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A sikeres egyetemi kutatás és fejlesztés egyik legfőbb záloga világszerte a tehet-
séges PhD hallgatók innovatív alkotása.  Ezért a BME jövőjét is az határozza meg, 
hogy milyen hatékonysággal képes a tehetséges hallgatókat bevezetni az élenjá-
ró nemzetközi kutatásokba.  Ebben fontos szerepet játszanak a doktoranduszi 
minikonferenciák, amelyek során a tehetséggondozás önálló tudományos eredmé-
nyekben, vagy művészeti alkotásokban valósul meg.  Ezért a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-
2010-0009 projekt által szponzorált doktoranduszi konferenciák fontos állomá-
soknak bizonyultak a tehetséggondozás területén, amelyek alkalmából az egyetem 
sikeresen tudja továbbadni azt a tudományos és művészeti örköséget, amely egyút-
tal a jövő minőségét is megszabja majd. 

Ebben a kötetben a BME Építészmérnöki Karon működő két doktori iskolának: az 
(i) Építőművészeti Doktori Iskolának és a (ii) Csonka Pál Doktori Iskolának az „Új 
tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben” 
című, TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 számú projekt által támogatott konferen-
ciáinak az anyaga található.

Levendovszky János
a projekt tudományos vezetője

BevezeTő



BME Építészmérnöki Kar 2012 | Phd műhelyek tanulmányai

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának 
Doktori Iskolái

1. Csonka Pál Doktori Iskola 
 http:// www.szt.bme.hu/index.php/hu/cspdi

2. Építőművészeti (DLA) Doktori Iskola
  http://ltt.bme.hu/dla/



 
 
 
 
 

 
Csonka Pál Doktori Iskola - PhD műhelymunka összefoglaló  

 
TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 

 

2012. április 11. 
 
 
 
 

BME Építészmérnöki Kar 2012 | Phd műhelyek tanulmányai

5



1. BME Építészmérnöki Kar Csonka Pál Doktori Iskola 
 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán 1991 
óta folyik PhD doktori képzés az építészmérnöki tudományok tudományterületen. A 
Magyar Akkreditációs Bizottság 2000-ben akkreditálta a DLA fokozatot adó 
Építőművészeti Doktori Iskola és a tudományos PhD fokozatra felkészítő Csonka Pál 
Doktori Iskola működését. Doktori Iskolánk az építészmérnöki tudományok széles 
spektrumát fedi le az elméleti és gyakorlati szilárdságtani témáktól, az 
épületszerkezeti, épületenergetikai, urbanisztikai és a történeti típusú kutatásokig. 
1991 óta Karunk tíz tanszékén védtek sikeresen PhD disszertációkat, Iskolánk közel 
másfélszáz hallgatónak adott képzést, jelenleg 21 aktív státuszú hallgatónk dolgozik 
kutatási témáján. Képzési programunk az évtizedes működés alatt folyamatos 
monitorozással és módosításokkal alakult ki. Figyelembe véve a tudományterület 
sajátosságait és az egyes kutatási területek szerteágazó témáit - esetlegesen 
interdiszciplináris jellegét – képzési tervünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a 
doktoranduszok egyedi témáihoz igazodva adjon alapot a szükséges ismeretek 
elsajátítására. A doktori iskola által meghirdetett témákban végzett kutatási 
tevékenység jelenti a doktori képzés legfontosabb részét. Összhangban az intézményi 
Doktori és Habilitációs Szabályzattal és a Tanulmányi és Vizsgaszabályzattal, minden 
doktoranduszhoz egy témavezető tartozik, aki teljes felelősséggel irányítja és segíti a 
témán dolgozó doktorandusz tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelölt 
fokozatszerzésre való felkészülését. 
 
2. A „TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 Új tehetséggondozó 
programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben” 
program által támogatott kutatási témák 
 
2.1 Alkalmazott mechanika, szilárdságtan és tartószerkezetek 
 
Vékonyfalú kompozitgerendák egyik tönkremeneteli formája a lokális horpadás, 
amely az alkotó lemezek meghullámosodásával jön létre, amelyet a csatlakozó 
gerendafalak gátolnak. Mivel a kompozitok merevsége általában kicsiny, a lokális 
horpadás jelensége lényegesen fontosabb, mint az acél anyagú gerendáké. A nyomott 
kompozit rudak vizsgálata megoldottnak tekinthető, azonban a hajlított nyírt kompozit 
gerendáké részben nem. Az elmúlt évben megoldottuk a nyírt gerendák 
horpadásvizsgálatát, de nem vizsgáltuk a lokális erőbevezetés hatását. 
Kutatási cél rácsostartók geometriai érzékenységének vizsgálata, vagyis annak 
megállapítása, hogy a kivitelezési vagy egyéb okból kissé pontatlan geometriájú 
rácsostartó erőjátékát milyen mértékben változtatja meg a tökéletlenség, pontosabban 
egyetlen, tökéletlen csomópont helyzetének kis megváltozása a rudak mely részében 
okoz rúderő-változást. További cél membránok geometriailag erősen nemlineáris 
viselkedésének leírása. 
 
2.2 Nyomott kő- illetve beton anyagú szerkezetek vizsgálata 
 
A kő- és beton szerkezeteket tipikusan olyan módon alkalmazzák, hogy a terhük 
túlnyomórészt nyomás legyen, mivel ezen anyagok húzást nem, vagy csak igen 
korlátozott mértékben tudnak felvenni. Tipikus alkalmazásuk a nyomott oszlop illetve 
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az ívszerkezet. Mindkét szerkezettípust évezredek óta alkalmazzuk és a beton, illetve 
vasbeton oszlopok alkalmazása is több mint 100 évre megy vissza. 
A beton és vasbeton oszlopok teherbírását meg lehet növelni oly módon, hogy a 
keresztmetszetet körbefogjuk, és így az axiális teher hatására a beton triaxiális 
feszültségállapotba kerül. A hagyományos megoldásokban ehhez acélköpenyt 
használtak. Az elmúlt évtizedekben egyre gyakrabban alkalmaznak kompozit 
(szálerősítéses műanyag) erősítést, amelynek tulajdonsága jelentősen eltér az acélétól: 
az acél jelentősen képlékenyedik, a kompozit pedig ridegen viselkedik. Vizsgálataink 
szerint a kompozittal erősített vasbeton oszlopok számítására vonatkozó modellek 
eredményei jelentősen eltérnek a kísérleti eredményektől, ezért ezek pontosítására, 
felülvizsgálatára szükség van. 
A kőboltozatok igen gyakran alkalmazott szerkezetek elsősorban (műemléki) 
templomainkban, de igen sok középületünkben is. A boltozat ideális a függőleges 
terhek felvételére, de sebezhető jelentős vízszintes terhek esetén. Magyarországon 
sokáig az a nézet uralkodott, hogy a földrengés hatása elhanyagolható, mai 
ismereteink szerint azonban jelentős vízszintes talajgyorsulásokra kell számítani: a 
méretezés alapját képező 475 éves visszatérési periódushoz tartozó földrengés esetén 
a maximális gyorsulás értéke Komárom térségében a nehézségi gyorsulás 15%-a. 
Felmerül a kérdés, hogy a meglévő boltozataink ezt a terhet képesek-e elviselni. 
 
2.3 Kavicsok morfológiája 
 
Merev testek egyensúlyi osztályai, geometriai formái, az egyensúlyok topológiája és a 
formák időbeli változása között keresünk összefüggéseket, különös tekintettel a 
kavicsok morfológiájára. Merev testek egyensúlyi helyzetei Archimedes óta 
foglalkoztatják a tudósokat. A szerencsejátékok (kockavetés) alapja, hogy homogén 
testek több, egymástól elkülönülő egyensúlyi helyzettel rendelkezhetnek. Statikus 
egyensúlyi helyzetek fontos szerepet játszanak dinamikai rendszerek fázisterének 
megértésében. Korábban megmutattuk, hogy konvex testek osztályozhatóak 
egyensúlyi helyzeteik alapján az egyensúlyi osztályozás alapja a Poincaré-Hopf tétel 
egy speciális alkalmazása. Bebizonyítottuk, hogy síkban egy üres osztály van, térben 
pedig nincsen üres osztály. Az utóbbi eredmény alapja az {1,1} osztályba tartozó 
mono-monostatikus Gömböc létének bizonyítása volt. Előzetes megfigyeléseink 
alapján úgy tűnik, hogy ez az osztályozás hasznos lehet kavicsok geometriájának 
megértésében. 
Kavicsok kopásának modellezése szintén régóta, folyamatosan foglalkoztatja a 
kutatókat. Elméletünk azt jósolja, hogy a kavicsok kopása során az egyensúlyi 
helyzetek száma tipikusan növekedik. Ennek oka, hogy konvex testek kis 
megzavarása esetén az egyensúlyi helyzetek száma vagy változatlan, vagy növekszik, 
és a kopási folyamat lépéseinek döntő többsége tekinthető kis zavarásnak. Ennek 
látszólag ellentmond az a megfigyelés, hogy a kavicsok többségének hat egyensúlyi 
helyzete van. Célunk ennek a paradoxonnak a feloldása. A kutatás során új elméleti 
modellt javasolunk, mely megkülönbözteti a kavicsok lokális és globális egyensúlyi 
pontjait. Ezen két skála markáns szétválása reményeink szerint elméletileg is 
megjósolható, és valós kavicsokon is megfigyelhető. Amennyiben feltevéseink 
igazolódnak, az feloldaná a fent paradoxont és a kavicsok morfológiájának egy igen 
érdekes, nyitott kérdésére adhatna választ. 
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2.4 Interdiszciplináris épületkutatás 
 
Az interdiszciplináris módszereket alkalmazó épületkutatások célja a kiválasztott 
építészettörténeti emlékkör feldolgozásával olyan építészettörténeti kutatási 
metodológia bemutatása, amely – alapvetően az építészmérnök szemléletéből 
kiindulva – a rokon tudományterületek módszereit, interdiszciplináris jellegű 
probléma-megközelítéseit is követve alapvetően a történeti épület helyszínén végzett, 
felmérésen és a mért eredmények helyszíni illetve műtermi kiértékelésén alapuló 
kutatást jelent. A téma körülhatárolásánál az épülettípus – templom és színház- illetve 
a korszakhatár – a 18. századtól a 20. századig – többféle megközelítést kínál, amely a 
módszerek összehasonlítását is lehetővé teszi. 
 
2.5 Építészetelméleti kutatások 
 
2.5/A A hazai ipari építészet 1945-1970 
 
A második világháború utáni, ma a modernizmus fénykoraként meghatározott időszak 
építészetének nemzetközi feldolgozása már a kilencvenes években megkezdődött, 
mára komoly eredmények születtek. A korszak hazai feldolgozása eközben várat 
magára, mindezidáig csak néhány építész monográfia, kisebb tanulmány, illetve az 
épületeket felsoroló gyűjtemény született a témában. A széles körben hozzáférhető 
áttekintések (például a hazai tervezőirodák története) többnyire felszínesek. Az elmúlt 
húsz évben ugyanakkor a korszak hazai történetének a feltárása javában folyik, a már 
hozzáférhető eredmények kellő hátteret adnak a komoly építészeti kutatások 
megkezdéséhez. 
A gazdag kutatási lehetőségek közül kiemelendő az ipari építészet kutatása. Egyrészt 
a korszak – a vas és acél országa – építési tevékenységében meghatározó volt az ipar, 
mint a fejlődés látványos reprezentációja, ami egybeesett azzal a nemzetközileg 
elfogadott tétellel, hogy a technika és a haladás együtt jár. Másrészt a nyugattól a 
szocialista építőipar és építőanyag gyártás következtében egyre inkább lemaradó hazai 
építészet általános tendenciájától eltérően az ipari építészet sokáig tartani tudta a 
lépést a nemzetközi fejlődéssel, esetenként kivívva a szakma nemzetközi 
megbecsülését. 
 
2.5.B Regionális kultúrák építészete az ezredfordulón – a kortárs spanyol 
építészet 
 
A kutatási program a regionális kultúrák építészetének helyzetét vizsgálja az 
ezredfordulón. Az európai integrációs folyamat időszakában aktuális kérdéskört 
érintünk – az évszázadok óta egységes kultúr-tájként fejlődő régiók szerepe ma újra 
felértékelődött. Azonos történelmi alapokból építkezve, a mélyen gyökerező 
hagyományokra támaszkodva, magas szintű tárgyi kultúra jellemzi a kis régiók 
építészetét. A célzottan vizsgált Spanyolország helyzete azért is különleges, mert 
mind történelmében, mind természeti adottságaiban egyedi fejlődési tendenciák voltak 
kitapinthatóak már az egységesülő nagy államtestben is. A nemzetközi modern 
építészet szellemiségéből kiemelkedő kortárs spanyol építészetben is sajátos 
tendenciákat jelölhetünk meg a kulturális sokszínűséget hangsúlyozva az 
ezredfordulón. 
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3. A tehetséggondozás formái a „TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 Új 
tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos 
műhelyeiben” program keretében 
 
A TÁMOP program keretein belül Iskolánk a tehetséggondozás négy formáját tudja 
megvalósítani. Egyrészt a kutatási témákban résztvevő doktoranduszok számára 
biztosítunk támogatást, másrészt a hallgatóknak lehetőségük van pályázati 
rendszerben konferencia-részvétel hozzájárulást igényelni. A program lehetőséget ad 
neves külföldi oktatók meghívására, a Doktori Iskola Tanácsának döntése szerint első 
vendégünk 2012 tavaszi félévében Prof. Donatella Fiorani volt a Római Sapienza 
Egyetemről, aki az „Interdiszciplináris épületkutatás” témához kapcsolódóan tart 
esettanulmányt bemutató és módszertani előadásokat és intenzív személyes 
konzultációval segíti a témában kutató doktoranduszok munkáját. 
Fogadjuk Prof. Stuart S. Antmant a Marylandi Egyetemről. Antman professzor a 
nemlináris rugalmasságtan és a rúdelmélet kiemelkedő kutatója, akinek vonatkozó 
témájú klasszikus monográfiája szinten minden szakcikk hivatkozás-jegyzékében 
megtalálható. A 2011/12 tanévben a Tartószerkezetek Mecahnikája Tanszéken 
szervezett olvasószeminárium célja ezen könyv anyagának megismerése. Antman 
professzor jelezte, hogy a könyv most folyamatban lévő 3. kiadásához szeretné 
felhasználni a szeminárium során felvetődött kérdéseket, megjegyzéseket. A 
szemináriumon karunkról négy fő vesz részt rendszeresen. 
A Kavicsok morfológiája című kutatási téma keretében hatékonyan ki tudnánk 
használni a projekt keretében az egyetemre érkező szuperszámítógép adta 
lehetőségeket. Megkezdtük azokat a fizikai kísérleteket, melyek numerikus 
szimulációjához igénybe kívánjuk venni. Ugyancsak megkezdtük annak a 
terepgyakorlatnak az előkészítését, melynek során Szabó Tímea doktorandusz fog 
adatokat gyűjteni, ezek feldolgozására szintén az új számítógépet kívánjuk használni. 
 
 
4. PhD tanulmányok 
 
Ther Tamás: Falazott boltív rázókísérletének előkészítése 
 
Szabó Tímea: Kavicsok morfológiája 
 
Józsa Anna: Hagyományok és technikai fejlődés a XIX-XX. század 
színházépítészetében: népoperák, nyári színkörök 
 
Haba Péter: Technika, esztétika, reprezentáció. Ipari építészet és pavilontervezés 
Magyarországon az 1950-es és 1960-as években 

BME Építészmérnöki Kar 2012 | Phd műhelyek tanulmányai

9



Falazott boltív rázókísérletének előkészítése 
Ther Tamás 

 
Absztrakt: Egy eljárást mutatunk be falazott boltívek rázókísérletének végrehajtására. A módszert 
egy rázott téglakonzolon végrehajtott kísérlettel illusztráljuk. A téglák mozgását videókamerával 
követjük, oly módon, hogy az elemeken olyan markereket helyezünk el, amelyek koordinátái az 
alábbiakban bemutatott algoritmussal meghatározhatók. Az eredmények alkalmasak a kifejlesztés alatt 
álló numerikus modell verifikációjára. 

