejének”, hiszen a történelmi stílusok kavalkádja mellett megjelent a modern 
építészet formavilága olyan tradicionális épülettípusok esetében is, mint a templomok. 
Tanulmányunk alapját a templom kutatása közben előkerült töredékes tervpályázati anyag adja, 
amely korábban csak a Magyar Építőművészet és a Tér és Forma hasábjairól volt ismert. 
 
Baku Eszter: Az evangélikus templomépítészet centrális alaprajzi típusai a két világháború közötti 
Magyarországon. In: Köllő Gábor (szerk.) Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság XVII. 
Nemzetközi Építéstudományi Konferencia. Csíksomlyó, Románia, 2013.06.13-2013.06.16. 
Csíksomlyó: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, pp. 7-13.  
 
ÖSSZEFOGLALÓ 
Az első világháború okozta sokkhatás, majd a bekövetkező világválság az egyházakat is válaszadásra 
késztette, egyfajta megújulásra, átalakulásra sarkallta. Ez a progresszió igényét is magával hozta a 
különböző felekezeteken belül, amely egyfajta kísérletező szellemmel társulva hozta létre a két 
világháború között épült templomok változatos mintázatát Magyarországon. A korszak jellegzetes 
épülettípusai a centrális szakrális épületek, amelyek a liturgiához való szigorú igazodással kísérletet 
tettek a templomépületek megújítására, a közösség egységbe szervezésére. Tanulmányunkban a 
korszak evangélikus centrális templomépítészeti emlékeit vizsgáljuk az változatos alaprajzi struktúrák 
mentén. 
 
Baku Eszter: A székesfehérvári Prohászka Ottokár Emléktemplom tervpályázata. Prohászka-
szimpozion, Székesfehérvár (2012) 
 
„Modern és konzervatív, neostílusok dominanciája az építészetben, Neobarokk társadalom, Horthy-
barokk, Wälder-barokk, konzervatív katolicizmus, a keresztény kurzus építészete” sokak számára 
ismerősen csengő fogalmak, amelyek mind a két világháború közötti magyar építészetet jellemezték, 
jellemzik a mai napig, legalábbis számos szakirodalom szerint. Nagy kihívás előtt állunk, amikor 
kísérletet teszünk arra, hogy árnyaljuk a korszak építészetéről kialakult pejoratív, szkeptikus 
véleményeket, mondjuk ki bátran: sztereotípiákat. Ennek a folyamatnak egyik állomása lehet annak a 
templomnak a kutatása, amely a két világháború közötti katolikus egyházi építészet egyik 
reprezentatív és sok kérdést felvető alkotása volt a hozzá kapcsolódó tervpályázattal együtt. 
Vizsgálódásunk tárgya a székesfehérvári Prohászka Ottokár Emléktemplom és tervpályázat, a kor 
katolikus egyházművészetének és sajtójának tükrében.  
 
Frey György Péter: A 18. századi falusi templomaink arányainak és szerkesztési módszereinek 
vizsgálata a Pécsi Egyházmegyében. Mikro and Makro Fiatal Kutatók Konferenciája, 2012.április 27-
28., Pécs, PPE (2012) 
 
A Pécsi Egyházmegye területe 1689-ben szabadult fel a török uralom alól. A földbirtokosoknak 
érdekében állt, hogy a szétszóródott lakosságot minél előbb letelepítsék, illetve a lakatlanul maradt 
vidéket benépesítsék. Különböző engedményeket adtak azoknak a telepeseknek, akik a jobb élet 
reményében otthagyták eddigi lakhelyüket és eljöttek Baranya és Tolna megyébe. Kezdetben rácok, 
majd németek és horvátok telepedtek le a magyar lakosság mellé.2 A lakosság a 18. század második 
felére gazdaságilag megerősödött és az időközben helyreállított kis középkori templomok, ideiglenes 
fa imaházak szűknek bizonyultak a lakosság részére.  
Az új templomok építése a kegyúr feladata volt.3 A kegyurak között számos külföldi iskolázottságú 
főurat és főpapot találunk, akik építészeti szak-, és mintakönyvek, valamint különféle metszetek, 
illetve típustervek beszerzésével gyarapították gyűjteményeiket, könyvtáraikat.4 Az egyik ilyen főpap 
és kegyúr Klimo György pécsi püspök volt, aki 1751-től 1777-ig állt a Pécsi Egyházmegye élén.  



