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 1 INTRO
betonépítészet
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 Horizontális és vertikális. Egyszerű és összetett. Ezen kettősségek jelennek meg évezredek 

óta az építészeti formálásban. 

 Az ókor építészetétől kezdve a gótikán át, egészen a modernizmusig az építők és alko-

tók örökös vívódmánya a vízszintes tömegképzés egyre magasabbra emelésének megoldásában 

leledzett. 

 A XX. század beköszöntével azonban teret nyert az alkotói szabadság. A vasbeton megje-

lenésével határozott fordulatot vett a tér és tömegképzés, az építészeti és építőművészeti eszközök 

kifejezésének határai kiszélesedtek. Értekezésemben a beton és vasbeton építészet kiteljesedését 

és hatásait boncolgatom, ennek filozófiai, szociológiai és metafizikai megközelítésével. 

 Alapvető és jelenkori problémák megfogalmazásával és elméleti megoldásaival,gyakorlati 

példákon át támasztom alá saját nézőpontomat, hogy betekintést nyújtsak a betonépítészet jelen-

tőségébe és szépségébe.

fotó jobbra - MONGE sakktábla beton elemekből
fotós - Horváth Csaba - 2016 - Pécs
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 „Megfogjuk az építőipar eme megvetett alapanyagát, a betonelemet, (…) és megtaláljuk a 

benne rejlő, senki által nem sejtett lelket, életre és szépségre ébresztjük, amely olyan textúrájú, mint 

a fák” 

        Frank Lloyd Wright

fotó balra - Veszprémi Petőfi Színház - Medgyaszay István - 1908 
fotós - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém



 2 ÉPÍTÉSZ 
kapcsolódás az anyaghoz
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Beton fedlapba integrált érintésvezérlő. (felső kép)

Optikai szálak befűzve a zsalulemezekbe, összecso-
mózva, LED diódával összeragasztva. (bal oldali kép)

fotó - MONGE beton gyűrű - fotós - Jakab Ildikó - 2016 - Pécs
fotó jobbra - az ékszerek utókezelése - fotós - Ruprech Judit - 2016 - Pécs
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 Kapcsolatom a betonnal jóval doktori iskolai tanulmányaim előtt kezdődött, valahol 2013-

ban. Bár képzésünk alatt sok egyetemi tantárgyba épül be a vasbeton szerkezetek építészeti alkal-

mazásai, ennek okáról és mélyebb megközelítéséről valahogy sosem esett szó. 

 Egyszerűen természetesnek vettem, hogy persze vannak építőanyagok, mint a tégla, kő, 

amelyből házaink, iskoláink épülnek, homlokzatokon megjelenő anyagisága esztétikus megjelenést 

kölcsönöz, ám a vasbeton mindig alárendelt szerkezetként, elbújtatva van alkalmazva, egyfajta esz-

közként, amely szükséges rosszként értelmeződik. 

 Ugyanakkor mégis ott motoszkált a fejemben, hogy ez az alárendelt építőanyag valójában a 

kortárs, említésre méltó épületek létrejöttének lehetősége. A kíváncsiság hajtott, így megpróbáltam 

közelebbről, majd még közelebbről megismerkedni a betonban rejlő végeláthatatlan lehetőségekkel. 

 Az anyagösszetétel, a zsaluzás és öntés technológiája és technikája, a végtermék utó-

kezelése egyenként mind érdekelt és persze szorosan összefügg. Kisebb tárgyakkal, ékszerekkel 

kezdtem, különböző zsaluanyagokkal ismerkedtem meg. Megtapasztaltam milyen érzés az, amikor az 

elképzelés sok munka árán megvalósul, és valójában a kezemben tarthatom. Nagyszerű érzés volt. 

 

 Színezéssel, különböző felületképzésekkel próbálkoztam, majd miután annyira magával ra-

gadott a folyamat, kicsit tudományosabb témákban is elkezdtem kísérletezni. Vajon meddig mehe-

tünk el karcsúságban, görbületekben, összetettségben? Létezik-e egyáltalán határ? 

 Napjainkban sokfajta kutatást ismerünk a betonösszetétel és adalékanyag terén, amely 

folyamatos lendületben tartja korunk betontechnológusait és építészeit. Határozottan megváltozott 

a látásmódom, ahogy egyre idősebb lettem, egyre több dolog foglalkoztatott a téma kapcsán, és 

egyre inkább tágult tudásom. 

fotó fent - MONGE mécsestartó sima felülettel, anyagában színezve
fotós - Jakab Zsófia  - 2014 - Pécs
fotó balra és jobbra - MONGE szappantartó alumíniummal mart felülete
fotós - Jakab Zsófia  - 2014 - Pécs
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 Saját megoldásaimat kezdtem el kidolgozni, több Tudományos Diákköri Konferencián is 

bemutattam kutatásaimat, melyek akkor már szorosabban beleépültek építészeti felfogásomba. 