Bevezetés: Boltíveket, boltozatokat már az ókorban is gyakran használtak nyílások 
kiváltására, nagyobb támaszközű terek lefedésére. A szerkezeti megoldás előnye, 
hogy a kő vagy a tégla nagy nyomószilárdságát kihasználva juttatja a függőleges 
terheket a megtámasztó falakra. Ugyanakkor köztudott, hogy ezek a szerkezetek 
kevésbé állnak ellen oldalirányú terhekre, például földrengésre. 
Magyarországon sokáig az a nézet uralkodott, hogy a földrengés hatása 
elhanyagolható, mai ismereteink szerint azonban jelentős vízszintes 
talajgyorsulásokra kell számítani: a méretezés alapját képező 475 éves visszatérési 
periódushoz tartozó földrengés esetén a maximális gyorsulás értéke Komárom 
térségében a nehézségi gyorsulás 15%-a. Felmerül a kérdés, hogy a meglévő 
boltozataink ezt a terhet képesek-e elviselni. 
A vizsgálat módszerei:Boltozatok földrengési méretezésének jelenleg nincsen 
általánosan elfogadott módszere. Az épületeinknél használt rugalmas illetve 
tökéletesen rugalmas-képlékeny anyagok méretezésénél kidolgozott rendkívül 
hatékony válaszspektrum-analízis [1] ebben az esetben nem használható. A 
boltozatok, boltívek ugyanis nem tekinthetők sem rugalmas, sem tökéletesen 
rugalmas-képlékeny viselkedésűnek: a kialakuló repedések, a szerkezeti elemek és a 
habarcs degradációja, a merevség, a geometria és a csillapítás nemlineáris viselkedése 
nem vehetők figyelembe válaszspektrum eljárás esetén. 
A szerkezet vizsgálatának három lehetséges módja van: 

- „pontos” dinamikai modell alkalmazása, [2],  
- kísérleti eredményekből levont következtetések alkalmazása, 
- közelítő számítási eljárás alkalmazása. [3, 4, 5] 

Célkitűzés: Dolgozatunkban a következőképpen fogunk eljárni: 
- Kidolgozunk egy numerikus módszert diszkrét elemekből álló ívek dinamikai 
vizsgálatára. 
- Falazott ív rázókísérletei alapján verifikáljuk a dinamikai modellünket, és – ha 
szükséges – beállítjuk a modell paramétereit. 
- Ezt követően nagyszámú „virtuális” (numerikus) kísérletet végzünk, amelynek 
eredményei alapján 
- megalkotunk egy közelítő, a tervezés számára is használható egyszerűsített 
méretezési eljárást. 
Tégla konzol rázókísérlete: A kísérleti beállítások teszteléséhez próbakísérletet 
hajtottunk végre. Az 1. ábrán bemutatott kísérleti elrendezéssel 13 különböző mozgást 
rögzítettünk HD minőségben. A felvételeknél 4 eltérő kialakítású jelet (markert) 
alkalmaztunk (2. ábra). A kamera 60 képkockát készített másodpercenként (fps), a 
fókusztávolság 180 cm volt. A gerjesztést egy sínen futó kocsi kézzel való rázása 
adta. 
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1. ábra Kísérleti beállítás 

 

 
2. ábra Az alkalmazott markerek 

A kísérlet célja kettős. Elsődleges célként a kísérleti beállítások dokumentálásával és a 
képi analízis során szerzett tapasztalatokkal a későbbiekben megvalósuló rázóasztalos 
kísérlet beállításait határozzuk meg. Továbbá kifejlesztjük azt a programot, amely 
segítségével meghatározhatók az elemek elmozdulásainak időfüggvényei. 
Másodlagos célként szeretnénk a megkapott időfüggvényekkel a numerikus 
modellünket verifikálni. 
Az időfüggvények meghatározásához elsődleges feladat, hogy a videófelvételek 
képkockáin található jelző pontok (markerek) pontos helyét meghatározzuk minden 
egyes képen. Első lépésként a kamerából nyert .MTS formátumot kellett a MatLab 
számára kezelhető .AVI formátumba konvertálni. A konvertálás során jelentős 
adatveszteséget okozott, hogy az ingyenesen elérhető konvertáló program az eredeti 
60fps-ből mindössze 25-ös képsűrűséget tudott előállítani.  
A filmkockákat egy nm× -es mátrixnak tekintve meg kívánjuk határozni a markerek 
középpontját jelentő képpontok (pixelek) koordinátáit. Ehhez a beolvasott film (3/a-b 
ábra) első képkockáján kijelöljük a markerek közelítő helyét. A megadott koordináták 
körül egy r sugáron kívüli pontokat (maszk) töröljük (3/c-d ábra). A megmaradó 
képet binarizáljuk (3/e ábra), s az így előállított fekete-fehér képen a MatLab 
„corner” algoritmusával sarokpontokat keresünk. A megtalált sarok-koordináták 
átlagából számítjuk az adott marker középpontját (3/f ábra). Az i-edik időlépésben az 
adott markerhez tartozó maszk középpontját az i-1-edik időlépés marker-
középpontjának vesszük fel. Így a markerek kezdeti kézi meghatározása segítségével 
a bemutatott algoritmus alapján minden egyes marker pillanatnyi koordinátája 
meghatározható minden egyes időlépésben. 

téglák (6,5/12/24) 

markerek 

jelek a perspektivikus 
torzulás 
kiküszöbölésére 

rázott kocsi 
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3. ábra Az algoritmus egyes lépései: a) színes kép, b) zöld csatorna, c) maszk, 

d) maszkolt kép, e) bináris kép, f) sarokkeresés eredménye és a számított középpont 

Ilyen módon rendelkezésre áll minden egyes képkockán a markerek középpontjának 
koordinátája. A tégla elemek tényleges mozgásának meghatározásához ki kell 
küszöbölni a kép ferdeségét, valamint meg kell határoznunk a téglák súlypontját a 
kezdő kép alapján. Ezt követően az egyes elmozdulási koordináták és az elfordulás 
mértéke a markerek mozgásaiból számíthatók. A téglák súlyponti elmozdulásai és 
elfordulásai az idő függvényében ábrázolhatók. A kocsin lévő pont elmozdulása és az 
ebből (numerikus deriválással) számított pillanatnyi gyorsulási értékek szintén 
ábrázolhatók.  
Eredmények:A bemutatott algoritmus segítségével meghatározható a végrehajtott 
kísérlet felvételeiből a téglaelemek mozgása. A futtatás egy-egy pillanatképe látható a 
4. ábrán. 

 
4. ábra A téglák elmozdult képének követése a 009-es és 013-as felvételen 

Az eljárás eredményeként – a sok kerekítési pontatlanság ellenére is – meglepően 
sima görbéket kapunk (5. ábra), amely az eljárás stabilitását igazolja. Az analízis 
pontosságát jelenleg 3-4 pixelre becsüljük, amely megközelítőleg 1-1,5mm-t jelent. A 
majdani kísérlet méretét figyelembe véve várhatóan már ez a pontosság is elegendő 
lesz. 
Nagyban növelné a mérésünk pontosságát, ha a képfeldolgozás során az eredeti 60fps-
es felvételen hajtanánk végre az eljárást. Ezen felül a színes felvételen eddig 
önkényesen a zöld csatornán végeztünk el minden mérést: az analízis kék és piros 
csatornán való elvégzésével tovább finomítható az egyes csatornák pontosságát. A 
sarokkeresés során nyert pontoknál extra pontosságot érhetünk el, ha a marker 
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alakjának megfelelő függvény illesztésével és nem pusztán az átlaggal határozzuk 
meg a súlypontot [6]. 
A későbbi kísérlet esetében a méréseket tovább pontosíthatjuk másfajta markerek 
alkalmazásával és az egyes markerek elemen való helyének pontos megadásával. 

 
5. ábra 009-es felvétel: téglák elmozdulásai és a gerjesztés függvénye 

Összefoglalás: A fentiekben bemutattuk egy egyszerű rázókísérlet képi analízisét. 
A kidolgozott algoritmus kicsiny futási idővel és nagy megbízhatósággal képes 
megtalálni a megjelölt elemek helyét minden egyes képkockán. A jelek mozgásából 
elfogadható pontossággal meghatározható minden egyes téglaelem mozgása és az 
elmozdulások időfüggvényei. Ilyen módon az algoritmus már jelenlegi formájában is 
alkalmas lenne egy nagyobb kísérlet mozgását 1-1,5 mm-es pontossággal 
meghatározni. 
A bemutatott egyszerű kísérlet és a hozzá kidolgozott képi analízis segítségével nem 
pusztán a rázóasztalos kísérlet számára szereztünk számos hasznos tapasztalatot, 
hanem a létrehozni kívánt numerikus modell számára is rendelkezünk olyan 
összehasonlításra alkalmas eredményekkel, amelyek a modell verifikálása során 
segítségünkre lehetnek. 
Köszönetnyilvánítás: A munka szakmai tartalma kapcsolódik az "Új tehetség-
gondozó 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. Továbbá a szerzők szeretnének 
köszönetet mondani Sebestyén Ottónak, Jelencsik Mátyásnak és dr. Barsi Árpádnak a 
kísérletekben és a képi feldolgozásban nyújtott segítségükért. 
Hivatkozások: 
[1] Dulácska – Joó – Kollár (2008). Tartószerkezetek tervezése földrengési hatásokra. Akadémiai 
Kiadó, Budapest 
[2] DeJong, M. J. (2009). Seismic Assessment Strategies for Masonry Structures, Ph.D. Dissertation, 
Massachusetts Institute of Technology 
[3] Oppenheim, I. J. (1992). The masonry arc has a four-link mechanism under base motion, 
Earthquake Engeneering and Structural Dynamics, 21, 1005-1017. 
[4] Heyman, J. (1966). The stone skeleton, International Journal of Solids and Structures, 2, 249-279. 
[5] Housner, G. W. (1963). The behaviour of inverted pendulum structures during earthquakes, 
Bulletin of the Seismological Society of America, 53(2), 403-417. 
[6] Hegyi D. (2005.), „Műszaki textília alakváltozásainak mérése fotó eljárással”, Anyagvizsgálók lapja 
15: pp. 5-7. 
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Kavicsok morfológiája 
Szabó Tímea, Domokos Gábor, Lángi Zsolt 

 
Absztrakt: Kavicsok felszínén a statikai egyensúlyok két, jól elkülönülő skálán jelennek meg: a 
lokális és globális egyensúlyok skáláján. A lokális egyensúlyok azonosítása nagy pontosságú 3D 
lézeres scanneléssel lehetséges, a projekt keretében mintegy 400 kavics scannelését végezzük el. Az 
előadás bemutatja a scannelés menetét, a lokális egyensúlyok számítógépes azonosításának módját, 
valamint a kavics scannelések célját. 
 
Bevezetés: A természetben található kavicsok változatos alakja élénken kutatott 
terület a geológiában, mert a kavicsok formája értékes információt hordoz az 
üledékképződés körülményeiről. A geológusok számos, hosszméréseken alapuló alak-
indexet és ezekre épülő osztályozási rendszert javasoltak a kavicsok morfológiájának 
leírására, jelenleg az ún. Zingg-osztályozás a legelterjedtebb ilyen rendszer. A 
klasszikus alak-osztályozási rendszerek kétségkívül hasznosnak bizonyultak a 
gyakorlatban, ám a hosszmérések miatt több, a mérő személy által megbecsült 
önkényes adatot is tartalmaznak.  
Korábbi kutatómunka megmutatta, hogy konvex testek osztályozhatóak egyensúlyi 
helyzeteik alapján (Várkonyi és Domokos 2006), az egyensúlyi osztályozás alapja a 
Poincaré-Hopf Tétel egy speciális alkalmazása (Arnold, 1998). Ezen eredményt 
felhasználva egy új osztályozási rendszert javasoltunk kavicsok morfológiájának 
jellemzésére, amely a gyakorlatban is könnyen alkalmazható geológusok számára. A 
terepen elvégzett kézi mérések alapján az új rendszer hasznosnak bizonyult (Domokos 
et al. 2010, Szabó és Domokos 2010).  
Ugyanakkor, a kavicsokkal elvégzett sok kézi mérés arra is rámutatott, hogy finom 
poliéderek, így kavicsok felszínén az egyensúlyi pontok két skálán jelennek meg: egy 
lokális és egy globális skálán (Domokos, Sipos, Szabó 2012). „Nagyítón keresztül” 
nézve a kavicsok felszínén számos mikroszkopikus méretű lokális egyensúlyt 
találunk, ezek a kavics valódi egyensúlyai. A külső szemlélő szabad szemmel azonban 
nem képes megkülönböztetni ezeket a lokális egyensúlyokat, mert azok jól 
összetömörülő csoportokban helyezkednek el a kavics felszínén. Helyette a kézi 
kísérletező magukat a csoportokat észleli egy-egy globális egyensúlyként, vagyis 
tulajdonképpen képzeletben „kisimítja” a valójában poliéderes kavics-felszínt.   
Felmerül a kérdés, hogy mennyi ezeknek a lokális egyensúlyoknak a száma? A 
fentiek miatt ez a kérdés egyszerű kézi mérésekkel nem dönthető el, mert annak során 
csak a globális egyensúlyok száma határozható meg megbízhatóan. A kérdés tehát 
egyrészt elméleti matematikai vizsgálatokat igényel, amellyel közelítőleg 
megjósolható a lokális egyensúlyok száma, másrészt korszerű, nagy precizitású 3D 
scannelést használunk a valódi kavics alakok pontos rögzítése érdekében, amelyre 
építve számítógéppel már megállapítható a lokális egyensúlyok száma.  
Az elméleti matematikai vizsgálatok keretében megmutattuk, hogy sima görbék ill. 
felületek politópos közelítésekor az egyensúlyok számára végtelenül finomodó 
közelítés esetén sem kapjuk vissza az eredeti sima görbe ill. felület egyensúlyi 
pontjainak a számát (Domokos, Lángi, Szabó). A lokális egyensúlyok száma ugyanis 
egy bizonyos értékhez tart a felosztás finomításával, mely értéket a görbe ill. felület 
lokális geometriája (azaz görbülete) és az adott pont súlyponttól mért távolsága 
határozza meg. Ez az eredmény tehát becslést ad a lokális egyensúlyok közelítő 
számára, mely becslés valódi kavicsokon ellenőrizhető a fent említett 3D scannelés 
segítségével. 
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Kavicsok 3D scannelése: A lokális egyensúlyok azonosítása kavicsokon igen 
munkaigényes és összetett feladat, ellenben az ebből kinyerhető információ is igen 
részletes. Korábbi munkánk során (Domokos, Sipos, Szabó 2012) eddig 100 kavics 
3D scannelésére volt lehetőségünk, jelen TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 program 
további mintegy 400 kavics scannelését teszi lehetővé, ebből a projekt során eddig 
100 kavics készült el. A scanneléseket Hodosán Zsolt és Nagy Tibor nappali tagozatos 
hallgatók végzik a BME Gyártástudomány és -technológia Tanszékén. A scannelés 
végeredményeként egy igen értékes és a maga nemében egyedülálló adatbázis fog 
létrejönni, amely nemcsak a bevezetésben felvetett kérdésre válaszol, hanem 
várhatóan több jövőbeli elméleti munkánk verifikációjában is segít majd. 
Az utóbbi években igencsak megnövekedett az érdeklődés a 3D scannelési technikák 
iránt a geológia tudományágában, azon belül a geomorfológiában (Bourke et al 2008, 
Heritage and Hetherington 2007, MacMillan et al 2003, Nagihara et al 2004), hiszen 
ez az új technika igen pontos információval szolgál a különböző felszínformák 
geometriájáról, ill. annak változását is könnyen nyomon követhetővé teszi. Ehhez 
hasonlóan, kavicsok 3D scannelése is igen részletes adatot nyújt, amely alapján a 
jövőben mód nyílhat a különböző geológiai helyszínek és az azokhoz köthető kopási 
folyamatok azonosítására. 
A scannelést egy Kondia NCT CNC gépbe fogatott SCANTECH 3D lézer scannerrel 
végezzük, melynek scannelési pontossága 0.1 mm. A kavicsokat 6-8 különböző 
pozícióból kell bescannelni (lásd 1/a) ábra), a scanner így közelítőleg 80-100000 
pontot gyűjt össze kavicsonként. Az egymással átfedésben lévő pontfelhőket azután 
speciális reverse engineering szoftverrel (RapidForm XOR) illesztjük össze (lásd 1/b) 
ábra). Az összeillesztett pontfelhőből végül egy háromszögelt poliéderháló készül, 
melynek hozzávetőleg 20-30000 lapja van (lásd 1/c) ábra). 
 

 
1. ábra: scannelési folyamat bemutatása egy kavicson 

a) különálló pontfelhő. b) pontfelhők összeillesztése. c) kész háromszögelt 
poliéderháló 

 
Ezek után előállítjuk a poliéder konvex burkát, hiszen sík felületre téve a kavicsot, az 
a konvex burkán gördül, így az egyensúlyok szempontjából a konvex burok a 
lényeges. A lokális egyensúlyi pontok ezután a konvex poliéderen a következőképp 
kereshetőek meg: 

1. A stabil pontok a poliéder lapjain találhatóak, mégpedig azokon a lapokon, 
ahol a lapra merőleges, az G súlyponton átmenő egyenes elmetszi a lapot (lásd 
2/a) ábra) 

2. Instabil pontok a poliéder csúcsai lehetnek, mégpedig instabil egy C csúcs, ha 
a CG szakaszra merőleges, C-n átmenő sík nem metsz bele a testbe (lásd 2/b) 
ábra) 
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3. Az éleken egy harmadik típusú egyensúly jöhet létre, nyeregpontok. 
Nyeregpont van egy élen, ha az élre merőleges, G-n átmenő n egyenes 
elmetszi az élet és az n normálisú, az élet is tartalmazó sík nem metsz bele a 
testbe (lásd 2/c) ábra) 

 
2. ábra: lokális egyensúlyok azonosítása konvex poliéderen 

a) stabil egyensúly a lapon. b) instabil egyensúly a csúcson. c) nyeregpont egy élen 
 
Az így kapott egyensúlyszám azután összehasonlítható az elméleti modell (Domokos, 
Lángi, Szabó) adta becsléssel, erre mutat egy példát a 3. ábra. A valós és becsült 
egyensúlyszámok jó egyezést mutatnak. 
 