A tanulmány azokra a kérdésekre próbál választ adni, hogy vajon a kegyúr mint építtető – az 
anyagiakon túl – milyen befolyással lehetett a templom felépítésére, valamint az építőmester, mint 
szakember, milyen szempontok alapján tervezte, tervezhette meg a templomot. Melyek azok a 
tényezők, amelyek befolyásolhatták a templom külső megjelenését, formáját, szerkezetét, illetve 
milyen szerkesztési módszereket, arányokat és esetleg milyen egyéb más forrásokat használhatott a 
tervező. Ezért a tanulmány röviden szól a stíluskorszakok szerkesztési módszereiről és az alkalmazott 
arányokról. Ezek után a pécsi Klimo Könyvtár építészeti szakirodalmában megtalálható szerkesztési 
elveket, az országban fellelhető típusterveket ismerteti a dolgozat. Majd a Pécsi Egyházmegyének egy 
két-boltszakaszos hajóval épült templomán – Bogád plébániatemplomán – keresztül mutatja be ezek 
jellemzőit. 
1 A kutatás a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 számú projekt keretében történt.  
2 VÁRNAGY Antal, A németség története egyházmegyénkben, szerk. CSIGI Imre – KNEIP István: A 
pécsi egyházmegye schematizmusa 1981, Szikra Nyomda, Pécs, 1981, 101-127.  
3 kegyúri jog In: Magyar Nagylexikon, 10. köt. Ir-Kip, Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 2000, 701. 
p.  
4 CS. DOBROVITS Dorottya, Építkezés a 18. századi Magyarországon: az uradalmak építészete, 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1983, 20. 
 
Frey György Péter: A pécsi püspöki uradalom templomai a 18. század első harmadában. Fiatal 
Kutatók és Doktoranduszok II. Nemzetközi Teológuskonferenciája 2011 
 
A Pécsi Egyházmegye 18. századi szakrális építészetére vonatkozó források száma viszonylag nagy, de 
kevés adattal szolgálnak a pécsi püspöki uradalom templomainak a 18. század eleji építészeti 
megjelenését illetően.2 A tanulmány bemutatja, hogyan néztek, nézhettek ki ezek az épületek. A 
tanulmány nem foglalkozik Pécs templomaival, csak az uradalom többi, kisebb településen álló 
épületeivel. Az uradalom történetére vonatkozó áttekintés foglalja össze azokat az írott forrásokat, 
egyházlátogatási jegyzőkönyveket is, amelyek a templomok állapotára vonatkozóan a legtöbb adattal 
szolgáltak. A tanulmány a templomok leírásához, történetük ismertetéséhez a helyszíni bejárások és 
a történeti áttekintésben ismertetésre kerülő írott források mellett felhasználta azt a Magyar 
Országos Levéltárban található tervsorozatot,3 amelyet valószínűleg Klimó György pécsi püspök 
halála után készíthettek az 1770-es évek végén.4 A tervsorozat a püspöki uradalom épületeit egy 
alaprajzzal és egy nézetrajzzal ábrázolja. A felmérésből kimaradt középkori eredetű templomok 
alaprajzai Stippek Józsefnek a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tervtárában őrzött felmérési rajzai, 
manuáléi után kerültek feldolgozásra. 5 
1 A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a 
Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A 
projekt megvalósítását a TÁMOP - 4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.  
2 A témáról írt többek között Koller, Josephus: Historia Episcopatus Quinqueecclesiensis. Tomus VII. 
Pesthini, 1812 és Brüsztle, Josephus: Recensio universi cleri dioecesis Quinqueecclesiensis I-IV. Pécs, 
1874-1880. egyháztörténeti munkájukban. A templomok történetére vonatkozóan Csigi Imre és 
Kneip István: A pécsi egyházmegye schematizmusa 1981. Pécs, 1981. közöl adatokat. Legújabb forrás 
A Pécsi Egyházmegye ezer éve 1009-2009. Szerk. Sümegi József. Pécs, 2008. című könyv e korhoz 
tartozó fejezetei pl. Horváth István: A török utáni újjáépítés évtizedei. A plébániahálózat 
újjászervezéséről írt: Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs: A pécsi egyházmegye plébániahálózatának 
újjászervezése a 18. század első felében. In: Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon – 
különös tekintettel a Dél-Dunántúlra (1700-1740). Szerk. Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs – Vértesi 
Lázár. Pécs, 2009. 225-264. o.; A templomok patrócíniumára vonatkozó források: Tímár György: 
Patrócíniumok Baranya vármegyében a 18. század első évtizedeiben. In: A pécsi egyházmegye a 17-
18. században. Szerk. Fedeles Tamás – Varga Szabolcs. Pécs, 2005. 156-184 o.; A patrócíniumhoz még 
vö. Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. Mandala Kiadó, Szeged, 1998. Lantosné Imre Mária: 
Kápolnaépítészet és kultusz a pécsi egyházmegyében. In: Dél-Dunántúl népi építészete: A 
Pécsváradon 1991. május 6-8 között megrendezett konferencia anyaga / L. Imre Mária 