Termékeim kiállításokon szerepelt és különböző workshopokat tartottam, ahol saját termékeimet és 

technikáimat prezentálhattam, valamint átadhattam tudásomat az idősebb és fiatalabb érdeklődők-

nek egyaránt. Olyannyira összeforrtam a betonnal, hogy alapszakos, majd később mesterszakos dip-

lomadolgozatom és szakdolgozatom is a vasbeton építészetről szólt. 

 Minden napunkat és nyarunkat a műhelyben töltöttük, amely legelőször a kampusz egyik 

lebontásra váró épületében, a kisházban volt, majd a Rókus utcai építész stúdió egykori DLA hall-

gatók irodájában kaptunk helyet. A műhely kulcsfontosságú elem, hiszen a zajos, piszkos munkát 

igénylő betonozás nem igazán oldható megy egy kiadó irodahelyiségben, így nagy szerencsénk volt, 

hogy ekképpen tudott karunk támogatni. A tér nagysága aztán lehetővé tette, hogy meginvitáljuk 

hallgatótársainkat és megmutassuk nekik mivel is foglalatoskodunk, miért olyan érdekes számunkra 

ezzel az anyaggal dolgozni, a karon továbbá nyílt napok keretében egyéb workshopokat is tartottunk 

az ide érkező középiskolások számára, amelyek általában jó hangulatú foglalkozások voltak. Később 

aztán a B2 szakkollégium betonos csoportjáért feleltem, szakmai kört építettem.

 A doktori iskolába jelentkezve aztán egyértelműsödött, hogy ezt a szorosra fűzött kapcso-

latot szeretném feldolgozni, további munkásságom során mindvégig a betonnal kapcsolatos feltéte-

lezéseket analizáltam. 

A sok munka eredménye aztán egy teljesen egyedi építészeti hozzáállásban gyümölcsözött, hiszen 

mostanra a teljes szemléletmódomat megváltoztatta, építészeti hivatásom kialakulása is ennek az 

anyagnak a megismerésének köszönhető. 

 

Sokszor kérdezték, miért pont a beton? Azt hiszem ezzel a bekezdéssel meg is fogalmaztam.

fotó - MONGE műhely, 3D nyomtatott 
negatív sablonok

fotós - Jakab Ildikó - 2016 - Pécs
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Ékszerek

 Kisebb formától a nagyobbakig. Ezen az úton haladva ismerkedtünk aztán számtalan lehe-

tőséggel, amelyet a beton, mint anyag képes megvalósítani. Mivel valamelyest érdekelt a divat, így 

első opcióként beton ékszereket kezdtünk gyártani, amely ugyan kissé érdektelennek hangzik az 

építészet világában, ám elkészítésének módja gyakran nagy feladatnak bizonyult. Valahol itt kezdőd-

tek az első olyan kísérletek, amelyek a szélsőségesség határát is feszegették. Mindent betonból, ez 

lett az alapelvünk.

 Az ékszerek készítése során a betont, számára még felfedezetlen környezetbe integrál-

tuk. A mindennapi viseletként való alkalmazhatóság során elengedhetetlen, hogy kényelmes legyen, 

ezért az egyik legfontosabb szempont a szilárdság mellett az esztétikum, valamint a formai komple-

xitás lehetősége volt.

 A sablongyártás alapja egy mesterdarab elkészítése, amely készülhet agyagból, műanyag-

ból, gipszből, plexiből, fából vagy fémből. A választott anyagtól függően a mesterdarabot formale-

választóval kell kezelni, hogy tökéletesen elváljon a negatív mintát képző alapformától, amely lehet 

szilikon, poliuretán gumi vagy poliészter gyanta. A polimer alapú formaleválasztók hatékonysága a 

legkedvezőbb, mert hőállóak, és többszöri leválasztást tesznek lehetővé egy kezeléssel, valamint 

kevésbé deformálódnak az öntések során. 