 
3. ábra: lokális egyensúlyok a K4_21 jelű kavicson: pirossal a stabil lapok, kékkel az 
instabil csúcsok, zölddel a nyeregpontot tartalmazó élek. A táblázat a számítógéppel 
azonosított valódi egyensúlyok számát és az elméleti modell adta becslést hasonlítja 

össze (S: stabil, U: instabil, H: nyeregpontok száma) 
Összefoglaló: A kavicsok geometriája iránt Arisztotelész óta neves tudósok sora 
érdeklődött, ez az érdeklődés máig sem csappant. Kutatásunk alapötlete, hogy 
a statikai egyensúlyok fogalma egy természetes osztályozási rendszert kínál térbeli 
formák kódolására. Korábban rámutattunk, hogy az egyensúlyok 2 skálán jelennek 
meg kavicsok felszínén (Domokos, Sipos, Szabó 2012): a lokális, valódi egyensúlyok 
csoportokba tömörülnek, így ezek a csoportok a külső szemlélő számára egy-egy 
globális egyensúlyként jelennek meg. A globális egyensúlyok száma kézi mérésekkel 
megállapítható, ugyanakkor, legalább olyan fontos kérdés a lokális egyensúlyok 
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száma. Ez utóbbi korszerű, 3D scannelés segítségével, számítógéppel határozható 
meg. Az így létrehozható adatbázis igen részletes információt hordoz a kavicsok 
geometriájáról, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy elméleti modelljeinket 
verifikáljuk, így a projekt keretében előállított értékes adathalmaz várhatóan több 
jövőbeli kutatásunk sarokkövévé válhat. 
 
Köszönetnyilvánítás: A munka szakmai tartalma kapcsolódik az "Új tehetség-
gondozó 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. 
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Hagyományok és technikai fejlődés a XIX-XX. század 
színházépítészetében: népoperák, nyári színkörök 

Józsa Anna 
 
Absztrakt: Összehasonlító vizsgálatok alapján kimutatjuk, hogy az Erkel Színház és a berlini 
Schiller Theater, mint két népopera alapvető építészeti hasonlósága a XX. század közepén közel egy 
időben végrehajtott jelentős mértékű átalakításukkal tovább erősödött. Ezt bizonyítja a két 
színházépület nézőtéri elrendezése, a közlekedő terek kialakítása és a homlokzatuk kiképzése, mint az 
átalakítást irányító építészeknek a kor szellemével való azonosulása. 

Bevezetés: A színházépítészet minden korban izgalmas kérdéseket vetett fel. Az 
építészeti stílusok, törekvések, a társadalmi és szakmai igények változásával, a 
technika és ezen belül a színháztechnika fejlődésével újabb problémák, kérdések 
keletkeztek. Ezek befolyásolták a színházak építészeti kialakítását és erre minden kor 
építészete megpróbált megfelelő választ adni. Jelen kutatásban az építészeti-
technológiai-színpadtechnikai összefüggésrendszer szempontjait tekintjük forrásnak 
és ezért a forráskutatás mellett az interdiszciplináris területek, a technikatörténet, 
színháztörténet és az épületkutatás különösen fontosak. 
Színházépítészet fejlődése és előképek: A reneszánsz volt az első korszak, 
amely a színházak építészeti formálására, a nézőtér és a színpad kialakítására – és 
csak erre – fektette a hangsúlyt. Az azt követő barokk korban számos udvari és főúri 
magánszínház, kastélyszínház épült, valamint az olasz és francia színházépítészeti 
hagyományokat alapul véve gazdagon díszített, illuzionisztikus légkört keltő, több 
emeletes páholysorral rendelkező városi színházak épültek. Friedrich Gilly berlini 
Nemzeti Színház tervében (1798) először jelent meg a belső funkció külső tömeggel 
való kifejezése, de a színháznak ekkor még a reprezentatív funkciója nem jelent meg.  
A XIX. században a színházépítészet jelentős fejlődésen ment keresztül, a közönség 
kényelme, a jó hallási és látási viszonyok, valamint a tűzbiztonság került az előtérbe. 
Építészeti elrendezés szempontjából a színpad és a nézőtér kialakítása nem sokat 
változott, de fontossá vált a reprezentáció, a tágas lépcsők, előcsarnokok, 
közönségforgalmi terek kialakítása. Karl Friedrich Schinkel berlini Schauspielhaus 
épületével (1818) már ez a jellege került a középpontba, Gottfried Semper drezdai 
Operája (1838-41) a Gilly által elindított színháztervezési elveket folytatta, vagyis a 
külső formálás jól mutatja az épület funkcióját. 
A XIX-XX. század fordulójára a társadalomban erősödő demokratikus elvek és a 
polgárság igényeinek kiszolgálása, kifejtése is beépültek a színház épületének 
építészeti formálásába. A következőkben e színháztípus jelentősebb épületeit 
kiemelve mutatunk rá a színházak sajátosságaira. Ez a századfordulón kialakult 
gondolatmenet már G. Semper müncheni Wagner-színház tervében is megjelent és 
ilyen szellemben épült meg Bayreuth-ban Wagner Festspielhaus-a (1876), amely 
számos későbbi ún. népszínháznak szolgált előképként. Ezeket a színházakat gyakran 
népoperáknak is hívják (Volkstheater, Volksbühne), valamint a német szakirodalom a 
reform és demokratikus színház elnevezést is használja.1 
A nézőtéri formálásra jellemző, hogy visszatért az amfiteátrum és aréna elrendezéshez 
és azáltal, hogy ez az építészeti felfogás az amfiteátrum klasszikus nézőtéri 
formájából újszerűen trapézt vágott ki, a nézőket szembefordította a színpaddal, 
vagyis minden nézőnek azonos látási viszonyokat biztosítottak. Továbbá megszűntek 
a sokemeletes páholysorok, helyettük egyetlen emeleti páholyt alakítottak ki. A kor 

                                                 
1 Gütler, Peter: Opernhäuser und Theater In.: ed.: Robert Riedel, Berlin und seine Bauten, Teil V., 
Verlag von Wilhelm Ernst und Sohn, Berlin-München, 1983. 
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neves német színházépítész párosa, Jakob Heilmann és Max Littmann által tervezett 
müncheni Prinzregentheater (1901) is ezt a nézőtéri kialakítást mutatja. A Hans 
Poelzig által tervezett berlini Groβes Schauspielhaus (1919) is hangsúlyosan 
képviselte azt a színházépítészeti reformot. 

              

 

 

A nyári színkör, mint a XIX. század jellegzetes épülettípusa: A XIX. 
századi Magyarországon, főleg a vidéki városokban számos színház épült, az ún. 
nyári színkörök, más néven arénák2. A XIX-XX. századi színházépítészetet vizsgálva 
érdekes kérdésként vetődik fel, hogy ezeket a nyári színköröket tekinthetjük-e külön 
épülettípusnak a kor színházépítészetében. A nyári színkörök a lakosság nyári 
szórakoztatására létesültek, általában májustól szeptemberig játszottak, így bevételeik 
is erre az időszakra korlátozódtak. Ezekhez az adottságokhoz és lehetőségekhez egy 
olcsóbb, gyorsabban megépíthető faszerkezetű épület adott megoldást. A faszínház 
kényelmi szempontból kevesebbet nyújtott, mint a kőszínház, de a nézők elvárásai is 
szerényebbek voltak ezekkel a nyári színházakkal szemben. Nem kellett fűteni, a 
nézőtér egyszerű fapadokból állt, így a jegyárak is alacsonyak voltak. Tulajdonképpen 
tekinthetjük őket a népszínházak gondolatán alapuló színházépületeknek, a népopera 
mintegy altípusának. 
A nyári színkörök egyik kiemelkedő hazai példája a Budai Nyári Színkör, melynek 
érdekességét az is adta, hogy a színpad hátsó falát meg tudták nyitni a Tabán felé, így 
a színpad nagysága jelentősen megnövekedhetett, és a valós környezet díszletként 
szolgálhatott. 
Erkel Színház, mint a népopera-típus kiemelkedő példája: A 
századfordulón a Közép-Európai színházépítészetet a bécsi Fellner és Helmer 
építészeti iroda uralta. A kor magyar építészei, akik szerettek volna a magyar 
színházak építésében részt venni, és mint akkori összetett funkciójú épületek 

                                                 
2 Az aréna kifejezés abban az időben igen divatos volt, a korabeli cikkek sűrűn használják kör alaprajzú 
színházak megnevezéseként. Az aréna kifejezést a színkör szinonimájaként használták. 

4. ábra Bayreuth Festspielhaus 1872 (R.Wagner, O.Brückwald), München Wagner-Theater terv (G. Semper), 
München, Prinzregentheater 1901 (J.Heilmann, M. Litmann) 
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tervezésében jelentős szerepet kapni, elnyomva érezték magukat a bécsi építészek 
által. Ekkor merült fel egy új nemzeti színház építésének gondolata.3 A Népopera4 
épületére kiírt tervpályázatot Jakab Dezső, Komor Marcell és Márkus Géza nyerték 
meg. A Népopera kialakítása az épülettípusra jellemző trapéz nézőtéri formát követi, 
egy emeleti páhollyal, 2400 ülőhellyel. A közönségforgalmi terek, az előcsarnokok és 
lépcsők kialakítására nem fektettek nagy hangsúlyt. 
A gyors felépítés miatti hiányosságok pótlására és az épület átalakítására a 
későbbiekben többen készítettek terveket. 1917-ben Vágó László, Kismarty Lechner 
Lóránd 1950, Oscar Kaufmann 1950-51-ben készített átépítési tervet, utóbbi meg is 
valósult. Az Erkel Színház átalakítása során a színpadot mélységében megnövelte, 
ezzel kapcsolatban a proszcéniumot átépítette, a proszcénium páholyt a nézőtér felé 
fordította, az oldalpáholyok homlokfalát előrébb hozta, a díszletraktárakat 
kiegészítette. Az Erkel Színház eddigi utolsó átalakítása Kotsis Iván5 tervei alapján 
készült. Kotsis az 1959-1961 közötti átépítéssel a hiányzó közönségforgalmi 
helyiségeket pótolta és korszerűsítette. A főbejárati homlokzat elé egy íves 
előépítményt tervezett. 
A budapesti Erkel Színház és a berlini Schiller Theater: példa a 
közép-európai színházépítészet párhuzamára: A XIX-XX századi 
színházépületek vizsgálata során érdekes hasonlóságot fedeztünk fel a berlini Schiller 
Theater és a budapesti Erkel Színház között, különösen azok jelentős átalakítást 
követően kialakult mai formáira vonatkozóan. Jogosan merül fel az a kérdés, hogy ez 
a hasonlóság a véletlen műve, vagy valamilyen azonos gondolatmenet mentén, 
hasonló megoldásra jutottak az építkezést, majd az átalakítást irányító magyar és 
német építészek? 
Az első látásra külsőleg hasonló két színház közelebbről megismerve, az 
épülettömeget és az alaprajzokat tekintve természetesen nem mutat teljes azonosságot, 
de az építéstörténeten keresztül mégiscsak bizonyítható, fontos összefüggések 
merültek föl. Fontos megismerni a két színház építésének történetét, hogy a 
kezdetektől az átalakításokon át milyen társadalmi és kultúrpolitikai elhatározást 
támogatva épültek meg. A két színház részletes vizsgálatából ismételten eljutottunk az 
általános kérdésig: hogyan valósult meg Berlinben és Budapesten a századfordulón 
kialakult színházforma, a népopera. 
A Schiller Theater M. Littmann és J. Heilmann tervei alapján épült meg, és az ő 
terveik alapján épült fel 1901-ben, a Népoperával egy időben a müncheni 
Prinzregentheater, amellyel, mint a népopera színháztípus egyik jelentős példájával, 
már foglalkoztunk. 

   
5. ábra Erkel Színház 1959-61 (Kotsis Iván) és a Schiller Theater 1951 (Völker und Grosse) 

                                                 
3 Ödönfi László: Az épülő Népopera, Vállalkozók Lapja, 1911. augusztus 23. 
4
 Az Erkel Színház épületét fennállása óta sokszor átalakították és többször váltott funkciót is, pl. volt 

varieté, mozi, sőt még cirkusz is. Többször nevet váltott, 1953-tól hívják Erkel Színháznak. 
5 Id. Dr. Kotsis Iván 1911-ben szerzett diplomát a Műegyetemen, majd az Újkori Építéstani Tanszék, 
később a Lakóépülettervezési Tanszék tanára lett. 
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Az épületet története során többször átépítették. A nemzeti szocializmus idején 1937-
38-ban Paul Baumgarten, 1943-ban a világháború során az épületet légitámadás érte 
és erősen megrongálódott, majd 1950-51-ben a Heinz Völker und Rolf Grosse 
építészpáros újjáépítette az épületet. Az épületnek ez a formája, amit még ma is őriz, 
hívta fel a figyelmet a budapesti és a berlini népszínház közötti hasonlóságra. 
A két színház közötti kapcsolat egyik kiemelkedő személye Oscar Kaufmann6. Az I. 
világháború után öt színházat tervezett Berlinben, róla nevezték el az egy emeleti 
páhollyal rendelkező színházakat „Kaufmann-típus”-nak. 
Az Erkel Színház már említett legutóbbi átalakítása Kotsis Iván tervei alapján készült. 
Építészetére köztudottan hatással volt a dél-németországi építőművészet, különösen a 
stuttgarti iskola, amelynek egyik legismertebb képviselőjével Paul Bonatz-al 
rendszeresen levelezett. Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy az itt tárgyalt 
berlini népszínház 1950-51-es átalakítása idején Paul Bonatz volt Berlin főépítésze. 
Nem véletlen tehát, hogy fenti gondolkodásmód érezhető az Erkel Színház 
átalakításánál is.  
Összehasonlító vizsgálatainkkal kimutattuk, hogy a két népopera 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. 
Köszönetnyilvánítás: A munka szakmai tartalma kapcsolódik az "Új tehetség-
gondozó 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. 
Irodalomjegyzék: Gütler, Peter: Opernhäuser und Theater In.: ed.: Robert Riedel, 
Berlin und seine Bauten, Teil V., Verlag von Wilhelm Ernst und Sohn, Berlin-
München, 1983. 
Jakabffy Zoltán: A színházépítés fejlődése, Építő Ipar, 32. évf, 29. szám, pp. 289-290, 
30. szám, pp 297-298. 
Kalmár Miklós: Az építészet története -  Historizmus, Századforduló, A polgári 
építészet kialakulása, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001. 
Koch Lajos: A Budai Nyári Színkör, Színháztörténeti füzetek, Vol.46., Budapest, 
1966. 
Kotsis Iván: Életrajzom, Szerk.: Prakfalvi Endre, HAP Tervezőiroda Kft. és a Magyar 
Építészeti Múzeum, Budapest, 2010. 
Kotsis Iván: Az Erkel Színház átépítése, Magyar építőművészet, 1968, Vol.1, pp. 26–
31. 
Staud, G.: A magyar színháztörténet forrásai I-III., Színháztudományi Intézet, 
Budapest, 1963. 
J. W. Durm, H. Ende, E. Schmitt, H. Wagner: Handbuch der Architektur,IV. Theil: 
Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude, 6. Halbband, Heft 5: Manfred 
Semper: Theater. Stuttgart 1904. 

                                                 
6
 Oscar Kaufmann (1873-1956) magyar származású, Németországban alkotó építész volt, aki 

Karlsruhe-ban tanult építészetet, majd Berlinben belsőépítészként kezdett dolgozni. 
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Technika, esztétika, reprezentáció. Ipari építészet és 
pavilontervezés Magyarországon az 1950-es és 1960-as 

években 
Haba Péter 

 
Absztrakt / Bevezetés: Az előadás két részből áll: az első a doktori disszertáció témájának 
ismertetése, a második egy ahhoz kapcsolódó kutatás bemutatása.  
I. A PhD-kutatás célja az 1947 és 1970 közötti magyar ipari építészetben megfigyelhető 
épületszerkezet-fejlesztési tendenciák és gyártástechnológiai átalakulások révén bekövetkező általános 
formai-térrendszeri változások, illetve az ezekkel kapcsolatos esztétikai törekvések feltárása és átfogó 
építészettörténeti elemzése. A kutatás öt fő témakörre épül: ipari építés és iparfejlesztés-politika 
Magyarországon; szerkezettervezési és tipizálási tendenciák; technológiai tendenciák; az ipari építészet 
elmélete és szellemi körei; esettanulmányok. 
II. A CENTROPA című folyóirat számára készülő angol nyelvű tanulmány a Budapesti Nemzetközi 
Vásár és az Országos Mezőgazdasági Kiállítás építéstörténetének áttekintése révén mutat rá arra, hogy 
a hazai pavilontervezés miként vált az építéstechnikai innováció, az új építőanyagokkal (főként az 
alumíniummal) kapcsolatos iparágak fejlesztésének – és ekképp a Kádár-rendszer 
gazdaságpolitikájának – egyik fontos reprezentánsává. A kiállítási pavilonok egy része – főként az 
ALUTERV által tervezett példák – számos elemükben összefüggésben állnak az ipari építészetben 
megfigyelhető szerkezettervezési tendenciákkal is. A két témakör ezen a ponton, a második 
világháború utáni két évtized mérnöki-technológiai vívmányainak alapján kibontakozó új építészeti 
formálásmódok és esztétikai elvek terén fonódik össze. 
 