közreműködésével szerk. Cseri Miklós Szentendre, Pécs, 1991. 289-312. o. Az egyes templomokról: 
Borsy Judit: A pécsváradi Nagyboldogasszony templom építéstörténete (1757-1848). In: Pécsi Szemle 
2008. tél 32-43. o.; Lantosné Imre Mária: Szakrális tájformálás Mecseknádasdon a 18-19. században. 
In: Tanulmányok Pécs történetéből 13. Szerk. Font Mária és Varga Dezső Pécs, 2003. 265-279 o.; Két 
kegyúri család a hitélet megújításáért. In: A pécsi egyházmegye a 17-18. században. Szerk. Fedeles 
Tamás – Varga Szabolcs Pécs, 2005. 185-203. o. A pécsi templomokról: ezen belül a székesegyházról 
Boros László: A pécsi székesegyház a 18. században. Budapest, 1985. (Művészettörténeti füzetek 18.) 
Gosztonyi Gyula: A barokk Pécs. Pécs, 1942.; Szőnyi Ottó: Pécs; valamint Boros László cikkei a Pécsi 
Szemle című folyóiratban;  
3 Magyar Országos Levéltár, Tervtár, Del. Aed. Fasc. 1. No. 61. 62. 64. 66. 68.  
4 Sonkoly Károly: Barokk díszkertek Pécsett. In: Pécsi Szemle, 2000. (3. évf.) nyár 22-41. o. Ezek a 
továbbiakban 1778-as felmérésként kerülnek említésre, mivel Klimó püspök 1777-ben halt meg és a 
felmérés valószínűleg 1778-ban készült. 
5 Stippek József 1926-ban felmérte Baranya megye templomait és kápolnáit. E felméréssorozat 
manuáléi, egyes templomok felszerkesztett rajzai értékes forrásként szolgáltak.   
 
Frey György Péter: A pécsi püspöki uradalom templomai a 18. század első harmadában. In: Szávay 
László (szerk.)Vidimus enim stellam eius .... Budapest, Magyarország, 2011.10.14-2011.10.16. 
Budapest: pp. 130-140.(ISBN: 978-963-236-485-8) 
 
A Pécsi Egyházmegye területe 1689-ben szabadult fel a török uralom alól. A földbirtokosoknak 
érdekében állt, hogy a szétszóródott lakosságot minél előbb letelepítsék, illetve a lakatlanul maradt 
vidéket benépesítsék. Különböző engedményeket adtak azoknak a telepeseknek, akik a jobb élet 
reményében otthagyták eddigi lakhelyüket és eljöttek Baranya és Tolna megyébe. Kezdetben rácok, 
majd németek és horvátok telepedtek le a magyar lakosság mellé.2 A lakosság a 18. század második 
felére gazdaságilag megerősödött és az időközben helyreállított kis középkori templomok, ideiglenes 
fa imaházak szűknek bizonyultak a lakosság részére.  
Az új templomok építése a kegyúr feladata volt.3 A kegyurak között számos külföldi iskolázottságú 
főurat és főpapot találunk, akik építészeti szak-, és mintakönyvek, valamint különféle metszetek, 
illetve típustervek beszerzésével gyarapították gyűjteményeiket, könyvtáraikat.4 Az egyik ilyen főpap 
és kegyúr Klimo György pécsi püspök volt, aki 1751-től 1777-ig állt a Pécsi Egyházmegye élén.  
A tanulmány azokra a kérdésekre próbál választ adni, hogy vajon a kegyúr mint építtető – az 
anyagiakon túl – milyen befolyással lehetett a templom felépítésére, valamint az építőmester, mint 
szakember, milyen szempontok alapján tervezte, tervezhette meg a templomot. Melyek azok a 
tényezők, amelyek befolyásolhatták a templom külső megjelenését, formáját, szerkezetét, illetve 
milyen szerkesztési módszereket, arányokat és esetleg milyen egyéb más forrásokat használhatott a 
tervező. Ezért a tanulmány röviden szól a stíluskorszakok szerkesztési módszereiről és az alkalmazott 
arányokról. Ezek után a pécsi Klimo Könyvtár építészeti szakirodalmában megtalálható szerkesztési 
elveket, az országban fellelhető típusterveket ismerteti a dolgozat. Majd a Pécsi Egyházmegyének egy 
két-boltszakaszos hajóval épült templomán – Bogád plébániatemplomán – keresztül mutatja be ezek 
jellemzőit. 
1 A kutatás a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 számú projekt keretében történt.  
2 VÁRNAGY Antal, A németség története egyházmegyénkben, szerk. CSIGI Imre – KNEIP István: A 
pécsi egyházmegye schematizmusa 1981, Szikra Nyomda, Pécs, 1981, 101-127.  
3 kegyúri jog In: Magyar Nagylexikon, 10. köt. Ir-Kip, Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 2000, 701. 
p.  
4 CS. DOBROVITS Dorottya, Építkezés a 18. századi Magyarországon: az uradalmak építészete, 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1983, 20. 
 
Frey György Péter: Adalékok Schneiderhahn Fülöp működéséhez. Guzsik Tamás Emlékkonferencia, 
Budapest, BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 2012. december 6-7. (2012) 
 



 Schneiderhahn Fülöp a dél-dunántúli falusi templomépítészet egyik jellemző építő- és ácsmestere, 
aki a 18. század végén és a 19. század elején tevékenykedett. Munkásságáról néhány kézzel írt építési 
szerződésből, pénztári számadásból és a Tolna Megyei Levéltárban található néhány tervrajzból és a 
fennmaradt úrszéki iratokból tudunk meg többet.  
Schneiderhahn kezdetben az Apponyi család hőgyészi uradalmában fejtette ki építőmesteri 
tevékenységét, majd a dombóvári és szekszárdi uradalmakban dolgozott, de ismerünk 
magtárterveket is, amelyet a Pécsváradi közalapítvány részére készített.  
Schneiderhahn első önálló munkája valószínűleg Cece római katolikus templomának tornya és 
fedélszerkezete volt. Az ő nevéhez fűződik többek között a bonyhádi evangélikus templom tervezése 
és kivitelezése, az egyházaskozári evangélikus templom és a soltvadkerti evangélikus templom 
kivitelezése, továbbá a szekszárdi plébániatemplom fedélszerkezetének elkészítése. Fő műve 
valószínűleg a hőgyészi Szent Kereszt Felmagasztalása-templom volt. 
 