 A mesterdarab a mintavétel során kirekesztőelemként szolgál, a negatív sablont képző 

anyagok teljesen körülölelik a felületet, az azon található mintákkal és textúrákkal együtt, ez válik 

később az úgynevezett negatív öntősablonná. Fontos megismerni és megjegyezni ezeket a szaksza-

vakat a betonnal való együttdolgozás során, mivel olyan komplex térlátást igénylő munkák is készül-

hetnek, amelyek során elengedhetetlen a pontos kommunikáció, hiszen a zsaluzás és öntés során 

nincs helye hibalehetőségnek. A végtermék tökéletes, precíz munkát igénylő feladatsorok együtt-

működése, ahol egy pici hiba az egész munkára kihat és azonnal jelentkező problémákat szül.

fotó fent - MONGE sakktábla elemeinek negatív sablonja - fotós - Jakab Zsófia  - 2014 - Pécs
fotó balra és jobbra - a csiszolt és tisztított ékszerek utókezelése - fotós - Jakab Zsófia  - 2014 - Pécs
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 A poliészterből készült öntősablonok nagy mennyiségű termék gyártását teszik lehető-

vé a nagy felületi keménységük és alakvisszanyerő tulajdonsága miatt, viszont az ékszergyártásban 

használhatóságuk korlátozott, mert csak bemetszés nélküli formák felvételére alkalmas, a szilikon 

öntősablonok használata pedig kis- és középszériás gyártásnál alkalmazható, mivel a mechanikai 

igénybevétel során a kis szakítószilárdság miatt az anyag hamarabb deformálódik. 

 Legmegfelelőbb választás efféle apró részletű tárgyak zsaluzására a gumi öntősablonok, 

hiszen nagyszériás gyártást is lehetővé tesznek. Zsugorodásmentesek, nagy szakító és húzószilárd-

sággal rendelkeznek, rugalmasak, nyújtás után visszanyerik eredeti méretüket, kis öntési vastagság 

mellett is stabil sablonokat eredményeznek. Több keménységi osztályú öntőgumi létezik ezért min-

den igénybevételre lehet megfelelőt találni.

 Végül a beton összetételéhez érkeztünk, amely ugyancsak kulcsfontosságú a megfelelő 

eredmény eléréséhez. A filigrán anyagvastagság miatt kis szemcsenagyságú kavics, már-már ho-

moknagyságú szemcsék alkalmasak adalékanyagnak, hogy sima felületű terméket kapjunk, valamint 

minden apró részletezettség megjelenjen a felületen. A kavics szemcseméretét befolyásolja még a 

kívánt felületi struktúra, homogén felületek esetén a kőliszt az alkalmazandó, ha szemcsés felület 

elérése a cél akkor indokolt a nagyobb kavicsméret alkalmazása, mely csiszolás után felszínre hozza 

a kavicsok felületét. 

 Ilyen méretű, aprólékos öntvényeknél kiemelkedően fontos a folyósító adalékszerek, vala-

mint a vágott üvegszálak alkalmazása, amely növeli a szilárdságot, valamint csökkenti a beton kötés 

közbeni zsugorodását.

 Mint bármely beton felületnél, ezesetben is fontos szerepe van az utókezelésnek. A teljes 

szilárdulás után a további ellenállóság növelése érdekében az ékszerek egy edzőanyagos kezelést 

kapnak, ez meggátolja a felületi szemcsék kikopását, az erre kerülő további lakk réteg védőbevona-

tot képez a kémiai hatások ellen, valamint fényes felületet ad.

fotó - MONGE mécsestartó leválasztása a sablonról
fotós - Horváth Csaba - 2016 - Pécs
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 Az ékszerek, mint apró tárgyak miniatűrben reprezentálják a beton anyagiságát, hiszen fon-

tos volt az anyag teljes megjelenítése ilyen kis léptékben is, hogy tükrözhesse annak szellemiségét. 

Ezesetben bátran lehet játszani a textúrákkal, színekkel annak érdekében, hogy önmagukban érté-

kes kifejezőeszközök jöjjenek létre. Kiemelkedő darabok születtek, amelyek egyedisége a változatos 

elkészítési és formai megmunkálás eredményeként minden egyes felhasználónak lehetővé teszi a 

saját személyiségének kifejezését egyetlen ékszerben. Hiszen az ékszerek olyannyira öltöztetik az 

embereket, akár a belsőépítészeti tárgyak saját környezetüket, az épületeket. Visszacsatolásként a 

formabontó alkotások nemcsak számos magyar design üzletben találhatóak meg, több neves művé-

szeti mozgalom kiállításán is részt vettek.