I. Szerkezet, technológia és esztétika összefüggései a magyar ipari 
építészetben 1947 és 1970 között: A téma teljes körű tudományos feldolgozása 
felöleli e kiemelkedő jelentőségű, nemzetközi szinten is elismert alkotások hosszú 
sorával fémjelzett korszak szellemi hátterének vizsgálatát – az ipari építészet 
sajátosságairól, feladatairól, társadalmi-politikai helyzetéről folyó kortárs diskurzus, 
illetve a legfontosabb alkotóközösségek szemléletmódjának és szakmai 
preferenciáinak feltárását. A munka ezzel összefüggésben kiterjed az ipari tervezés 
világában minden más építészeti területnél szorosabban összefonódó mérnöki 
(szerkezet- és technológiai tervezés, statika, épületgépészet) és építészeti 
szakterületek viszonyának részletes elemzésére is. A gazdag emlékanyag történeti 
áttekintése, az egyes alkotások közötti esztétikai, tervezésmódszertani, 
építéstechnológiai összefüggések feltérképezése az ipari építészet társadalmi-
gazdaságpolitikai körülményeinek elemzését is megkívánja. A kutatás öt egymásra 
épülő témakörre fókuszálva elsősorban az ipari építészeti formaadást meghatározó 
tényezőket elemzi történeti vetületben, konkrét hazai példák és szakmai események 
alapján. 
1. Ipari építés és iparfejlesztés-politika Magyarországon 
A témakör tárgya a hazai ipari építészet főbb feladatainak és társadalmi kontextusának 
általános áttekintése az 1947 és 1970 közötti iparfejlesztés- és gazdaságpolitikai 
tendenciák tükrében, valamint az ipari építészet alakulását és szemléletmódjait 
befolyásoló külső építőipari tényezők összegzése. Ehhez kapcsolódóan kell elvégezni 
az ipariépület-tervezéssel foglalkozó – s ekképp a mindenkori iparfejlesztés-politikai 
irányoktól függő – szakmai szervezetek történetének, helyzetének és a 
szakmagyakorlás általános körülményeinek vizsgálatát is. 
2. Szerkezettervezési és tipizálási tendenciák 
Az értekezés a hazai ipari építészetet alapjaiban meghatározó épületszerkezeti és 
tipizálási elvek történetét az építőipari-gazdasági háttér, valamint a formai-esztétikai 
konzekvenciák elemzésével együttesen tekinti át. Végigkísér a korai monolitikus 
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csarnokoktól a helyszíni előregyártáson alapuló szisztémákon, a „korszerűsített” 
monolitikus eljárásokon és a tömeges üzemi előregyártású vasbeton rendszereken át a 
könnyűszerkezetekig. Emellett figyelmet szentel az épületek esztétikájának analízise 
szempontjából fontos térhatároló-szerkezetek és homlokzatképzési módok 
változásaira is. 
A tanulmány a friss szerkezettervezési elvek és az ipari építészet viszonyában 
megfigyelhető nemzetközi jelenségekkel és esztétikai törekvésekkel rokonítható hazai 
jelenségekkel is foglalkozik, de megkísérli kimutatni azokat a szerkezettervezési és 
anyaghasználatbeli módszereket, melyek – a magyar építőipar állapotával, az 
építőanyag-helyzettel, a gazdasági lehetőségekkel összefüggésben – sajátosan 
helyinek bizonyulnak. 
A tipizálás elméleti és tervezésmódszerbeli kérdései jelentik a témakör harmadik 
fókuszpontját – ebben ugyanis a hazai ipari építészet számos sajátossága (gazdasági, 
technológiai, építőipari meghatározottsága) sűrűsödik. A fejezet a szerkezeti elemek, 
majd a teljes épületek tipizálásával kapcsolatos 1950-es évekbeli kísérletektől az 
1960-as évek típusszerkezeteiig terjed. 
3. Technológiai tendenciák 
A második világháború utáni évek iparfejlesztésére jellemző, rendkívül sok 
munkaerőt és széttagolt épületcsoportokat igénylő technológiai rendszereket az 1950-
es évek végén és az 1960-as években számos iparágban fokozatosan felváltják az 
egyre erősebben automatizált, egyre kevesebb munkaerőt igénylő rendszerek, 
kompakt építészeti megoldásokat követelő szisztémák. A harmadik témakör arra 
összpontosít, hogy e technológiai változások hogyan hatottak az ipari építészeti 
formaadásra, az ipartelepek beépítési struktúráikra, a szerkezeti tendenciákra, az 
alaprajzi konfigurációkra, tömegformálásra, az ipari építészetre vonatkozó esztétikai 
gondolkodásra, stb. (az egyes iparágak specifikumainak vonatkozásában). 
A kutatás arra is kiterjed, hogy e folyamatok miként ösztönözték a tömbösített 
beépítési módokat és az ún. univerzális ipari épület – vagyis az adott gyártási 
folyamatoktól jórészt független struktúra – elvének elterjedését. 
A magyarországi ipartelep-fejlesztések építészeti módszereit az 1960-as évektől 
jelentősen befolyásolták a külföldi technológus-tervezői kapcsolatok – ennek kapcsán 
a kutatás a nemzetközi és hazai technológiai tendenciákat is igyekszik összevetni. 
4. Az ipari építészet elmélete és szellemi körei 
Az ipari építészet „sajátszerűségével” és esztétikai kérdéseivel kapcsolatos 
építészetelméleti tevékenységeket az értekezés négy aspektusból vizsgálja: 
� Az ipari építészet lehetséges céljairól, formai lehetőségeiről, szociális 
felelősségéről, stb. alkotott hazai és nemzetközi elméletek összehasonlítása az ipar II. 
világháború utáni új társadalmi-gazdasági szerepével, a gépesítés felgyorsuló 
folyamataival (a „második gépkorszak” jelenségeivel) összefüggésben.  
� Az ipari építészet formai törekvéseit jelentősen befolyásoló friss 
szerkezetfejlesztési elvekkel, illetve az építészet és a technika 1950-1960-as évekbeli 
új, intenzív kapcsolatával összefüggő elméleti törekvések, esztétikai szemléletmódok 
vizsgálata. A forrásszövegekben kimutatható nemzetközi hatások feltárása.  
� A gyártástechnológiák és az épület kapcsolatának általános problémája (a 
technológiai meghatározottság és az épület autonómiájának „ütközése”, az „ipari 
épület” mibenlétének kérdése, az univerzális épület esztétikája). 
� A hazai ipari építészet fontosabb alkotóközösségeiben megfigyelhető 
szemléletmódok, szakmai preferenciák, szellemi kötődések áttekintése. A szocreál és 
az ipari építészet hazai problémája. 
5. Esettanulmányok 
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Noha az értekezés konkrét példákkal világítja meg az egyes témakörök sajátos 
jelenségeit, szükséges egy olyan vizsgálati szempont is, amely alkalmat ad arra, hogy 
néhány kiemelten fejlesztett iparág hazai történetét végigkísérve elemezhessük az 
egymásra ható technológiai, szerkezettervezési és tipizálási tendenciákkal összefüggő 
esztétikai törekvéseket. 
Ez a témakör teszi lehetővé, hogy a disszertációban helyet kapjanak egész 
ipartelepeket vagy azokon belül egyes épületeket a maguk teljességében és egyúttal 
történeti kontextusukban vizsgáló elemzések. Ez a dolgozat egyfajta konklúziója is 
lehet, melyben minden szál összefut: szemléltetheti, hogy az ipari épületek az 1960-as 
és 1970-es évek fordulójára miként nyert a korábbiakhoz képest merőben új esztétikai 
minőséget. 
 
II. Pavilonépítészet Magyarországon 1958 és 1967 között. Szerkezeti 
esztétika, technológiai innováció, politika: Az építészet egyik legfőbb 
kísérleti terepeként számon tartott pavilonépítészet a II. világháború utáni 
évtizedekben világszerte új virágkorát élte: a nemzetközi vásárok és világkiállítások 
épületei az 1950-1960-as évek „technooptimizmusának” ma is nagyhatású 
szimbólumai lettek. Ezek az események a piaci-ipari prosperitás mellett az új 
építőanyagok felfedezésének és az építés teljes körű iparosításának törekvésében, 
illetve az épített környezet átfogó technizálódásában rejlő humanitást hangsúlyozták. 
A kiállítási pavilonok ugyanis provizórikus természetük révén a korábban sohasem 
látott épületszerkezeti szisztémák nagyszabású próbáira nyújtottak lehetőséget. 
Magyarországon a pavilonépítészet az 1956 utáni társadalmi konszolidáció, majd az 
1960-as évek „frizsiderszocializmusa” idején vált az épületszerkezeti kutatások fontos 
területévé: a Budapesti Nemzetközi Vásár (BNV) területén az 1958 és 1967 közötti 
időszakban épült kiállítócsarnokok a szerkezeti esztétika egészen új világára hívták fel 
a figyelmet, s a hazai ipari-technikai fejlesztések monumentális megnyilvánulásaiként 
nyertek új jelentést. Ebben a tekintetben egy olyan építészeti és mérnöki műhely 
munkái tartoztak a legjelentősebbek közé, mely a nemzetközi szinten is számottevő 
magyarországi bauxitvagyonra alapozódó nagyszabású alumíniumipari beruházások 
tervezésével foglalkozó állami tervezőintézet, az ALUTERV berkeiben működve a 
„magyar ezüstben” rejlő lehetőségeket felmutató különleges kiállítási pavilonokat 
megalkotta. Ezek az alumíniumszerkezetű kiállítási pavilonok tehát a magyarországi 
technikai innováció egyik legfontosabb területének építészeti vetületeként, s ekképp a 
politikai törekvések fontos reprezentációs eszközeiként jelentek meg egy olyan 
helyszínen, amely önmagában is a Kádár-rendszer gazdasági-ipari célkitűzéseinek 
„kirakataként” szolgált. Az Aluterv kiállítási csarnokaira azonban nemcsak 
specifikumaik okán fordít különös figyelmet a tanulmány, hanem mert a 
magyarországi mérnöki-építészeti törekvések és a nemzetközi pavilonépítészeti 
jelenségek szintetizálása révén a kortárs nyugat-európai szaksajtó figyelmét is 
felkeltették.  
A dolgozat vázlatosan áttekinti a II. világháború utáni tízegynéhány év (1946-1957) 
hazai pavilonépítészeti előzményeit, a politikai fordulatok és az ipari-mezőgazdasági 
vásárok szerepe közötti összefüggéseket, a vásárterületek kiépülésének történetét, 
valamint a BNV ’60-as években átalakuló összképének jellegzetességeit is – ezzel 
világítva meg azt az összetett szituációt, melyben a fókuszba állított pavilonok 
épültek. Emellett elemzi azokat a terveket is, melyek a BNV lágymányosi 
főpavilonjára 1963-ban kiírt pályázatra készültek: ezek szellemükben egyaránt 
szorosan kapcsolódnak a BNV alumínium pavilonjaihoz és a korszak nemzetközi 
pavilonépítészeti jelenségeihez. 

BME Építészmérnöki Kar 2012 | Phd műhelyek tanulmányai

24



 
A tanulmány tervezett felépítése: 
1. Bevezetés 
A korai Kádár-korszakban meginduló új pavilonépítészeti projektek előzményeinek 
áttekintése: a városligeti és kőbányai vásárközpontok rövid története 1947-től 1956-
ig. Az 1956 utáni pavilonépítészet gazdasági-társadalmi kontextusának felvázolása.  
2. A pavilonépítészet új lendülete 1958 és 1967 között 
A vásárközpontok 1957-1958-tól lezajló gyökeres átalakulásának folyamata, a 
pavilonépítészet új lendülete a Kádár-korszak politika- és gazdaságtörténeti 
fordulatainak sajátos tükörképe: az iparfejlesztés és a kereskedelem tendenciái a 
vásárok kiépítésének irányait is meghatározták. A fejezet sorra veszi e korszak 
pavilonépítészetének formai és szerkezeti tendenciáit a Budapesti Ipari Vásár / 
Budapesti Nemzetközi Vásár (BIV, BNV) és az Országos Mezőgazdasági Kiállítás 
(OMK) új kiépítése kapcsán. Az elemzés kiterjed az 1958-as brüsszeli magyar pavilon 
építészettörténeti-kultúrpolitikai jelentőségére és hazai hatására is. Fókuszba állított 
művek: SZÖVOSZ pavilon (OMK, Jurcsik Károly); Építési pavilon (OMK, Emődy 
Attila, Zentai Zoltán); Lakásépítési Pavilon (BIV, Pál Balázs, Szabó István); Auras-
pavilon (BIV, Cleve Rudolf). 
3. Az ALUTERV pavilonépítészete és a BNV főterének reprezentatív kiépítése 1961 és 
1966 között 
Az ALUTERV által tervezett, építészeti és szerkezetfejlesztési szempontból egyaránt 
jelentős, nemzetközi szinten is elismert műcsoport elemzése – összefüggésben a 3. 
fejezetben tárgyalt tendenciákkal. E pavilonok az alumínium tartószerkezetek 
immanens esztétikáját hangsúlyozó megoldásaik révén összefonódtak a Kádár-
rendszer iparpolitikájának reprezentációs igényeivel. Mindennek kapcsán a fejezet 
főként a következő BNV-pavilonokat elemzi: Vegy- és nehézipari pavilon (Kádár 
István, Ozorai Imre); bányászati pavilon; ún. francia pavilon; alumíniumipari pavilon 
(mindhárom: Seregi György, Kelecsényi Zoltán). 
4. Ötletpályázat a BNV főpavilonjára, 1963 
A pályázat felszínre hozta a pavilon mint épülettípus aktuális szerepkörével, építészeti 
karakterével és jelentésével kapcsolatos kérdésköröket – számos ponton kapcsolódva 
az előzőekben tárgyalt pavilonépítészeti jelenségekhez, törekvésekhez is. A fejezet 
elsősorban azt elemzi, hogy mindennek kapcsán a tervezők miként reflektáltak a 
világszerte új szerkezeti szisztémákkal és építőanyagokkal kapcsolatos építészeti, 
technikai, funkcionális kérdésekre. A fejezet elsősorban két pályaműre – Gulyás 
Zoltán és Rimanóczy Jenő, valamint Bene László, Molnár Péter, Mühlbacher István 
és Kollár Lajos munkáját – koncentrál. 
 
Köszönetnyilvánítás: A munka szakmai tartalma kapcsolódik az "Új tehetség-
gondozó 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. 
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1. BME Építészmérnöki Kar Építőművészeti (DLA) Doktori Iskola 
 
A tudományos (PhD) és a művészeti (DLA) doktori iskolák képzési területe különböző. A 
tudományos doktori iskolák képzésének centrumában általánosan a tudományos kutatás áll, a 
művészeti doktori iskolák hivatásának középpontja minden esetben a kreatív művészi alkotó-
munka. Ebből következően az Építőművészeti Doktori Iskola működésének középpontjában 
az építészeti alkotás áll. Ezt az alkotómunkát egészíti ki, segíti, ha tetszik készíti elő a kutatás. 
Így az Építőművészeti Doktori Iskolában a kutatás csak az alkotással összefüggésben értel-
mezhető, a kutatás az alkotást segítő eszköz. A tudományos és művészeti doktori iskolákban a 
kutatás jellege eltérő. A tudományos doktori iskolák kutatási témái leggyakrabban valamely 
szűkebb szakterületre irányulnak, azon belül egy speciális probléma egyre pontosabb értelme-
zésével foglalkoznak. A tudományos kutatómunka akkor sikeres, ha kellően specializálódott 
és koncentráltan fókuszált. A művészeti doktori iskolában a mindig változó tematikájú kreatív 
alkotómunkát legalkalmasabban a szerteágazó, változó tematikájú, több területet érintő rész-
kutatások segíthetik. A specializáltság helyett a sokoldalúság, az egy téma helyett a témák 
változatossága a jellemző. Ennek eszköze a tematikus tanévek rendszere, amelyekben megha-
tározott témák szervezik egységbe az alkotó- és a kutatómunkát. 
 
Az Építőművészeti Doktori Iskolában folyó kutatások célja tehát kettős. Egyrészt, a képzés 
első két évében (négy szemeszterében) részt vevő doktoranduszok számára közös, egyéni és 
kiscsoportos teamekben végzett alkotó és kutatómunkát jelent. Másrészt, a képzés utolsó évé-
ben (két szemeszteren át) a doktoranduszok egyéni kutatómunkájukat végzik, témavezetőjük 
irányításával, általában folytatva vagy az 1., vagy a 2. évben megkezdett, tematikus kutató-
munkájukat.  
 
2. A „TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 Új tehetséggondozó programok és kutatá-
sok a Műegyetem tudományos műhelyeiben” program által támogatott kutatási 
témák 
 
2.1 Közösség és építészet 
 
Környezetalakító tevékenységünk elvárható követelménye a felelősségvállalás. Fokozottan 
igaz ez, ha a tervezés/építés közösségi szempontjaira gondolunk. De kinek építünk? Csupán a 
Felhasználóknak vagy nagyobb (szélesebb) közösségeknek? Hol érhetők tetten az építészeti 
tervezés közösségi vetületei? Milyen módszereket, építészeti stratégiákat eredményezhet 
mindez az elméletben és a gyakorlatban? Milyen új szempontokat hoztak és hozhatnak a ter-
vezés közösségi, azaz szükségképp empatikus felületei itthon és a külföldi fejlemények tükré-
ben? Mennyiben lehet katalizátora bármiféle közösség az építészeti gondolkodásnak – és for-
dítva?  
 