Frey György Péter: Szimmetria a 18. századi magyarországi vidéki templomok építészetében. In: Dr 
Köllő Gábor (szerk.) XVII. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia. Csíksomlyó, Románia, 
2013.06.13-2013.06.16. Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, pp. 114-118. 
 
ÖSSZEFOGLALÓ  
A tanulmány a vidéki templomok alaprajzi kialakítását, térszerkezetét vizsgálja a szimmetria 
szempontjából. A szimmetria és az arányosság Vitruvius óta a templomok tervezési alapelve volt. Ez 
figyelhető meg a Pécsi Egyházmegye 18. században épült vidéki templomain is. Az egyházmegyében 
tengelyesen és középpontosan szimmetrikus templomok és kápolnák találhatók. A katolikus liturgia a 
hosszházas elrendezésű templomokat részesíti előnyben a centrális templomokkal szemben, így 
érthető, hogy a vizsgált területünkön is több hosszházas elrendezésű templom van. A teljesen 
szimmetrikus templomok többsége a 18. század legvégén épült, amely arra enged következtetni, 
hogy a térformák egyszerűsödésével az alaprajzok szimmetriája egyre fontosabb vált a tervezők 
szemében, előkészítve ezzel egy új stíluskorszaknak, a klasszicizmusnak a kezdetét.  
 
Józsa Anna Ildikó: A 19-20. század színházépítészete: népoperák, nyári színkörök. In: Köllő G 
(szerk.) XVI. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia: ÉPKO 2012. Csíksomlyó, Románia, 
2012.06.07-2012.06.10. Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, pp. 184-189. 
 
A XIX-XX. század fordulójára a társadalomban erősödő demokratikus elvek és a polgárság igényeinek 
kiszolgálása, kifejtése is beépültek a színház épületének építészeti formálásába. A népoperák és a 
nyári színkörök a korszak jellegzetes épülettípusai voltak.  
A tanulmányban összehasonlításra került a budapesti Erkel Színház és a berlini Schiller Theater, mint 
két népopera típus alapvető építészeti hasonlósága a XX. század közepén közel egy időben 
végrehajtott jelentős mértékű átalakításukkal tovább erősödött. A közös építészeti gondolkodásának 
egyértelmű megnyilvánulása érhető tetten a két színházépület nézőtéri elrendezésében, a közlekedő 
terek kialakításában és homlokzat képzésében. Mindezek tovább erősítik azt a tényt, hogy az 
átalakítást irányító építészek a kor szellemével való külön-külön azonosuláson túlmenően az 
egymással való szakmai kapcsolattartásból is táplálkozva hasonló építészeti alkotást hoztak létre.   
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem 
tudományos műhelyeiben" című projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt 
megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 program támogatja. 
A berlini Schiller Theater és a budapesti Erkel Színház  



 
 
Józsa Anna: Szombathely színikultúrája és színházépítészete. Szombathely (2011) 
 
Magyarország legrégebbi városi rangú település, Pannonia Superior császárkultusz központja Savaria, 
a mai Szombathely volt és már a Kr. u. 4. századból találunk színházépítészeti emléket. Egy 4. századi 
írott forrás theatrumot említ és a 19. század második felében még láthatóak voltak az üléssoroknak, a 
cavea-nak a maradványai. 
A szombathelyi színházépítészet és kultúra a 18. század folyamán a jezsuita iskolai színjátszással 
folytatódott. Kezdetben ezeket a darabokat latin nyelven játszották, így nem alakultak ki a nyelv által 
adott nemzeti vonások, sajátosságok. A színpadtechnika legnagyobb művészei néhány világi olasz 
mester mellett a jezsuita tanárok, mint Andrea Pozzo, aki komolyan foglalkozott az 
épületperspektívával és festészeti illúzióval, a barokk színpad kialakítás és színpadtechnika nagyban 
az ő tudásán is alapszik.  A darabokat lehetőleg szabadban adták elő, a rendház előtt állítottak fel 
barokk díszben pompázó színpadot, kulisszákkal, díszkapukkal, római barokkra emlékeztető 
épületeket ábrázoló díszletekkel, belső templomképeket ábrázoltak. Máshol a városháza vagy főúri 
palota dísztermét használták, így az egyszerűbb közönség megismerkedhetett az európai 
építőművészet nagyságaival. Fontos kiemelni, hogy megjelentek a típusdíszletek, mint például 
trónterem, templom, udvar.   
A 19. század közepén felépült a nyári színkör Szombathelyen. Ezek a gyakran arénának is nevezett 
színház épületek jellegzetesen fából épültek, melyek tulajdonképpen fedelet nyújtottak a nézőknek 
és a színészeknek az előadás alatt. A nyári színkörök általában májustól szeptemberig játszottak, így 
bevételeik is csak erre az időszakra korlátozódtak. Ezekhez az adottságokhoz és lehetőségekhez egy 
olcsó, gyorsan megépíthető faszerkezetű épület adott megoldást, ami ugyan nem rendelkezett annyi 
kényelemmel, mint a kőszínház, de a nézők elvárásai is egyszerűbbek voltak. 
1864-ben felmerült egy állandó színház igénye, végül hosszú idő után, 1876-ban kezdődtek meg a kor 
neves építésze, Hauszmann Alajos által tervezett városháza és színház építkezései. A II. 
világháborúban megrongálódott és lebontott Hauszmann-féle kőszínház megszűnése után több 
helyen játszottak színházi előadásokat, végül 2010-ben jött létre a mai Weöres Sándor Színház. 
 