 Az ékszerek készítése ugyan rengeteg tudással ruházott fel, azonban nem leltem bennük 

további kihívást, így otthonunkban alkalmazható és használható kisebb tárgyakra tértem át, ahol 

már fontos volt a gazdaságos zsalukészítés és betonöntés, valamint a különböző funkciókban való 

állékonyság megteremtése. Konyhai, fürdőszobai kisebb műremekek, lámpák, órák készítése kötött 

le, hiszen ezek megvalósítása teljesen másképp működik, mint a kisebb léptékű ékszerek esetében. 

Valahol ezen a ponton tudnám összekapcsolni a belsőépítészeti törekvéseimet a beton tárgyakkal, 

már nem csak az önálló darabok megteremtése volt a cél, hanem egy adott helyre való egyedi ter-

vezés és működés. 

 Ezen a ponton már rendszerben kellett gondolkozni, komplex munkafolyamatokat kellett 

összeállítani, majd ezek fejében, amikor már tényleg teljes magabiztossággal tudtam bánni az anyag-

gal, egészében láttam az egymás után következő lépéseket, amikor már szorosabbra fűződött az 

anyag és köztem a kapcsolat, újabb kihívásokat kerestem.

 Mivel ekkor már nem okozott gondot egy akármilyen beton panel elkészítése, így kicsit fel-

turbóztuk az elemekben rejlő lehetőségeket. 

fotó - MONGE beton fülbevaló utókezelése
fotós - Tóth Detty - 2016 - Pécs
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fotó - az intelligens panel a LED diódák 
beszerelése előtt

fotós - Horváth Attila - 2018 - Pécs 

Beton és multimédia ötvözése

 Az intelligens panel egy összetett technológiai és multimédiai megoldás, amely lakáson 

belüli eszközök vezérlését sűríti egy letisztult beton platformú irányítópanelbe. Az irányító modulon 

kívül minden kiszolgáló eszközben is megjelenik a beton, mint multimédiás hordozófelület, vagy mint 

dekorációs elem. 

 

 Kutatásom kezdetén tanulmányoztuk az akkor aktuális technológiát, az üvegbetont, ahol 

rendkívül vékony üvegszál kötegek vannak a betonba fektetve és így érhető el a kívánt fényáteresz-

tő hatás. Ezen technológia jelen formájában számunkra nem volt megfelelő, ezért az üvegszálat op-

tikai szál váltotta fel, a rendszertelen kötegekben való alkalmazás helyett pedig a mátrix elrendezést 

választottuk. Ez hasonló az LCD LED monitorok pixeleinek felépítéséhez, hiszen itt is LED fényforrás 

keveri ki az aktuális színt és árnyalatot a kapott információk alapján, az optikai szál, mint közvetítő 

közeg van jelen a LED-ek és a megjelenítő felület között. Erre azért van szükség, mert a digitális kép-

megjelenítésen kívül egyéb funkciókat is integrálunk paneljeinkbe. 

 Az optikai szálak a megjelenítő platform részletességétől függően rendkívül közel helyez-

kednek el egymáshoz, ez indokolta egy erre a célra megfelelő betonösszetétel használatát. A beton 

alaptulajdonságain kívül szükségünk volt az önterülés fokozására, hiszen a vibráció kimozdíthatja a 

precízen beállított optikai szálak helyzetét az öntősablonban, valamint a megfelelő szilárdságra, mivel 

a beton fajsúlya megkívánja a lapok kis keresztmetszetét, viszont stabilan kell rögzítenie mind az 

optikai szálakat, mind pedig az egyéb szerkezetbe integrált információs és érzékelő modulokat. 

 

 Ezen igények kielégítése miatt egy műgyanta alapú adalékszert választottunk, amely nincs 

hatással a kötésgyorsítóra, illetve nem módosítja a felületi struktúrát, viszont növeli a szilárdságot. 
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 A használt adalékszerek mellett a beton alapösszetevőit is némiképp módosítani kellett. A 

homokos kavicsot kőliszt finomságú kvarchomokra cseréltük, és a műgyanta alapú adalékszer meg-

felelő aktiválódását elősegítendő, magas kötési hőmérsékletű cementet választottunk, így létrehoz-

va azon tulajdonságokat, amelyek már megfelelőek voltak az optikai szálak és az egyéb modulok 

befogadására. 

 A beton színét különböző pigmentszínezőkkel határoztuk meg. A speciális tulajdonságokkal 

bíró betonunk fehér színű, így minden szín és árnyalat megjeleníthető vele. A felület időtállóságát 

és a mechanikai behatásokkal szembeni ellenálló képességét egy speciális impregnálóval értük el, 

amely egy vékony víztaszító védőréteget képez a beton felületén. 