Az Építőművészeti Doktori Iskola a 2011/12-es tanév ún. tematikus évében ezt az összetett, 
és szerteágazó problémakört járta körül kutatói és tervezői oldalról egyaránt. Jelen összefogla-
lóban a legjobbnak ítélt 4 doktorandusz egyéni kutatási beszámolóját közöljük.  
 
2.2 „A kicsi szép” - Lehetséges (ki)utak és stratégiák itt és most  
(A 2012/13-as tematikus év programja része az Építőművészeti Doktori Iskola “Mi a magyar most?” c. projektjének, melynek 
megvalósulását az “Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben” c. projekt teszi lehető-
vé a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatásával.) 

 
Az elmúlt években Magyarországon a nemzetközi válságnál is súlyosabb, az építészek min-
dennapjait érintő építőipari visszaesés következett be. Ez a változás az építészetet és az építé-
szeket is fontos válaszút elé állítja. Az alapvetően mennyiségi és pazarlásra hajló szemlélet 
válsága előtérbe helyezi az új kiindulópontokat kereső stratégiákat. A tematikus évhez Ernst 
Schumacher nagy hatású, az ökológiai és humán szemléletű közgazdaságtan „bibliájává” vált 
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könyvének címét választottuk. Ha a cseppben a tenger tükröződik, akkor a „kicsi” dolgokban 
is rejtőzhetnek széles horizontú távlatok. A „kicsi” jelző az építészetben sok mindenre vonat-
kozhat. Lehet negatív és pozitív értelme: jelenthet egy pusztán a funkcióra figyelő, reduktív 
szemléletet, de egy, az adottságokkal és lehetőségekkel számot vető hozzáállást is. S lehetnek 
anyagi és szellemi eredői: az anyagi okok a szegénység egyre súlyosabb problémáit, a szelle-
miek pedig a mindenkori feladatokhoz arányosan viszonyuló, felelős építészeti magatartás 
mikéntjét vetik fel. 
A fentebb vázolt lehetséges értelmezések új, eddig kevésbé ismert területekre vezethetnek. 
Ezek az építészeti “kirándulások” a tervezői eszköztár kiszélesítésére is módot adnak. Előtér-
be helyezik az adottságok és erőforrások körültekintőbb mérlegelését; lehetőségek meglátását 
és feltárását problémás helyzetekben; az új beavatkozások mellett - vagy akár helyett - a meg-
lévő továbbépítését, az újrahasznosítás különböző módjait. A lépték talán kisebb, ugyanakkor 
a helyhez, közösséghez fűződő kapcsolatok intenzívebbek lehetnek, és a beavatkozás formái 
is bővülhetnek. Hogyan lehet tehát aktív módon reagálni a mai helyzetre? Mennyiben kell 
támaszkodni a mindenkori helyi kultúra sajátosságaira? Hogyan lehet a specializált tudást 
összekapcsolni a laikus jártasságokkal? Milyen erőforrást jelent az adott közösség önszerve-
ződése, illetve ennek elősegítése? Milyen együttműködési módok képzelhetők el szakmán 
belül és kívül? Mit tanulhatunk a környező országok tapasztalataiból? Mit jelenthet, miben 
rejlik a kicsi ereje? 
 
A fenti témával az Építőművészeti Doktori Iskola 2012/13-as tanévének tematikus éve foglal-
kozik majd. 
 
3. A tehetséggondozás formái a „TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 Új tehetség-
gondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben” prog-
ram keretében 
 

Az Építőművészeti Doktori Iskola mindkét K+F projektére jellemző hogy a 
tervezői-kutatói csoport féléves-éves munkája nyílt folyamat, amely 
(rész)eredményeinek megítélhetősége egyedül a kidolgozásra kerülő kutatások és az 
azokra alapuló tervezési projektek összefüggésein, mélységén és realitásán van. A fél-
év során az egyes kutatói csoportok szorosan együttműködnek. A DLA-iskola húsz-
fős, első és másodéves doktoranduszokból álló 5 csapatot alkotva végzi a kutatói 
munkát, az egyéni témavezetőkön túlmenően felkért 1-1 konzulens vezetésével (utób-
bi is a DLA-iskola témavezetői közül kerül ki).  

Az Építőművészeti Doktori Iskola számára alapvető fontosságú az elért ered-
mények nyilvánossága és az ennek érdekében végzet dokumentálása. A doktorandu-
szok által végzett tervezés-kutatás vagy kapcsolódik éppen aktuális tervezési-kutatási 
projektekhez, vagy olyan modelleket állít fel, amelyek szimulációja építészeti érte-
lemben releváns és újszerű problémákat dolgoz fel és ilyen eredményekre vezet. 2011 
decemberében az eddigi munkákat a nyilvánosság előtt bemutató kiállítás került be-
mutatásra a FUGA Építészeti Központban A kiállítás meghirdetésre került valameny-
nyi jelentős hazai szak-sajtóorgánumban, megnyitója nyilvános volt, és maga a kiállí-
tás 3 hétig volt látogatható. A „radio-Q” 2011. december 19-én önálló rádióműsort 
szentelt az alkalomnak, amelyen Fazekas Katalin doktorandusz és Szabó Levente 
alprojektvezető ismertette a Doktori Iskola aktuális kutatási tevékenységét. 

A legkiemelkedőbb doktoranduszok egyéni kutatói munkáját támogatja a pro-
jekt a tavaszi félévekben ösztöndíj-kiegészítés formájában, 2012 tavaszán 10 dokto-
randusz részesült ebben a támogatásban. 

A projekt szerves részét képezik a DLA-hallgatók számára, ill. a saját maguk 
által szervezett külföldi szakmai tanulmányutak, amelyek közül a 2011/12-es tanév-
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ben egy, a doktoranduszok Hollandia c. kurzusához kapcsolódó amszterdami utat, és 
két, a kiscsoportos kutatómunkához kapcsolódó szakmai tanulmányutat támogattunk. 

A 2012/13-as tanév során külföldi vendégelőadók meghívásával kívánjuk a 
doktori képzést ill. az annak során végzett kutató és alkotómunkát nemzetközi kontex-
tusba helyezni. 

Mindkét K+F projektet (mindkét tematikus évet) a Doktori Iskola saját kiad-
ványaként megjelenő évkönyv foglalja össze, melynek előállítását szintén a projekt 
támogatja. 

 
 
4. DLA-tanulmányok 
 
 
Tánczos Tibor: A közösségi építészet pedagógiája. Építészet, nevelés és participáció 

az Egyesült Királyságban 

 

Alkér Katalin: Folyamatos modern. Caruso St. John építészete 

 

Szántay Zsófia: Egy utópia esettanulmánya, avagy hogyan kerül tó a somogyi dom-

bok közé? 

 

Csízy László: A mikrostruktúra lehetőségei, újpalotai közösségfejlesztés 
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A közösségi építészet pedagógiája. Építészet, nevelés és 

participáció az Egyesült Királyságban 
Tánczos Tibor 

 

Absztrakt: Az elmúlt évtizedek brit környezeti nevelési kezdeményezései megteremtették annak 

az előfeltételeit, hogy lehetővé váljon gyerekek számára az épített környezetük fejlesztésében való 
részvétel. Az ehhez vezető út megvilágítása után megvizsgáljuk az Egyesült Királyság építészképzési 
gyakorlatának néhány olyan innovatív példáját, amelyben valós projektek járultak hozzá a leendő 
tervezők szociális érzékenységének növeléséhez. Végül kitérünk az olyan participatív projektek 
előnyeire, amikor az egyetemi-közösségi együttműködés keretében az építészhallgatók gyerekekkel 
dolgoznak együtt. 
 
Bevezetés: A nem megfelelő módon gondozott fizikai környezet is nagymértékben 
hozzájárul a világban tapasztalható társadalmi és gazdasági bajok kialakulásához. Az 
épített környezet fenntartásának felvállalását nagymértékben fokozhatja az a környe-
zethez fűződő személyes kötődés, amihez a tervezésben való magasabb fokú haszná-
lói részvétel is hozzájárul.   
Azonban sokszor sem az építészek, sem a használók nem elég felkészültek a kooperá-
cióra. Sőt, az átlagembereknek gyakran nincs is meg az érdeklődésük és az igényük 
sem az együttműködésre, s az építészeti tevékenységbe való bevonást nem is nagyon 
lehet erőltetni. Az emberek szemléletmódjának formálásában azonban hatékony esz-
köz lehet az építészeti nevelés. A felelős építészképzésre és a sikeres épített környeze-
ti nevelésre is inspiratív például szolgálhat az alábbiakban megvizsgált brit gyakorlat. 
Épített környezeti nevelés az Egyesült Királyságban: Az 1970-es évek 
elején, némileg lemaradva az épített környezettel kapcsolatos nevelés dán és észak-
amerikai gyakorlatához képest, a RIBA újragondolta a hagyományos, gyermekeknek 
szóló programjait, hogy egy fokozottabban gyakorlati részvételen alapuló bevezetést 
nyújtson a környezetalakítás világába. Ezeknek a kísérleti oktatási projekteknek a si-
kerét követően a fiatalok még szélesebb körű nevelése céljából építészeti workshopok 
jöttek létre számos angliai városban.  
A ‘70-es és ‘80-as évek kezdeményezései dacára a gyerekek egy olyan negatív kö-
zegben nőttek fel, melyben az építészetet inkább a problémák egyikének tekintették, 
mintsem egy lehetőségnek a megoldásra. A XX. századi brit építészetet érő, széles 
körben megjelenő kritikáktól indíttatva az ország építész közössége kezdte összehan-
golni az erejét egy olyan misszió felvállalására, amelynek célja a nyilvánosság épített 
környezet iránti tudatosságának növelése volt. A cél érdekében az építészek arra 
kényszerültek, hogy magukra vállalják a nevelők szerepét. 
Ennek a nevelési keresztes hadjáratnak Richard Rogers építész állt az arcvonalában. 
Rogers részt vett az első londoni építészeti központ, az Architectural Foundation lét-
rehozásában, 1989-ben pedig felkarolt egy olyan oktatási kezdeményezést, amelyben 
speciálisan képzett szakemberek egy csapata szervez építészeti workshopokat általá-
nos- és középiskolák számára. A program messzemenően sikeresnek bizonyult abban, 
hogy egy olyan új nyelv felfedezésére és használatára ösztönözte a résztvevőket, ami-
vel artikulálni tudják érzelmi tapasztalataikat, lehetővé téve az építészekkel folytatott 
kommunikációt.  
Kiegészítve az építészeti központok növekvő hálózatát, több rendhagyó esemény is 
elindult ebben az időben. A minden év júniusában megrendezett Nemzeti Építészeti 
Heteket 1997-ben tartották meg először. Az ennek keretében meghirdetett Nyitott 
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Műhely programnak köszönhetően évenként ismétlődő eseménnyé vált, hogy közép-
iskolások egy csoportja építészirodákat látogat meg. 
A fentiekben körvonalazott kezdeményezések hatására fiatalok új generációja nőtt fel 
az építészettel szorosabb kapcsolatban. Az a nagyobb tudatosság, amit a kisdiákok az 
épített környezet tervezése területén elértek, valamint az a közös építészeti nyelv, amit 
az építészeti workshop mozgalomnevelő építészeinek sikerült sokak számára átadni-
uk, megteremtették a gyerekek téri környezetének tervezésében való hatékony 
együttműködés kontextusát. 
 

 
5. ábra Az Architecture Workshops Association egyik workshopja (forrás: 

www.architectureworkshops.org); egy diák rajza a "jövő iskolájáról" (Alexandra Riakes, 2002., forrás: 
Classrooms of the Future, www.education.gov.uk/publications); A Londoni Metropolitan Egyetem 

építészhallgatóinak egyik munkája (Islington Primary School, 2005., forrás: www. londonmet.ac.uk) 

 
A brit fiatalok részvétele a téri környezetük tervezésében: Az utóbbi 
időben ugyanis egyre több az olyan kezdeményezés, amelyben a gyerekek tervezési 
elképzeléseit hasznosítják a tervezők, hogy újraértelmezzék és átalakítsák az állami 
iskolák külső és belső tereit.  
1997-ben a Guardian magazin hirdette meg brit középiskolások számára “Az iskola, 
amilyet te szeretnél” című pályázatot, hogy lehetővé tegye a diákok számára az isko-
lájuk újrafogalmazását. A felhívásra 15.000 diák küldött be rajzot, videót, 3d modellt 
és fotómontázst. A Guardian magazin pályázatának fellépésével, valamint a kormány 
és a londoni Architectural Foundation aktív támogatásával az iskolaépületek minősége 
politikai napirendre került.  
Miután az oktatási minisztérium 2002-ben megjelent jelentése megállapította, hogy 
“külső értékelők kvantitatív kapcsolatot mutattak ki az iskolaépületek fejlesztésébe 
való beruházás és a diákok teljesítményének növekedése között”, a kormány egyre 
nagyobb összegeket csoportosított az oktatási környezetek fejlesztésére. Sok iskolai 
oktató gyorsan felismerte a tervezési és építési projektekben rejlő nevelési lehetősé-
get. Az oktatás és az építészeti tervezés szakemberei egyaránt méltányolták annak az 
értékét, hogy a gyerekeket saját tervezési ötleteik megfogalmazására ösztönzik. 
Ugyanis amellett, hogy ez az építészek munkájába való bepillantást enged meg, a ter-
vezők számára az iskola működésének jobb megértését teszi lehetővé. 
Bár az Egyesült Királyság a participatív iskolafejlesztés terén imponáló eredményeket 
ért el, ezeket a sikereket kritikával kell szemlélnünk. Nem tekinthetünk el attól a tény-
től, hogy Angliában hosszú évtizedek óta nem került sor az oktatás olyan mértékű ál-
lami támogatására, mint az ezredforduló elején. (Clark, 2002) A nagyfokú anyagi tá-
mogatás pedig a beavatkozások sikereinek más környezetbe való átültethetőségét kér-
dőjelezi meg. A brit iskolafejlesztések közül az egyetemi-közösségi együttműködésen 
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alapuló kezdeményezések mutathatnak példát egy fenntarthatóbb participatív gyakor-
latra. 
Participatív oktatási kezdeményezések a brit építészképzésben:  
Míg az Egyesült Államokban a valós projektek jelentős szerepet kapnak az építész-
képzési gyakorlatban, addig Európában a közösségi és szomszédság-alapú munka 
csak kivételes esetekben kötődik az akadémiákhoz. A globális gazdasági és ökológiai 
problémák előtérbe kerülésével azonban a közösségi bevonáson alapuló épületterve-
zés világszerte egyre jobban elismert alternatívát kínál az építészképzés számára. (C. 
Hardin szerk., 2006)  A pozitív tendencia dacára az Egyesült Királyságban csak két 
olyan intézmény van, amelyek építészképzésében a használók bevonása a tanterv 
szerves része. (Jenkins, 2010) A Londoni Metropolitan Egyetemen és a Sheffield-i 
Egyetem építészkarán is a ‘90-es években kezdték el kifejleszteni azokat az innovatív 
módszereket, amelyekkel bevonják diákjaikat és alkalmazottaikat a participatív terve-
zésbe. Ahogy a hallgatók által megvalósított magas minőségű iskolafejlesztések sora 
bizonyítja, az oktatási környezetek használói részvételen alapuló tervezése ideális ki-
hívás lehet a leendő építészek számára. 
Az 1999-2000-es tanévben például a Londoni Metropolitan Egyetem építészkarának 
egyik stúdiója a londoni viktoriánus korabeli iskolák problémáira és lehetőségeire fó-
kuszált. A hallgatók egy olyan építő jellegű dialógusra összpontosítottak, amely ki-
használja a kisdiákok kreativitását, hogy aztán pontosan határozhassák meg az igé-
nyelt beavatkozás programját.  
Az oktatási terekkel kapcsolatos egyetemi-közösségi együttműködésre mutat példát a 
Ballifield Középiskola 2003-ban kivitelezett felújítása is. A Sheffield-i Egyetem köz-
reműködésével vizsgálták a gyerekek felújításban való aktív közreműködésének lehe-
tőségeit. A projekt során a kisdiákok kerámia cserepekkel díszítettek bizonyos falakat 
és egyes terek mennyezetét, valamint a játszótér vályog-padjainak elkészítésében is 
szerepet kaptak.  
Összefoglalás: A fizikai környezet iránti nagyobb felelősségvállalás igénye az épí-
tészeti képzés és az épített környezeti nevelés új lehetőségeit bontakoztatta ki az 
Egyesült Királyságban. Az innovatív kezdeményezések mozgatórugója az volt, hogy a 
gyerekek aktív részvételével megvalósított környezetalakítás során a résztvevők - azaz 
mind a szakemberek, mind a leendő használók - egy olyan közös kreatív alkotási fo-
lyamat részesei lehetnek, amelyből mindkét fél sokat profitálhat. A használói bevonás, 
annak jelentős idő- és munkaigénye miatt, különösen szerencsés terepre találhatott az 
építészképzésben. Az egyetemi-közösségi együttműködések számára pedig előnyöket 
jelenthet a gyerekekkel folytatott munka. Ugyanis bár a participáció folyamata erősen 
kreatív, a végtermék ritkán egy átütő új konstrukció. Az olyan fiatalok számára szol-
gáló funkciók, mint az iskolák és óvodák, azonban lehetővé teszik az egyetemisták 
számára a játékos és innovatív eredményeket célzó tervezést, és a kisdiákok ösztönös 
és felszabadult képzelete által formált megoldásokat.  
A gyerekek döntési felelősséggel való felruházása is számos hozzáadott értéket rejt. A 
lehetőség, hogy beleszóljanak környezetük alakításába, támogatja önálló tanulási fo-
lyamataikat, miközben ösztönzi őket a körülöttük lévő építészeti tér működésével 
kapcsolatos kritikai gondolkodásra. Továbbá amellett, hogy a térhez való kötődés a 
mentális egészséghez járul hozzá, a rongálás és elhanyagolás okozta későbbi kiadáso-
kat is csökkenti.  
A közös munka legfőbb haszna azonban az egyetemisták és a gyerekek nevelése terén 
is az, hogy a folyamat során a résztvevők konszenzusra való készséget, demokratikus 
viselkedést és felelősségvállalást tanulhatnak. Az épített környezetről folytatott inten-
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zív párbeszéd pedig hozzájárul ahhoz, hogy aztán a való életbe kilépve csökkenjen az 
építész szakma és a nyilvánosság közötti kommunikációs rés. 
 