Józsa Anna Ildikó: Az opera, mint a XIX. század jellegzetes színháztípusa: a budapesti Operaház. 
Guzsik Tamás Emlékkonferencia, 2012. december 6-7., BME Építészettörténeti és Műemléki 
Tanszék (2012) 
 
A historizáló színházak fontos elemei az európai építészetnek, ezen belül a színházépítészetnek. A 
korszakban megindult európai városfejlesztések és a városépítészeti tervezés, a társadalmi 
változások és a technikai fejlődés erősen befolyásolta a színházak formálását. A tanulmányban 
vizsgált jelentősebb európai példák és a hazai analógia, az Operaház építészeti kialakítását a 



meghatározott színházépítészeti szempontok szerint mutattuk be. Az elemzés során a hangsúly a 
funkció, szerkezet, technológia elemzésére került, az építészeti stílusokat csak érintőlegesen 
vizsgáltuk. A téralakítást a szigorú funkcionális igények miatt a tengelyes térsorolás jellemzi, amelyet 
még a barokk térszervezésből vett át a historizáló építészet, és amelyet a belső tér építészeti 
alakításával is követtek az építészek. Ezek a tengelyesen felfűzött térsorok önmagukban egész, önálló 
építészeti egységeket alkotnak. A kor operaházainál világosan felismerhető az átgondolt, tudatos 
épületszerkesztés, a szimmetriára törekvés, de érzékelhető a rejtett asszimetria is.  

 
Ybl Miklós, Operaház, 1875-1884 
A nézőtér formálásában a kor színházai jellemzően a patkó-, harang-, illetve U-alakú nézőtéri formát 
alkalmazták. Ettől eltérő példák az antik színházak nézőteréhez nyúltak vissza és elhagyták a 
hierarchiát hangsúlyozó páholysorokat. Azonban ezt a gondolatmenetet követő színházak csak a 19. 
század végétől terjedtek el. A nézőtér és a színpad aránya is változott a vizsgált korszakban. Az egyre 
bővülő funkcionális és szcenikai igények miatt a színpad és kiszolgálóterei arányában nagyobb 
kiterjedésűek lettek a nézőtérnél, így a kezdeti nagyobb nézőtér - kisebb színpad aránya megfordult. 
Ezeknél az összetett színpadoknál sok helyen még a barokk, fa szerkezetű kulisszarendszert 
alkalmazták, de a technika fejlődésével és a tűzveszélyesség miatt az új, már tűzbiztos szerkezetek 
kerültek használatba, amelynek egy egyedülálló példája az Opera hidraulikusan működő Asphaleia 
rendszere. 
A vizsgált korban kialakultak különböző színháztípusok, építészeti típusmegoldások, amelyek aztán 
Európa szerte elterjedtek. Ezeket az elemeket az építészek aztán a helyi adottságokhoz igazítva, 
sajátosan alkalmazták. A külsőben és belsőben eltérő szempontok kielégítését célzó, így másképp 
viselkedő épületeken mindazonáltal erősen érezhető a harmóniára törekvés. Ebből is ered, hogy a 
vizuális szimmetria és aszimmetria kapcsolatának keresése, illetve az épületek mértani 
középpontjának kiemelése szintén jellemezte a kor színházait.  
 
Józsa Anna Ildikó: Felvilágosodáskori városi színházépítészet a korabeli Magyarországon: Urban 
theatre architecture in the age of Enlightenment. In: Dr Köllő Gábor (szerk.) XVII. Nemzetközi 
Építéstudományi Konferencia. Csíksomlyó, Románia, 2013.06.13-2013.06.16. Kolozsvár: Erdélyi 
Magyar Műszaki Tudományos Társaság, pp. 146-153. 
 
A felvilágosodás kori Magyarország városi színházai a megerősödött polgárság jelképeivé váltak. A 
hagyományos barokk színpadtechnikát alkalmazó színházak külső megjelenésükben már az új stílus, a 
klasszicizmus stílusjegyeit mutatják. A tanulmány a 18-19. századi Magyarország nagyobb kulturális 
és közigazgatási központjaiban működött városi színházakat vizsgálja és kitekintést ad a korabeli Pest-
Budán megépült városi színházairól is. 
A vizsgált színházak egy korszak sajátos épülettípusai voltak, amelyeken felfedezhetők az európai 
színházépítészeti megoldások hatásai. A korabeli Magyarországon a barokk vallásos műveltséget 
elhagyva a felvilágosodás és a racionalizmus gondolatiságát követték. A történelmi viszonyokból 



adódó sajátos helyzet, hogy az erős német nyelvi hatalom a színjátszás és kultúra terén is 
érvényesült, csak a 18. század közepe fele kezdett gyengülni. Ekkor a magyar nyelvű színjátszás 
annyira megerősödött, hogy felépülhetett az első állandó magyar nyelvű kőszínház.  
 