Köszönetnyilvánítás: A munka szakmai tartalma kapcsolódik az “Új tehetség-
gondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben” című pro-
jekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-
4.2.2.B-10/1-2010-0009 program támogatja. A kutatás témavezetője Szabó Levente 
DLA. 
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Folyamatos modern. Caruso St. John építészete 
Alkér Katalin 

 
Absztrakt: A dolgozat „Az építészet önértéke - Kortárs angol tendenciák” című kutatómunka 
második fejezeteként Adam Caruso és Peter St. John munkásságát tárgyalja. A bemutatott példákon 
keresztül kirajzolódik az alkotópáros szakmai fejlődésének íve, valamint azok a visszatérő kérdéskö-
rök, melyek építészetük eszmei magvát hordozzák. A kutatás hosszú távú célja annak a feltétel- és esz-
közrendszernek a feltárása, ami a kultúra globális viszonylatában is képes érzékeny építészeti alkotások 
létrehozására Angliában. 

 
Bevezetés: A kanadai születésű Adam Caruso és az angol Peter St. John 1990-ben 
alapított közös irodát Londonban, majd 2010-ben Zürichben is. Építészetük elsősor-
ban a vizuális művészetekre jellemző érzékenységen és a társadalmi elkötelezettségen 
alapszik. Alkotói gyakorlatukat folyamatos kutatás és oktatás egészíti ki és teszi kul-
turálisan beágyazottá, nemzetközi síkon értelmezhetővé. 
Birodalmi1 erőterekben: 1994-ben, Londonban iroda épül egy omladozó raktár-
épület falai között, dacolva a sorssal, ami a sikátor többi házával együtt rá is vár. Kö-
rülötte a gazdasági átalakulás hatására egész városrészek tűnnek el vagy nőnek ki a 
földből. Angliában jóval a kontinens többi országa előtt váltak egykor prosperáló ipar-
területek a termelés visszaesésének következtében válságövezetekké - üres gyárakkal, 
tömeges munkanélküliséggel. Ezt az 1980-as években az összeomlás szélén álló köz-
művek privatizációja követte, ami gyökeresen megváltoztatta az ország gazdaságát: 
szabad utat nyitott a piaci erőknek és a fejlődésnek. Anglia a globalizáció és az általa 
generált társadalmi, kulturális és téri átalakulás színterévé vált. Adam Caruso és Peter 
St. John északi-londoni műterme éppen az épített tér gazdasági folyamatoknak való 
kiszolgáltatottságát példázza. Ahelyett, hogy kiürítenék és flexibilis térként kezelnék 
az egykori raktárt, elmozdíthatatlan beépített bútorokat terveznek bele, mintha egy-
maga képes lenne ellenállni a környezetünket és mindennapjainkat átalakító 
dzsentrifikációs folyamatoknak. Az amúgy is több lépésben épült házra újabb rétege-
ket hordanak fel, hadd mesélje el a homlokzat rajzolata, mintegy romként saját kelet-
kezésének és átalakításának történetét. Míg a flexibilis és a gazdasági áramlásokhoz 
alkalmazkodó high-tech építészet tárgya mindig a fenséges, a lenyűgöző, a hatalmas 
vagy a veszélyes, ami végül mégis semlegesíthetőnek bizonyul, addig Carusot és St. 
Johnt a veszélyeztetett és a festői érdekli, azok a helyek, melyek árulkodnak még az 
épített szöveten belüli erős kulturális konszenzusról. A határtalan fejlődés helyett az 
ellenpontozás lehetőségét vizsgálják, madárperspektíva 
helyett belső nézőpontból. Az észak-londoni stúdióház a 
maga kicsiny, törékeny voltában felel a környezetére, 
egyúttal fel is fed valamit abból a körülöttünk zajló „tit-
kos életből”2, ami az építészpárost egyik leginkább fog-
lalkoztató kérdés. Az épület régi falaira, mint alapra fel-
kerülő nyersen hagyott, egyszerű anyagok (MDF, gipsz-
karton, fagerendázat, szálcement panelek, hőszigetelő 
üveg) új rétegeket képeznek. A sikátorra néző homlokzat 
keret nélküli, áttetsző üvegpaneljei selyem vetítővászon módjára fogják fel a környe-
zet rájuk eső, állandóan változó árnyékait. A hátsó fronton egy teljes helyiségnyi fö-
démkivágás fölé került felülvilágító. A drámai magasság és a fényhatások gazdag bel-

                                                 
1 Hardt, Michael és Negri, Antonio, ’Empire’, (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000) 
2 Moore, Rowan, ’Minimalism Gets Rough’, Blueprint 109, (London, 1994): 38-40. 
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ső téri világot hoznak létre, távol a külvilágtól. A ház egyszerűsége abból a megköze-
lítésből fakad, mely elfogadja a körülményeket és nyitott a véletlenekre. (Az épületet 
2001-ben lebontották.) 
Törékeny tér: Adam Caruso és Peter St. John tíz évvel későbbi munkájának, Not-
tingham kortárs művészeti központjának esetében a talált jelleg megőrzése tudatos 
tervezési döntés eredménye. Célja, hogy olyan helyet teremtsen a város vizuális és 
előadó művészetének, mint az 1960-as évek New York-i művészgalériái voltak, me-
lyek programjukban is kiaknázták a talált belvárosi épületbelsőket. Az épület egy már 
nem működő vasúti alagút helyén tátongó űrt tölt be, jelenlétével egyensúlyt teremt a 
heterogén városi szövetben és felfedi a benne rejlő festőiséget. A meredek telken ke-
resztül egy gyalogos közlekedési útvonal húzódik, melyhez a galéria egyes szintjei 
intenzíven kapcsolódnak. A homlokzati héj az épület leglátványosabb eleme. Masszív 
megjelenése ellenére szerepe nem szerkezeti: a vertikálisan futó, mandula zöldre szí-
nezett, konkáv betonpanelek Nottingham raktárcsarnokainak szigorú zártságát idézik. 
A rákerülő mintázatot az egykor itt gyártott csipke inspirálta. Hosszú fejlesztőmunka 
eredményeként a 19. századi motívumot két és félszeresére nagyították és CNC-maró 
segítségével MDF-zsaluzatra vitték fel, melyek hihetetlenül pontos és finom betonfe-
lület gyártására alkalmasak. „Létre akartuk hozni a saját Sullivan-verziónkat”3, mond-
ja Adam Caruso. Különösen a buffaloi Gaurantee Building (1896) gazdagon formált 
téglahomlokzata szolgált előképül számukra. De míg a 19. századi mintázat kézmű-
ipari technikával készült, addig ma ezt az anyagi minőséget ipari technikával kell elő-
állítani. Sullivan kezében az anyag aprólékos megmunkálása fontos eszköz volt ah-
hoz, hogy a léptékében teljesen új struktúrákat beágyazza a város építészeti kultúrájá-
ba. Caruso St. John számos épületén megfigyelhető, hogy a szerkezet helyett a felület 
válik fontossá, amin az anyag az ornamentikát mintegy rajzolatként jeleníti meg. Álta-
lában hangsúlyos szerepet kapnak a szerkezeti részletek, 
nem is annyira technológiai bravúrként, mint inkább a ter-
vezési döntéssorozat és a gyártási folyamat lépéseinek lát-
tatása végett. Hasonlóképpen a térbeliséget sem művészi-
leg formálható adottságnak tekintik, hanem a kulturális és 
gazdasági nyomás eredményeként létrejövő jelenségnek, 
mely töredezett, inkoherens és legfőképpen minden hiú 
retorikától mentes. 
 
Időtávok: „Az időbeliség vége”4, egyfajta történelmen kívül eső időtlen állapot ki-
alakulása figyelhető meg a világban az 1970-es évek óta. Az örök jelen építészetével 
szemben Caruso St. John munkái anakronisztikusnak tűnhetnek. Különböző korokra 
jellemző eszközök keverésével a történelem dinamikáját érzékeltetik. Sir John Soane 
gyűjteményéhez vagy Walter Benjamin töredékesen maradt Passzázsok című művé-
hez hasonlóan a történelmet nem lineárisan, hanem millió kis részletből újra és újra 
összeállóan értelmezik nemcsak egy gyűjtemény esetében, hanem egy városi tér vagy 
épülethomlokzat rétegeinek felhordásakor is.  

                                                 
3 Caruso, Adam, ’Urgency’, Canadian Centre for Architecture, Montréal, 2009.06.12. 
4 Jameson, Fredric, ’The End of Temporality’, Critical Inquiry 29, (The University of Chicago Press, 
2003): 695-718. 
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A londoni Victoria és Albert Gyermekkor Múzeumának esetében sem az eredeti álla-
pot helyreállítása volt Caruso St. John célja. Már csak azért sem, mert az acél-üveg 
csarnoképület a Paxton-féle 1851-es kristálypalota egy korai hasonmása, a látványépí-
tészet minden kellékével felvértezve. A korabeli forráshiány miatt azonban nem ké-
szült el a tervek szerinti előcsarnoka, gyakorlatilag homlokzat és méltó bejárat nélkül 
hagyván a viktoriánus épületet. Ezt a hiányt pótolja a Caruso St. John protoreneszánsz 
mintákat idéző bővítménye. A homlokzat síkmintái és geometrikus ornamentikája egy 
klasszikus kolonnád képét rajzolják ki. A 19. századi 
művészetelméleti diskurzus egyik tárgya – mellesleg a 
kiállítási pavilon építészének és sógorának, Owen 
Jonesnak a kutatási területe - az orientális és a 
protoreneszánsz művészet volt, mely mint inspirációs for-
rás szolgált az építészet megújításához.5 Az új előcsarnok 
kőberakása viktoriánus színrendszert követ, léptékében 
ellenpontozza a grandiózus csarnokot és emberközelivé, 
gyerekléptékűvé szelídíti azt. Az egyes rétegek közt meg-
nyíló időtávok megelevenítik az épületet. 
A művészet lehet kritikus, az építészet nem:6

 A zürichi Nagelhaus projektet 
2008-ban pályázaton nyerte Caruso St. John Thomas Demand művésszel - aki belső 
tereket mintázó életnagyságú papírmodelljeivel és az azokról készült fényképekkel 
vált híressé - és akivel az építészeknek hosszú múltra tekint vissza együttműködése. A 
feladat egy forgalmas viadukt alatti meglehetősen zavaros terület rendezése volt. Ja-
vaslatukban két kis pavilont helyeztek el a viadukt alá befeszítve, mintha régről ma-
radtak volna itt, s a változások forgatagában az autópálya épült volna föléjük. A pavi-
lonok arra a chongquingi házra utalnak, amely mellett tulajdonosa éveken át kitartott, 
holott körülötte már mindent felvásároltak és lebontottak, hogy egy új várost építse-
nek a helyére. Caruso St. John tervein a ház kínai étteremként és kioszkként bukkan 
fel újra Zürichben. Léptékét csökkenteni kellett valamelyest, hogy beférjen a viadukt 
alá: a kívülről kétszintesnek tűnő épületről így belül kiderül, hogy valójában egyszin-
tes. Képe csupán az eredeti kínai pavilonnak. Patyomkin-jellegét fokozza absztrakt 
szerkezete, festett fatáblás falai, rajta a kivágásszerűen megjelenő ablakokkal, dobo-
zokká egyszerűsített árnyékolókkal. Feladata Thomas Demand elmondása szerint, 
hogy életet vigyen a lényegében megoldhatatlan problémákkal terhelt helyre. Egyfajta 
közterápia a téren átkelni kényszerülők számára arra a pár percre, míg a villamosra 
várnak. A projekt megvalósítása műszaki és jogi akadályok sorába ütközött, illetve az 
erre a kérdésre kiírt népszavazáson is elvetették. Amekkora ellenállást Kínában kivál-
tott a kis ház lebontása, ugyanolyan ellenállásba ütközött zürichi felépítése. Egyik 
elemének 1:1-es modellje azonban elkészült a 2010-es Velencei Biennáléra, és mint 
műalkotás olyan elsősorban politikai kérdésekkel szembesíti a látogatókat, mint a vá-
rosfejlesztés vagy konzerválás létjogosultsága, illetve a nyugati világ és Kína viszo-
nya. Caruso St. Johnra jellemző az építészeti reprezentációban az 1980-as évektől 
megjelenő ikon helyett a képek használata. A kép a dolog és az idea közti illékony 
jelenséget ragadja meg egy pillanat erejéig és adja tovább. Mindig csak más képekkel 
összefüggésben értelmezhető, vagyis tág „szinte mindenre” kiterjedő asszociációs 
mezőt feltételez. Komplexitása megteremti a lehetőségét az egyes jelenségekről való 
diskurzusnak. 

                                                 
5 Jones, Owen: The Grammar of Ornament, London, 1856 
6 Sz. Szilágyi Gábor, ’A művészet lehet kritikus, az építészet nem’, Interjú Moravánszky Ákos építé-
szetelmélet-professzorral, Élet és Irodalom 27 (Budapest, 2006) 
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Mi a modern?7 Szinte minden:8 Adam Caruso a 
modern és a posztmodern viszonyát feszegeti a zürichi 
ETH-n 2012 márciusában tartott székfoglaló előadásban. 
Mindezidáig ugyanis posztmodern alkotónak tartotta ma-
gát, ami a modern pozitivista szemléletével szembeni 
szkepticizmust jelentette számára. A valós körülmények 
iránti nagyfokú tudatosság kritikai, sokszor talán idealista gyakorlat lehetőségével ke-
csegtetett. Ha azonban a posztmodern a későkapitalizmus kulturális logikája9, akkor – 
merül fel Adam Carusoban a kérdés – lehetséges, hogy mindezidáig áltatta magát, hi-
szen nem folytathat kritikai gyakorlatot az ember az adott feltételeken belülről. Amit 
valójában keres, az a modern élet, mint a modern egyén és a modern környezet elvá-
laszthatatlan egységének a megteremtése. 
Összefoglalás: Caruso St. John építészete különösen gazdag rétegzettségről tanús-
kodik, ami a társadalmi, téri, történeti és képi tartalmát illeti. Az egyes angol irodák 
munkáinak vizsgálata mellett a kutatás további iránya lehet egymásra hatásuk, illetve 
a hazai és nemzetközi építészetben betöltött szerepük feltérképezése.  
Köszönetnyilvánítás: A munka szakmai tartalma kapcsolódik az "Új tehetség-
gondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" című pro-
jekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-
4.2.2.B-10/1- 2010-0009 program támogatja. A kutatás témavezetője Klobusovszki 
Péter DLA. 
Irodalomjegyzék: 
Ursprung, Philip ed., Caruso St John Almost Everything, (Barcelona: Ediciones 
Polígrafa, S.A., 2008) 
Moore, Rowan, ’Minimalism Gets Rough’, Blueprint 109, (London, 1994): 38-40. 
Boudet, Dominique, ‘Nottingham Contemporary’, Architecture Today 204, (London, 
2010): 34–45. 
Long, Kieran, ’Nottingham Contemporary art gallery by Caruso St John Architects’, 
The Architects’ Journal, (London, 2009): 2009.11.12. 
Bayley, Stephen, ’Much more than a doll's house’, The Observer, 2006.12.10. 
www.carusostjohn.com 
Caruso, Adam, ’What is modern?’, Introductory Lecture, ETH Zürich, 2012.03.29. 
Caruso, Adam, ’Almost everything’, Bozar Architecture, Centre for Fine Arts, 
Brussels, 2011.03.17. 
Caruso, Adam, ’Urgency’, Canadian Centre for Architecture, Montréal, 2009.06.12. 
Obrist, Hans Ulrich, ’Architecture Biennale - Caruso St. John and Thomas Demand 
(NOW Interviews)’, Biennale Channel (Venice, 2010) 
’Art+Architecture, Adam Caruso and Thomas Demand’, The Architecture 
Foundation, 2009.11.02. 