 
A pozsonyi (1776), kassai (1787) és kolozsvári (1821) városi színház 
 
A korabeli Magyarország jelentősebb kulturális és közigazgatási központjaiban, mint Pozsony, Kassa, 
Kolozsvár és Nagyszeben inkább az egyszerű tömegalakítással és enteriőrrel kialakított színházak a 
jellemzőek. A színpadtechnikát tekintve a hagyományos barokk színpadtechnikánál egyszerűbb 
szerkezeteket alkalmaztak. Mivel alacsony reprezentációs igénnyel épültek, a közlekedő és kiszolgáló 
terekre és a díszes előcsarnokra nem fordítanak figyelmet. A külső megjelenésben a klasszicizmus, de 
még néhol késő barokk elemek is megjelennek. A kutatómunka folytatása a 19. század második 
felében épült nagyvárosi operaházak vizsgálata, mint a historizmus egyik jellegzetes épülettípusa.  
 
Haba Péter, Simon Mariann: A forradalmi tervtől a fantazmagóriáig. Zalotay Elemér szalagházának 
történeti háttere és recepciója. ÉPÍTÉS- ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY 41: (3-4) pp. 227-251. (2013) 
 
Zalotay Elemér 1958-ban mutatta be az Építésügyi Minisztériumban azt a koncepcióját, melyre ugyan 
nem kapott hivatalos megbízást, de amelyet a tervező a lakásépítéssel kapcsolatos gondok átfogó 
megoldási lehetőségének tekintett. Az ekkor pályakezdő építész úgy gondolta, hogy a 
rutinmegoldásoktól eltérő ötlet számot tarthat az építésügyi szervek figyelmére. A terv olyan 
monumentális „techno-utópia” volt, amely hosszú időre zavarba ejtette az építész szakma és a 
szakpolitika széles köreit. 
Bár Zalotay terve számos megastruktúra-vízióra emlékeztető módon egy innovatív szerkezet 
gigantikus méretûre nagyított verzióját igyekezett lakhatóvá tenni és az élet teljességét felölelő 
egyetemes rendszerre alkalmazni, nem jutott el olyan komplexitáshoz, amely koncepcióját igazi 
megastruktúrává tenné. Ugyanakkor a radikális elgondolás – nem kis mértékben Zalotay 
aktivitásának a következményeként – egyre szélesebb körben keltette fel a szakmán kívüli társadalom 
figyelmét. A szalagházról szóló írások, de különösen az 1965-ös, az Új Írásban folytatott vita azt 
mutatja, hogy Zalotay egy olyan lakáseszményt képviselt rendkívüli állhatatossággal, mellyel szemben 
a Kádár-korszak átalakuló társadalmában senki sem maradhatott közömbös. Az évtized közepére a 
szalagház legendává nőtt, Zalotay pedig a szocializmus nehéz emberének a szimbólumává vált. 
Az elmúlt évtizedben Zalotay Elemér és a szalagház témája ismét bekerült a hazai építészeti 
nyilvánosságba, de ma a személy, a karakter vált sokkal fontosabbá. Immár az építész lett legenda: a 
magányos hős, a vízióval megáldott géniusz, aki az emberekért küzd, de nem talál megértésre. 
Zalotay szalagház-koncepciója egyetlen gondolatra épül, így se ambícióját, se kritikai tartalmát 
tekintve nem hasonlítható a hatvanas évek nagy kísérletező építészeihez. Ez az átlagtól különböző 
figura mégis említésre érdemes, mint a nem múló kísérletezés és a makacs kitartás példája. 
 
Kóródy Anna: Absztrakció és műemlékvédelem: Kortárs spanyol építészet történeti alapokon. 
Tavaszi Szél 2012/Spring Wind 2012 Konferencia. Győr, Magyarország, 2012.05.19. (2012) 
 
A tanulmány alapja egy kategóriarendszer, ami – a hagyományos műemlékvédelmi rendszerezés és 
kulcsfogalmak alkalmazása helyett, azt kiegészítő jelleggel – a beavatkozás építészeti karaktere 
alapján állítja rendszerbe a műemléki környezetbe történő kortárs építészeti beavatkozásokat. Jelen 



tanulmány a legmarkánsabb beavatkozás: az absztrakció fogalmát emeli ki és mutatja be több 
kiemelkedő minőségű spanyolországi épített példán keresztül.  Az absztrahálás képessége mélyen 
áthatja a modernizmus felé különösen nyitott kortárs spanyol építészetet, és szoros kapcsolatot 
teremt a történeti rétegek között, megoldási alternatívát kínálva a műemlékvédelem és az építészeti 
tervezés határterületeinek problémakörében. 
 
Kóródy Anna: Az imitáció kortárs eszközei - Analogikus megoldások a spanyol 
műemlékvédelemben. Pro Scientia Aranyérmesek XI. Konferenciája, SZTE-BTK Pszichológiai Intézet, 
Szeged, 2012.11.08-10. (2012) 
 
A műemléki beavatkozások kettős szerepe végigkísérte műemlékvédelem történetét: az új elem a 
hitelesség érdekében egyszerre kell alkalmazkodjon a történeti formákhoz és a beavatkozás korához. 
Ezen szempontok érvényesülésének aránya viszont a műemlékvédelem eltérő felfogásai mentén a 
szélsőségek között változott: az 1964-es Velencei Charta, aminek hatása Magyarországon máig 
érzékelhető, megkövetelte az új elem anyag- és formabeli megkülönböztetését, de ezzel 
párhuzamosan szerte Európában épülnek a múlt pontos másolásán alapuló épület-rekonstrukciók, 
ahol a cél éppen az eltérések minimalizálása. Hazai szempontból is figyelemre méltóak azok a 
törekvések, amik a két ellenpólus közelítésére koncentrálnak, és különböző módszerekkel egyesítik a 
hely szellemét a kor lenyomatával. Az előadás a műemlék épületekbe történő kortárs 
beavatkozásokban élen járó Spanyolországból emel ki esettanulmányokat, amik eltérő 
eszközhasználattal, de ugyanarra a célra irányulnak. Ez a fajta analogikus gondolkodásmód túlmutat 
az egyszerű utánzáson, és kortárs elemekkel gazdagítja az imitáció eszköztárát. 
 
Kóródy Anna: Építész a romok között – José Ignacio Linazasoro építésszel Kóródy Anna 
beszélgetett. OCTOGON 2(94): pp. 29-32. (2012) 
 
José Ignacio Linazasoro, a Madridi Műszaki Egyetem Építész Karának oktatója az utóbbi évtizedek 
egyik kiemelkedő spanyol építésze. Műveinek nagy része történeti örökséghez, korábbi épülethez 
vagy romhoz kapcsolódik. Itthon ma még szokatlan lehet az a szabadság, ahogy ezeket a tereket 
kezeli, kortárs kéznyomot hagyva a történelem rétegein. A Santa Teresa Kolostor templomának 
tetőtéri bővítése, a valdemaquedai kápolna és a lavapiési Piarista Kulturális Központ a műemléki 
beavatkozások gyakran idézett mai példái Ibériából. A madridi építészirodát működtető José Ignacio 
Linazasoróval Budapesten, a Műegyetemen tartott kurzus előadása után Kóródy Anna beszélgetett. 
 
Kóródy Anna: Kortárs spanyol építészet - régi és új találkozása. Arccal a Nap felé, Építész 
Konferencia, akkreditált szakmai továbbképzés, Szervező: Wienerberger Kft, Győr, 2011. október 
20. (2011) 
 
Az előadás a téglaépítészet, mint központi téma köré épül fel, ami a spanyol építészeti hagyományok 
alapvető része. A történeti építészet meghatározó emlékei mellett azonban ez szerepet kapott a 
kortárs építészetben is, amin belül a történeti környezetbe, régi épületbe történő mai 
beavtakozásokat sajátos nyelvezet és magas színvonal jellemzi. A prezentáció ilyen példákat mutat be 
az elmúlt két évtized nemzetközileg is ismertté vált spanyol munkái közül, elemezve azokban régi és 
új viszonyát, sajátos kapcsolatrenszerét. 
 
Kóródy Anna, Vukoszávlyev Zorán: Archetípus és új értelmezés, Matadero Nave 16, Madrid, 
Spanyolország. RÉGI-ÚJ MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET 2012:(3) pp. 28-30. (2012) 
 
Madrid központjától délre, a Manzanares folyó partján épült fel az 1910-es években a város 
vágóhídja (sp. Matadero). A Luis Bellido tervezte együttes a 20. század eleji ipari építészet egyik 
kiemelkedő példája, és a historizáló stílusú, neo-mudejár elemekkel ötvözött csarnokok egészen a 90-
es évekig használatban voltak. Ekkor a folyópark rehabilitációjának keretében az épületekbe kortárs 



kulturális központot telepítettek, a művészeti negyed múzeumait felfűző Paseo del Prado sugárút 
meghosszabbításaként. A bemutatott csarnokban a főváros legnagyobb kiállítótere jött létre, ami 
flexibilis kialakításának köszönhetően bármilyen kulturális funkciót befogadhat, legyen az művészeti 
kiállítás, koncert, színpadi műsor, vetítés, performance, divatbemutató, workshop vagy akár 
konferencia. 
 
Kóródy Anna, Vukoszávlyev Zorán: Horizont és távlatok.: Hector Fernández Elorza és Alejandro 
Vírseda Aizpún spanyol építészekkel Kóródy Anna és Vukoszávlyev Zorán beszélgetett. OCTOGON 
2012:(8) pp. 18-21. (2012) 
 
A beszélgetés két, a fiatal generációhoz tartozó spanyol tervező: Hector Fenrández Elorza és 
Alejandro Vírseda Aízpun gondolatmenete a gazdasági világválság korlátozó, de ezzel együtt inspiráló 
hatásáról, az elmélet és a gondolatok előtérbe kerüléséről, a brutalizmus és az anyagszeretet 
összefüggésrendszeréről, és végül a természettel való sajátos kapcsolatról, ami a megszólaló tervezők 
építészetében a horizont kiemelésével, bekeretezésével, a látvány komponálásával valósul meg 
legteljesebben. 
 