                                                 
7 Caruso, Adam, ’What is modern?’, Introductory Lecture, ETH Zürich, 2012.03.29. 
8 Ursprung, Philip ed., Caruso St John Almost Everything, (Barcelona: Ediciones Polígrafa, S.A., 2008) 
9 Jameson, Fredric, ’Postmodernism; or, The Cultural Logic of Late Capitalism’, (Durnham, N.C.: 
Duke University Press, 1991) 
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Egy utópia esettanulmánya,  
avagy hogyan kerül tó a somogyi dombok közé? 

Szántay Zsófia 
 
Absztrakt: Az utópia, mint logikai konstrukció emberi gondolkodásunk velejárója, egyszerre 
hordja magában az elszigetelt öncélúság és az álmok kiteljesedésének lehetőségét. Az utópiára jellemző 
szerkezet és téri viszonyok megismerésén át az építész szemszögéből vizsgálom egy új ökofalu alapítá-
sának valós történetét, igyekezve az ellentmondások tudatos felismerése és feloldása révén hozzásegí-
teni a városi kivonulókat a személyes Édenkertjükbe való visszatalálásához. 

Bevezetés: A 65-ös útról Ságvárnál jobbra kanyarodva Nyim felé vesszük az irányt. 
A lágyan hullámzó somogyi dombok között haladva érjük el a falu határát, végigsétál-
va a Fő utcán szembe találjuk magunkat a kúria romos épületével. Itt fordulunk el is-
mét jobbra. Felfelé kapaszkodva az egyenletesen emelkedő utcán látjuk, ahogy az 
egyik parasztház udvarán tűzvarázslók gyakorolnak. Folytatva a sétát az út vájatá-
ban, a domboldalon egyszerre elmaradnak a házak, és áthaladunk az új ökofalu kapu-
ja alatt. A virágos domboldalon szemünk elé tárul a tó fodrozódó vízfelülete. Ahogy 
visszafordulunk a falu roskadozó házacskái felé, a távolban az egyik lankán 
Buckminster-Fuller kupoláján akad meg a tekintetünk, egy szénatároló. 
A tó szimbolikája: „A mitikus földrajzban a szent tér a leginkább valóságos tér” – 
írja Mircea Eliade. Ezen a dombos területen a tó az egyetlen olyan természeti elem, 
ami természetszerűen nem létezhet, mégis ez a legfőbb tájékozódási pont, „a világ 
középpontja”. A középpont a három kozmikus réteg közti átlépés helyeként az archai-
kus, védikus kultúrákban vertikális elem, világtengely: oszlop, fa, hegy, templom, 
lépcső. A tantrikus ember azonban már csak a személyes tapasztalás útján tudta föl-
éleszteni magában az ősi szimbólumokat, így az erős téri irány szétszóródik, vagy 
önmagába roskad. A tó sík, körhöz közelítő formájából adódó lehetséges szimbolikája 
tehát az indiai kozmosz-jel, a mandala, melynek jelentése „középpont", „az, ami kö-
rülvesz". Az indiai templomok bármelyike, felülnézetben vagy egy síkra kivetítve 
ilyen jelet mutat. A mandala a meditáció eszköze, összetart, ahogyan a jógi belehelye-
zi magát: olyan tükör, ami megvédi a szétszóródástól, vagy általa egész misztikus fi-
ziológiája változik mikrokozmosszá. A tó hullámain lebegő, vagy a közepére evező 
ember vágya hasonló motivációból indulhat ki: a tó vize térileg elválaszt a külvilágtól, 
megtisztít, a tóban levő ember védett és befelé forduló. 
A tájképi elemek vizsgálata Kevin Lynch csoportosítása alapján: A tó 
az Ökofalucsíra közösség helyfoglalásának tervezett központi jele a somogyi faluban, 
Nyimen. A csoport másfél év óta készül egy új ökofalu alapítására, amelyhez az al-
kalmas telket idén januárban vásárolták meg a falu külterületén. A közösség tagjai egy 
közös műhelymunka keretében kognitív térképeik rajzolásával helyezték térbe vágya-
ikat. Az egységesített jelrendszerrel feldolgozott térképek elemtípusainak szortírozá-
sával létrejött a tájképi elemtárként nevezett adatbázis, amelyet vizsgálatom során el-
sőként Kevin Lynch városképi elemeinek csoportosítása szerint rendszereztem, külön 
megjelölve a kifejezetten városi vagy falusi jellegű elemeket. Ezek közül két típus, az 
utak és szélek vizsgálati eredményeit ismertetem a továbbiakban. A még rendszerezet-
len gondolkodás és a spirituális középpont még nem tudatosított mivoltának eredmé-
nyeként az utak szinte teljesen hiányoznak a rajzokról. A résztvevők közül volt, aki 
térképéről beszélve ki is emelte: az utak majd kialakulnak maguktól a fontos pontok 
között, nem kell előre megszabni a rendjüket. Míg a városi eligazodásnak ezek a leg-
dominánsabb elemei, addig a vizsgált közösség első nekifutáskor kizárólag mezőgaz-
dasági területek és iránypontok elhelyezésével lakja be a telket. A szélek vizsgálata is 
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érdekes eredményeket hozott. A falunak általában a mezőgazdasági területek a hatá-
rai: a földek, amelyek természetes minőségüket tekintve élénk kapcsolatot tartanak 
fent az azokon túl elterülő természeti környezettel, használatuk tekintetében pedig az 
általuk határolt lakóterületekkel, így aktív szereppel bírnak mindkét irányban: nem 
elválasztó funkció, hanem kapcsolat, egyfajta átmenet két különböző közeg határán. A 
vágyképekben a határolást kialakító erdősávok formájukat tekintve természeti elemek, 
az élőszóval elmondott motivációk mégis rávilágítanak, hogy a keskeny ám sűrű erdő-
kerítés célja az új falu minél teljesebb elhatárolása, védelme. Így az erdők városfal-
ként működnek, s ugyanerre erősít rá az egyetlen kapu elhelyezése a két falu közötti 
szakaszon. A vizsgálat eredményeként megállapítható tehát, hogy a közösség tagjai 
gyakran a természet elemeit kezelik alapanyagként, formailag a falusi elemekhez ha-
sonlóan használva azokat, gondolkodásuk mégis a városi mintázatokból táplálkozik, 
így gyakran a városi téri helyzeteket valósítják meg vágyképeikben. 
A tájképi elemek vizsgálata a közösség ideológiája szerint: A csoport 
ideológiáját Alkotmányában fogalmazta meg, melyből kitűnik, hogy elsődleges moz-
gatójuk a közösségi létforma. Együttlétükben a szeretet, a megértés, egymás támoga-
tása, valamint a megfelelően kommunikált kritika és a szabad akarat tiszteletben tartá-
sa jelent alapvető iránypontokat, tehát egyfajta harmónia elérése az egyén és közösség 
szükségletei között. Holisztikus gondolkodásuk szerint „az egyének közössége új mi-
nőséget hoz létre, a részek együttese több mint összességük.” Ez az értékrend egyben 
szembehelyezkedés korunk trendjével, amely az egyén korlátlan szabadságát, érdek-
érvényesítését sulykolja. A következő vizsgálat keretében a mentális térképek intuitív 
elemeit rendszereztem újra az Alkotmányban definiált működési szintek alapján. A 
védett működési mód a mindenki által elfogadott szabályokat jelenti, melyek a közös-
ség által definiált értékek fenntartását szolgálják. Ennek térbeli megfelelője a döntés-
hozás helye, a közösségi ház, vagy a gyülekező hely, az agora. A középső, önszerve-
ződő motivációs sávban az egyéni kezdeményezések jutalmazása áll középpontban, 
hiszen ezek által valósul meg a közösség hosszú távú pezsgése, virágzása. Ennek leg-
tágabb megvalósulása az egyének személyes vágyképeiből térben is megszülető falu. 
Egy réteggel beljebb haladva ide sorolhatóak a közösségi terek, illetve a kreatívan 
használható, funkció nélküli „üres” terek is. A szolgálat szintje a „felfelé nyitás” 
eredményeként képzelhető el. Ide számíthatjuk a meglevő falu gazdagítására kijelölt 
tereket: a közösségi ház mellett főként az akupunktúrás beavatkozásokat Nyim belte-
rületén. Ezen működési mód katalizátora a szakrális tér, a Csendház, más néven Re-
metelak, ami az egyén számára a spirituális feltöltődés, az elhívás lehetőségét biztosít-
ja.  
Ellentmondások: Amellett, hogy az Alkotmányban definiált működés ideológiája 
általánosságban jól megfeleltethető a vágyott funkciókkal, mégis több ellentmondás 
merül fel a konkrét eset kapcsán. Az egyik ilyen az elvonulás kérdése: bár a várostól 
és annak fullasztó infrastruktúrájától menekül a közösség, mégis Siófok közelében a 
Balaton part és a bevásárlóközpontok sorától 10 perces autóútra található somogyi 
faluban valósul meg a letelepedés. Annak ellenére, hogy saját falut akarnak létrehoz-
ni, a telek mégis konkrétan a falu egyik főutcájának meghosszabbításán van, szorosan 
a meglevő település határában. Az is elgondolkodtató, hogy a régi falu miért a völgy-
ben épült, s miért a szőlői voltak ott, s nem a házai, ahol most az új falu fog megtele-
pedni? Miért kell 25 ha területet megvásárolni, ha a gazdálkodásra igazán hajlandó 
tagok száma csak csekély? A vágyak őszinte túlcsordulásának kifejeződése az is, aho-
gyan a domboldalon egyöntetűen egy tavat szeretnének létrehozni, szükség esetén 
műanyag fólia használatával, s furcsa tájsebként hat a már elkészült vízfelfogó árok az 
egyébként virágos rétnek bevetett területen. Kérdéses az is, hogy formai előképeik 
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miért tájidegenek esetenként, miért jelenik meg a magyar tájon a Buckminster-Fuller 
kupola, mint szénatároló.  
Az ökológia fogalma: Ezen kételyek sora az ökofalu ideológiájának sarkalatos 
pontját, az ökologikusság fogalmi tisztaságát teszik kérdésessé. Az egyébként is felü-
letesen használt zsurnaliszta divatkifejezés egyfajta elérhetetlen vágyképként jelenik 
meg ma a városból történő közösségi kivonulások kapcsán. A környezetbiológiai vo-
natkozásoktól távol kerülve az ökologikus viszony ezen próbálkozások esetén a ter-
mészetes környezetben történő harmonikus élet ideáljának megvalósulási módját jelö-
li. Az ökologikus gazdálkodásra a permakultúra10 ismertetőfüzetei révén készülnek a 
leendő lakók, s az Alkotmány külön felhívja a figyelmet az új zöld technológiák elsa-
játításának fontosságára. Kérdés tehát, hogy lehet-e valamiféle tudatos elszakadás 
nélkül új közösségi harmóniát keresni úgy, hogy a szellemi gőg ne legyen akadálya a 
már valamikor megszerzett ismeretekből való tapasztalat tanulságainak elfogadásá-
ban, és az ezekből következő cselekvés egyszerűségének?  
Téri vizsgálat: Az ökologikusságra törekvő folyamat motivációja a mai korra jel-
lemző téri minőség, a globalizált monotér környezetkritikájában keresendő, amely a 
természeti tér hiányára irányul. A történelem folyamán az ember által szerkesztett 
modell tér a technológia révén a természeti tér egyenetlenségeit, átláthatatlanságát 
igyekezett korrigálni, így technológiai térként arra tekintet nélkül, afölé került elhe-
lyezésre. Ez által olyan mértékű uniformizálás jött létre a minket körülvevő téri kör-
nyezetben, amely az ember számára mentálisan is megterhelő11, így a városi térből 
kivezető utak keresése az alternatív életmód kísérletek révén egyre népszerűbbé válik. 
Azonban úgy tűnik, leggyakrabban hiába az elhatározás, a parasztgazdálkodástól el-
szokott értelmiségi ember a városi elemektől és szükségletektől már nem bír függet-
lenné válni, se életmódját, se annak tereit nem tudja elképzelni a technológia hálózatai 
nélkül. Így történhet meg, hogy a nyár közepén már zöldellő földeket ma vízfelfogó 
rézsű, s a tervek szerint hamarosan vízvezetékek, magasfeszültségű vezetékek póznái, 
szivattyúk és internetkábelek szövik majd keresztül. Így egyfajta inverz folyamatként 
a kor embere újfent a technológia révén igyekszik a természeti térhez visszatalálni, 
miközben ismét óhatatlanul elveszti a valós térrel való kapcsolatot. Mindezen tértípu-
sokat magába olvasztó új téri minőség, kiegészítve a hely szocio-kulturális közege, és 
emlékezete nem tér jellegű tartalmával, Francoise Choay terminológiájával élve a 
komplex tér, vagy helyi tér nevet kapta. Ezen rétegek teljes körű analízise főként az 
olyan multi-diszciplináris vállalkozások révén fejlődött ki, mint amilyen Alberto 
Magnaghi firenzei professzor re-territorializációs kísérlete, mely a globalizáció hatá-
sait ellenpontozandó a helyi fejlődés léptékét igyekezett újra megfelelővé tenni, vagy 
Aldo Cibic hely és közösség kiválasztási módszere. Ezek eszköze nem a globalizáció 
figyelmen kívül hagyása: ehelyett a vizsgált és módosított komplex térnek része ma-
rad bizonyos szinten a mono-tér, azonban képletesen téri pozíciója megváltozik, leg-
felülről legalulra kerül. Az ilyen vállalkozásokat Ernst Bloch kifejezését átvéve konk-
rét, vagy alkalmazott utópiának nevezzük, melynek jellemzője a komplex tér racioná-
lis analízise, illetve az időbeliség, a változás dinamikájának vizsgálata.  
 

                                                 
10 A permanent agriculture szóösszetételből ered. A mezőgazdasági művelés egy formája, az emberi 
közösségek és a természetes táj olyan integrációja, mely lakóinak biztosítani tudja szükségleteit. 
11 Kaplan, R., Kaplan, S. 1989. The experience of nature: a psychological perspective. Cambridge 
University Press, New York. 
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Az utópia: Ez a módszer pontosan illeszkedik a klasszikus irodalmi utópiák hármas 
szerkezetéhez - a korkritika, modell tér és modell társadalom bemutatásának rendjé-
hez. S bár a szerkesztett tér, a pharmacon12 társadalomstabilizáló szerepét már a Kr.e. 
4. században tudatosan alkalmazták a kolóniák és új társadalmak alapításakor, míg 
Platónnál a térszervezés csak kiegészítő eszköz, Morus Tamás elsőként emeli ki az 
épített tér igazi értékét és hatékonyságát Utópia városain keresztül bemutatva, s ez 
alapköve lesz esszéjének. Francoise Choay így fogalmazza meg az építész nézőpont-
jából izgalmas konklúziót: „a tér válik kezdettől fogva a könyv (t.i. Utópia) tárgyává”. 
Az alkalmazott utópiák példáján át válik világossá, hogy a téri vizsgálatok által mind-
azon ellentmondások és mitologikus fikciók, amely az utópiát, mint irodalmi műfajt 
eredendően jellemzik - s melyek példáit a konkrét eset kapcsán is lépten-nyomon ér-
zékeltük - fokozatosan feloldódnak az absztrakció megszűnése, a valósággal való irá-
nyított kapcsolat kialakítása révén. Így válhat az utópia az outoposz seholsincs orszá-
ga helyett eutoposszá, a jó hellyé. 
Összefoglalás: Az elkövetkező években az Ökofalucsíra csoport várhatóan tényle-
gesen ki fogja alakítani fizikai terét a somogyi falu határában, s a modell tér elkerül-
hetetlenül valamilyen viszonyba fog kerülni a komplex térrel. Történetük alakulását 
tovább kísérve, az elkezdett kutatás eredményeinek folyamatos újraértékelése révén 
reményeim szerint választ kapok az építész utópiában betöltött szerepére is. Terveim 
szerint vizsgálódásom következő szakaszában egyes utópiák emberképével fogok fog-
lalkozni. S míg most a vizsgálat alapját képező elemek még csak a jövőre irányuló 
gondolati konstrukciók, két év múlva, kutatásom befejezésére, ha fölsétálok Nyim fa-
lu határába, kiderül, hogy valóban lesz-e tó a somogyi domboldalon.  
Köszönetnyilvánítás: A munka szakmai tartalma kapcsolódik az "Új tehetség-
gondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" című pro-
jekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-
4.2.2.B-10/1- 2010-0009 program támogatja. A vizsgálatok alapanyaga Bartha And-
rás, Francsics László, Gyulovics István és Szántay Zsófia közös kutatócsoportjának 
eredményei. A kutatás témavezetője Major György DLA. 
Irodalomjegyzék: 
Eliade, Mircea, Képek és jelképek, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1997 
Lynch, Kevin, The Image of the city, MIT Press, Cambridge MA, 1960 
Lippai Edit, Dúll Andrea, Városutópiák környezetpszichológiai és szimbolikai elemzése. Magyar 
Pszichológiai Szemle, 2003, LVIII. 4. 431-472. 
Choay, Francoise, ’Utopia and the anthropological status of built space’, Zeppelin Magazine no. 32, 
2005.03. 