Kóródy Anna, Vukoszávlyev Zorán: Kapcsolatban a végtelen horizonttal, Casa 1+1=1, Los 
Penascales, Madrid. OCTOGON 2012:(8) pp. 16-18. (2012) 
 
A horizonton vonuló hegyek keretezett panorámája nem mindennapi látványelem egy szokványos 
kertes családi házas övezetbe illesztett ikerház esetében. Alejandro Virseda Aizpun absztrakt 
kompozícióval kezelt épülete kizárja a heterogén környezetet. Az organikus természeti táj 
végtelensége és a nyers felületű anyagok közelsége alkot kontrasztos egységet a Pitch-ikerházban. 
 
Kóródy Anna, Vukoszávlyev Zorán: Régi és új: tisztelet és kontraszt a kortárs spanyol építészetben. 
UTÓIRAT-POST SCRIPTUM 2012:(3) pp. 28-33. (2012) 
 
Hector Fenrández Elorza és Alejandro Vírseda Aízpun spanyol építészekkel Kóródy Anna és 
Vukoszávlyev Zorán beszélgetett. Az egyik elsődleges téma a 20. századi spanyol építészet generációs 
tagozódásának kérdése, amivel kapcsolatban a kutatók által elkülönített három nagy korcsoport 
helyett a helyhez kötődő építészeti iskolák válnak egyre hangsúlyosabbá, a mester-tanítvány 
kapcsolat és teoretikai folytonosság esetenként felülírja a generációs különbségeket. A másik 
meghatározó problémakör az országon belüli régiók szerepének kérdése, ami a kortárs és 
hagyományos építészet találkozási pontjain rajzolódik ki legélesebben. 
 
Kóródy Anna, Vukoszávlyev Zorán: Solidity and Utility.: Contemporary Architectural Interventions 
on Spanish Historic Buildings. TRANSSYLVANIA NOSTRA JOURNAL 2012:(3) pp. 54-59. (2012) 
 
Műemlékvédelmi beavatkozások vizsgálatával megállapítható, hogy az eredeti és a hozzáadott 
elemek statikai illetve geometriai alapon egymáshoz viszonyított helyzete jellemzi a beavatkozás 
szerkezeti illetve funkcionális összefüggéseit, tehát kapcsolat mutatható ki a statikai/geometriai 
viszony és a tartóssági illetve használhatósági igények kielégítése között. Ezen elv mentén a történeti 
épületbe történő beavatkozások területén öt alapvető csoport alakítható ki: megerősítés, 
melléépítés, beépítés, föléépítés illetve átépítés, amelyek esetében a tartósságra és a 
használhatóságra irányuló átalakítások más és más dominanciával jelennek meg, sajátos szerkezeti 
összefüggéseket hordozva. 
 
Kóródy Anna: Kortárs spanyol szakrális terek. Guzsik Tamás Emlékkonferencia, BME 
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék,, Budapest, 2012.12.6 - 2012.12.7. (2012) 
 



Az előadás Guzsik Tamás munkásságához kapcsolódóan, a szakrális építészet vizsgálatát folytatandó 
9 kortárs példát mutat be a mai spanyol építészetből merítve. A példák bemutatják a szakrális terek 
mai építészeti meg/átfogalmazásának legjellegzetesebb típusait: az alkotást (új szakrális tér 
létrehozását), az alakítást (szakrális tér átalakítását a funkció folytonossága mentén) és az 
absztrakciót (szakrális tér átalakítását egyéb célra) 3 különböző jellegzetes épület fénykép és tervrajz 
anyagának alátámasztásával. 
 
Kóródy Anna: Régi és új a kortárs holland építészetben. Kortárs beavatkozások történeti 
épületekben. In: Szabó Levente DLA (szerk.) Közösség és építészet. Budapest, Magyarország, 
2012.06.04. Budapest: BME Építőművészeti Doktori Iskola, pp. 146-151. 
 
A tanulmány alapja egy kategóriarendszer, ami – a hagyományos műemlékvédelmi rendszerezés és 
kulcsfogalmak alkalmazása helyett, azt kiegészítő jelleggel – a beavatkozás építészeti, alkotói 
szándéka, karaktere alapján állítja rendszerbe a műemléki környezetben történő kortárs építészeti 
beavatkozásokat. A felállított három fő kategória más és más aspektusból közelíti meg, másként 
súlyozza a mai építészek feladatát történeti környezetben, történeti épülettel való kapcsolatban. A 
kategóriákat különböző jellegű, az új évezred első évtizedéből származó hollandiai példák illusztrálják 
– ezek a példák a nemzetközi szinten mintaadóvá vált kortárs holland építészetnek kevéssé köztudott 
részét alkotják, ezért elemzésük különösen érdekes lehet. 
 