                                                 
12 pharmacon (pharmacy+platon): Jacques Derrida szóhasználata. A szerkesztett tér jelentőségére 
Platón már a Kritiászban és a Törvényekben is felhívta a figyelmet.  
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"Úgy gondolom a városrendezés ma akkor jár 
helyes úton, ha nem zárja el az utat a város 
komplex mikrostruktúrájának kialakulása elől, 
melynek formáit pontosan ma még nem tudjuk 
meghatározni. .... Ha 'városias város' lesz 
Újpalota, akkor annak struktúrája lehetőséget 
adott az életkeret kialakítására. Hogy ez így van, 
vagy sem, azt azonban csak egy következő 
generáció tudja majd megmondani." 
Tenke Tibor, Újpalota építész tervezője 

A mikrostruktúra lehetőségei, újpalotai közösségfejlesztés 
Csízy László 

 

Absztrakt: A tanulmány célja egy nagypaneles technológi-
ával épült lakótelepen a lakók helyhez kötődésének és az épített 
környezet élhetővé alakíthatóságának elemzése. Az épületek 
közötti mikrostruktúrát vizsgálva az állandóság, az összetarto-
zás, az egyediség és a megújulás fogalmait mint karakterjegye-
ket vetítem az épített környezetre. Az írás a kisközösségek és az 
egyének téri kötődéseire, és azok összetett viszonyaira, építészeti 
összefüggéseire tesz megállapításokat. 

 

Bevezetés: Az emberi léptéket túlhaladó tervezett makrostruktúrák sok esetben a 
személytelenség érzetét keltik. A tudatosan meg nem tervezett mikrostruktúra, a terü-
let gazdátlansága miatt, rendezetlen és haszontalan tériségeket hoz létre. Az épített 
környezet iránt érzett kötődés hiánya annak minőség érzetét lerontja. Az ellentétes 
folyamatok mélyén az egyéni és közösségi érdekek ütközése, a változás iránti vágy, 
illetve az attól való félelem áll Egy érzelmileg jól működő egyén személyiségében az 
egymás ellen ható személyiségjegyek kiegyensúlyozott viszonyban vannak (Riemann 
1977)., és mivel társas kapcsolatainkat is e mentén létesítjük, a közösségépítés, és kö-
zös tér létesítés lehetőségeit is nagymértékben e tényezők határozzák meg. A tanul-
mányban négy személyiségjegyet – állandóság, összetartozás, egyediség, megújulás – 
mint vizsgálati szempontokat az ország egyik legnagyobb összefüggő lakótelepén, az 
Újpalotai lakótelepen13 vizsgálom. 

“Egyszer Kővé meredni! Egyszer kitartani!” /H.Hesse/ 

Állandóság: Az állandósághoz való ragaszkodás biztonságot adó érzése miatt kész-
tetést érzünk a körülöttünk lévő világ megismerésére. Különböző mélységben és elté-
rő tényezőkre koncentrálva, de kíváncsiságunk által vezérelve információt gyűjtünk. 
Közös tudatunk fontos része egy városrész kialakulása, a történések ismerete helyze-
teket segít értelmezni, végső soron minket helyez el térben és időben. A kötődés hiá-
nya a 20. századi új városrészek esetében gyakran kimutatható. A TEAM X építész 
csoport az 1960-as, 70-es években a város organikus növekedési elveit, térbeli rend-
szerek segítségével fogalmazta újra. A modernista lakótelepekkel szemben a léptékek 
tudatos változtatásával, az utcák és a városmagok mintájára kívántak lakóterületeket 
létrehozni. Ezek a példák voltak Újpalota közvetlen előképei. Az elemek határozott 
elrendezése egy több rétegű szövetet, városias légkört volt hívatott létrehozni, de az 
egymáshoz térileg nem kapcsolódó hangsúlyok és a köztük lévő űrök mégis képtele-
nek megélhető vonzásba kerülni, mind vizuális, mind érzelmi külön élésük miatt. Az 
elsődleges elemek szintjén olvasható rend alakult ki, míg a sávházak takarásában, a 
park ölelésében alacsonyabb, önálló karakterrel és névvel is bíró épületegységek hú-
zódnak meg: Páskom, Kőrakás és Nádastó. Itt kedvezőbb a szociális helyzet és ala-
csonyabb a mobilitás is a főút menti házakhoz képest (Csizmady 2003). 

A személyes viszony kialakításához a környezet érzékelése kulcsfontosságú. A befo-
gadható tér határai mérhetőek, ami mentén az emberi lépték, a homo mensura szám-
szerűsíthető. A városi faállomány fasorai az egyik legmeghatározóbb téri elemek: a 
lombkorona szintje14, lépték határként viselkedik. Hasonlóképp meghúzható határ az 
egy lépcsőházhoz tartozó, két irányba húzódó egy-egy lakás szélessége is. Az elmúlt 

                                                 
13 A TTI készítette a terveket egy fiatal építész Tenke Tibor tanulmányterve alapján. A több mint 60 ezer embernek otthont 
nyújtó lakótelep az addig még teljesen beépítetlen mezőkön, Budapesten, a XV. kerületben, Rákospalotától keletre épült fel. 
14 A TeamX tanulmányai a hatodik emeletig határozták meg a térszínnel való kapcsolat lehetőségeit, ennél magasabbra a 
végtelen horizont felé kommunikáló, egyfajta totális élet lakásai kerülnek. 
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“Ki vezeti a buldózert? Akár a kaszás rettegett látogatása az 
irodalmi képzeletben, szemlátomást a buldózer is a halált jelenti 
otthonunk számára. Tettei vissza-fordíthatatlanok. Ha egyszer 
végez egy épülettel, az örökre el van intézve. Tehát ha egy 
lakóközösség egy régi rész lebontásáról és egy új felépítéséről 
kap értesítést, lehet az az új terv mégoly kecsegtető, az emberek 
mégis bizonyos rettenettel szemlélik, mennyire hatékonyak 
ezek a pusztító gépezetek.” (Bollas 2004) 

évtizedben több telep problémáit az említett lépték határok menti visszabontással 
igyekeztek orvosolni. Kellemes, jól 
megélhető házak maradtak a Leinefelde-i15 
átalakítások eredményeképpen. A nagy 
mértékű bontások egyértelmű példaértéke 
azonban nem bizonyított: költségesek és a 
közösségre gyakorolt hatásuk kétségeket vet 
fel. Egy jól működő város különböző léptékű elemei koherens egészet alkotnak. A 
nagy elemeknek szüksége van az összes kis elemre (Nikos 2000). Önmagában a nagy 
jelenléte nem rossz, a teljes bontás válaszként csak a reménytelenül szlömösödött la-
kótelepek megüresedett házai esetén merül fel16, így Újpalota esetében nem tűnik reá-
lisnak. A meglévő épülettömegek a beavatkozást a köztes terek irányába szorítják, a 
figyelmet az emberi lépték érzetét létrehozó elemek felé fordítják. A kialakult viszo-
nyok állandósága is erősíti a kötődést. Az ismert útvonal, az ismerős arcok, segítik a 
nyugodt környezethasználatot, kitágítva a lakás szűk terét. Amikor a bizalom felől 
közelítjük a fogalmat, akkor a jól átlátható tériségben élők egymásra utalt és egymásra 
számító közösségéről beszélünk.  

“Felejtsd el Én-edet, hogy magad el ne veszítsd” /Herder/ 

Összetartozás: Kell egy belső érzés, a magánytól az elszigetelődéstől való féle-
lem, ami nyitásra kényszeríti énünket. A család és barátok meghitt beszélgetései, 
szomszédok bizalma, a kereskedők személyes viszonya együtt hozzák létre a bizton-
ságot nyújtó környezetet. Ennek kialakulásához állandóságra van szükség. Az ismét-
lődő folyamatok során berögzülnek képek, útvonalak, téri helyzetek, mind növelve a 
biztonságérzetünket. A közösen megtett útvonal összetartozás érzést teremthet, elég, 
ha a rendszeresen együtt “buszozók” egymást felismerő, laza közösségére gondolunk. 
A gyalog megtett út ennél mélyebb nyomot hagy, hiszen mindenki maga választja ki 
kedvenc ösvényét. Ez amolyan tulajdonlás nélküli saját. Ha az egyéni térbeli láncolat 
ki tud egészülni közösen megszerzett élményekkel, akkor már egy közösségi folya-
mattá alakul át az egyéni kötődés. Az útvonalra szervezett aktivitást generáló funkciók 
értelmes jelenlétet eredményeznek. Működésük kulcsa a közösségek részéről érkező 
igényeknek megfelelés, és a helyi erőforrások használata17. A kereskedelmi közpon-
tokkal nem cél versenyezni, hanem alternatívát kell biztosítani, egyfajta szimbiózist. A 
személyesség az az előny, ami hosszútávon is működőképessé teheti a kiskereskedé-
seket. Újpalotán komoly probléma, hogy a lakóépületek földszintjein csak nagyobb 
átépítések árán lehetne üzleteket nyitni. Ehelyett, akár egy új épületsáv kialakítása is 
elképzelhető a jelenleg laza újpalotai beépítésben. Az új elemek emberi léptékű térfa-
lai személyes viszonyok kialakulását tehetik lehetővé, és képesek kielégíteni a társas 
interakciók szükségletét. Akár a helyi, még aktív nyugdíjasok is adhatnák-vehetnék 
saját könyveiket, régi tárgyaikat. A mindennapi rutin célirányossá teszi a lakók moz-
gásait, zárkózottá válnak, elidegenednek. A közösség nehezen kommunikáló sok 
elemmé esik szét, mely az épített környezettel egymás tükörképei. Az eltérő hierarchi-
ájú lehatárolások hiánya jellemző a lakótelepekre, pedig ezek segíthetik a tér megfele-
lő strukturálását; belakását. A közösség által befogadható tér egyben a csoport direkt-
indirekt ellenőrzése alatt álló területet is jelenti (Newman 1996). A még csak foszlá-
nyaiban létező lakóközösségeknek remek lehetőséget nyújthat a kert az együttműkö-

                                                 
15 Leinefelde-Worbis német kisváros, panelrehabilitáció, Gruppe Achitektur & Stadtplannung Darmstadt - Dresden. 2007 

16 Példaként hozható a Toulouse Le-Mirail-i BelleFontaine városrész, vagy a klasszikus példa: a St. Louis-i Pruitt Igoe. 

17 Novák 2004, “A lakótelepen az új munkahelyek létrehozása, és olyan munkahelyek telepítése, ami a helyi fogyasztást 
szolgálja ki, és helyi munkaerőt is alkalmaz  olyan élet- minőség javító lehet, ami komoly eredményt jelenthet a 
népességmegtartásban.” 
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spontán ablakperem színezések 

dés megtapasztalására. Több lakásos beépítések esetén rendszerint előkerül a közösen 
művelt, kollektív kertek kérdése. A földhöz és növényekhez kötődésünk segít kikap-
csolódni, megszerezni a gondoskodás élményét, a közös döntések összekovácsoló ere-
jét. A városi közösségi kertek18 feloldhatják a kihasználatlan zöldterületek és a külső 
tér nélküli lakások feszültségét. 

“Fel, legyünk mások, mint a tömeg, mely ott nyüzsög egy halomban” /Spitteler/ 

Egyediség: Az individuációval, én-központú igények 
hangsúlyával élők, egyedi gondolkodásmóddal jellemezhetőek. 
Az elszigetelődés és a magánykeresés azonban nehezíti a 
lakótelepi "közösségbe" való beolvadást. A sűrű városi életnek 
számos előnye van: a lehetőségek diverzitása, a találkozások 
sokasága, a közös létből fakadó anyagi és szellemi gyarapodás. 

A gyors népességnövekedés új tipizált, lakóhelyek 
megteremtését igényli. Az “én” otthonom azonban ellentmond 
a nagy lakótelepek létesítésének, az otthonteremtés mint alkotás ellentmond a gyár-
tásnak19. Az építési technológia rendkívül kevés mozgásteret hagy az átalakításoknak, 
ami az interakció minimalizálásához vezet. Így az egyéni karakter kivetülése, ahogyan 
az élettér is a lakás falain belülre kényszerül. A lakás szentsége megnő. Egyre komo-
lyabb döntéssé válik, hogy a család kit enged otthonába. A külső épített környezet 
nem hagy teret az önazonosság kivetülésére, az uniformizált megjelenés elidegenítő 
hatású, fallá összeálló határ. A tervezettség ellenpontjaként megjelenő spontán építés 
leválik a környezetéről, rendezetlen hatást kelt. Gyakori mikrobeavatkozás, ha a lakó 
a saját ablakkeretét festi egyedi színre, így kijelölve a rendszerben a saját territóriu-
mát. Azonban a lakásbelső finom vagy durva kivetítése nem képes a tágabb értelem-
ben vett élettér javítására, a jelölés szintjén megrekedő lépések sokszor a többiek 
számára bosszantó elemként hirdetik a privát territóriumot, megzavarva a közös ház 
egységét. A teljes ház felújításakor tervezett, koncepcionális döntés is lehet a lakások 
ablakainak egyedi jelölése. Az élettér kitágításáról azonban ez esetben sem beszélhe-
tünk, ahogy a megvalósult példák is megrekedtek a homlokzatszínezés szintjén. Az 
egyediségre való törekvés színtere a tulajdonlással függ össze, ott avatkozhat be az 
egyén vagy a lakóközösség, ahol erre tulajdonosi lehetőséget kap. Egy valós stratégia 
lehet a köztulajdonban lévő területek megszüntetése, a közterek privatizálása20. A ki-
parcellázás megszüntetné a gazdátlanságot, a létrejövő kis egységek egymás közötti 
interakciói határoznák meg az átközlekedés és az egyedi elemek viszonyát. Az egyéni 
tulajdonosok a kommunikáció kényszerében közösségekbe rendeződnének. A kis pa-
nellakások szorítása alól felszabaduló élettér új minőségét hozna létre. Az előkert 
mint az otthon meghatározó eleme, rendre előkerül a panelrehabilitációk kapcsán. A 
lakók eltérő igényeit azonban itt is nehéz kezelni, megint a lakóközösség kerül előtér-
be, az egyéni akarattal szemben. A közterek a konfliktusok ütköző zónájává alakul-
nak, ez legtöbbször a használók távolmaradását eredményezi. Nem csoda, ha az el-
múlt évek külső erőforrásból megszülető térrendezési példái korán elöregednek, fenn-
tartásuk az ott élő közösség bevonása nélkül nem biztosított. 

 “És minden kezdet új csodával vár...” /H. Hesse/ 

Megújulás: A változást kedvelők igényeinek kielégülése a beköltözés után hamar 
lecseng, az egyformaság nem vonzó, inkább frusztráló számukra. Ők azok, akik a kö-
zösségi programok mozgatórugói lesznek. Mivel az állandósághoz természeténél fog-
                                                 
18 Idén adták át Kispesten, az Irányi Dániel és Bem utca sarkán a 26 parcellából álló 160 m2-es közösségi kertet.  

19 Moravánszky 2002 “Martin Heidegger különbséget tesz a készítés mint előállítás (Hersteller) és a termelés (Produktion), a 
kézműves és a gépi munka között. A ház építése mindig  előállítás, ami a háznak alkotás-jelleget kölcsönöz.” 

20 Alföldi 2010 – Alföldi György, Kádár Bálint: A void to build 
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va ragaszkodik az ember, meg kell találni a változás felületét és mélységét. Kieme-
lendő az olyan élményközpontú gondolkodás, mely bennünk és akár a mikrostruktúra 
elemein belül is képesek továbbélni. Ilyen közösségi programként létrehozott ülő-
dombokat készítettek a Mátyás tér sarkán a Magdolna negyed fiataljai. A nem tartós 
felületkezeléssel készített dombok még évek múltán is jó állapotban vannak, az ér-
zelmi kötődés miatt nem rongálják, vigyáznak rájuk. Az ehhez hasonló események 
egy összetett megújítási program előfutárai. A megalapozatlan döntések drága be-
avatkozásai nem integrálódnak a mikrostruktúrába, a helyi közösség nem tudja a tere-
ket érzelmileg használni. A hosszú távú változást a városvezetés közösségek bevoná-
sán keresztül tudja a legnagyobb nyilvánosság mellett elősegíteni. A XV. kerület e 
tekintetben élen jár, az elmúlt évek kiírt pályázatai rendre az identitás és kötődés erő-
sítését, a láthatatlan és jól letapogatható közösségek építését tűzték ki célul. A kezde-
tek óta rendezetlen Főtér jövője egész Újpalotára befolyással lesz, de legalább ugyan-
ilyen fontos a „Miénk itt...a tér” címmel lakóközösségek részére meghirdetett pályá-
zat, mely a tervezés mellett nagy hangsúlyt fektetett a közösségi megvalósítás és kö-
zös fenntartás kérdésére is. 
 
Összegzés: A fiatal városrészek kialakuló karaktere az állandósághoz és a változás-
hoz, az egyediséghez és az összetartozáshoz való ragaszkodásunk jegyeit viseli. Ha 
elfogadjuk, hogy a család és a baráti közösségek mellett környezetünk is közvetlenül 
hat életünkre, neveltetésünkre, akkor nem az épített város jövője, hanem a lakók élet-
minőségének javítása kerül majd az építészeti beavatkozások fókuszába.  
 
Köszönetnyilvánítás: A munka szakmai tartalma kapcsolódik az "Új tehetség-
gondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" című pro-
jekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-
4.2.2.B-10/1-2010-0009 program támogatja. A kutatás témavezetője Szabó Árpád 
DLA. 
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