 A beton technológiai része így már adott, már csak olyan funkciókat kellett kitalálni, melyek 

megkönnyíthetik az ember mindennapjait, vagy csak a megszokott napi tevékenységet egy új, izgal-

masabb formába önti. 

 A prototípus elkészítésének első lépése az intelligens panelünk pixelkiosztása volt, ennek 

meghatározása után elkészítettük a zsalu szerkezetet, amelybe több száz optikai szálat ágyaztunk 

a nagyobb felbontás érdekében. Az aránytalan, torzult kép elkerülése érdekében nagy hangsúlyt 

fektettünk a pontos, mátrixszerű kiosztásra. 

 Miután megbizonyosodtunk a zsaluszerkezet állékonyságáról, valamint a szálak pontos el-

rendezéséről, elkészítettük az öntvényt, majd a panel felületét síkba csiszoltuk és megfelelő módon 

felületkezeltük, hogy egy igazán tartós, szívós terméket kapjunk. Megfelelő felületkezelés alatt olyan 

védőréteget értünk, amely befolyásolhatja a beton felületének végső megjelenését, így ebben az 

esetben egy nem hivalkodó, szinte láthatatlan felületi edzőanyagra esett a választás, mivel a tel-

jes csiszolás által az ezután megjelenő apró, síkba csiszolt szemcsék adják a felület mintázatát. A 

fejlesztés egy olyan szakaszához érkeztünk, ahol már a pixelekhez a távolságérzékelő szenzor által 

adott jelet hozzá tudjuk párosítani. 

fotó fent - az intelligens panel prototípusa az öntés közben - fotós - Jakab Zsófia  - 2018 - Pécs
fotó balra - a plexi laphoz illesztett műanyag rudak - fotós - Horváth Attila  - 2018 - Pécs
fotó jobbra - panel az öntés után,beton kötése előtt - fotós - Horváth Attila  - 2018 - Pécs
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 A végeredmény egy olyan intelligens beton panel, ami nem csak érintésvezérlésre képes, 

de az 1-2 cm-es közelséget is képes érzékelni, így interaktív vizuális megjelenítőfelületként lehet 

hasznosítani. Panelünk képes videók lejátszására, illetve adott a sorolási lehetőség, amivel akár teljes 

homlokzatok vagy kültéri tereptárgyak, utcabútorok ruházhatók fel egy teljesen új funkcióval.

 

 És miért éppen a beton? Köztudottan a beton egy nagyon szívós, tartós anyag, ugyanak-

kor az idő múlásával az anyag nemesedik, az esztétikája nem vész el. Fontosnak tartottuk egy olyan 

anyagot választani hordozó felületnek, amely kültéren és beltérben egyaránt megállja a helyét, így 

akár összehangolhatjuk egy épület külső és belső megjelenését. Az anyag tulajdonságainak segítsé-

gével bármilyen textúrájú felületet létre tudunk hozni igényhez mérten, nem kell félnünk az elektro-

nika tönkremenetelétől, mert a betonba ágyazott szálak nem tudnak kimozdulni helyükről. 

 Integrálhatjuk a paneleket akár kórházi szobák, folyosók felületeibe információközlésre, 

egyben a kórházi szabványoknak megfelelően egy teljesen higiénikus, tisztítható fal- vagy padlófe-

lületet kapunk, amely az évek során sem használódik el, nem keletkezik repedés, vagy baktériumhor-

dozó felület.

Kültéri burkolatként éjszakai világításként használhatjuk parkokban, sétányokon, utcabútorként, elke-

rülve a vandalizmusból származó rongálódást. 

 Homlokzati panelként alkalmazva lecserélhetők lesznek a manapság használt hirdetőtáblák, 

plakátok, amelyek minden reklám cseréjénél kidobásra kerülnek. A panelek segítségével újrakonfi-

gurálható az adott reklámkép vagy vizualizáció, így a panelek maradnak, csak a képet, vagy videót 

kell megváltoztatni a felületen. A LED fényforrású információs panelek napelemek segítségével is 

működtethetők, így az abszolút fenntarthatóságba könnyen beilleszthető. 

 Beton intelligens panelünkkel megnyertük a Pécsi Tudományegyetem által megrendezett 

PTE INNO díj nevezetű pályázatának legjobb prototípus különdíját, valamint az ebben alkalmazott 

újszerű technológiák segítségével a megelőző évek Tudományos Diákköri Konferencia első és har-

madik helyezését hozhattuk el.

fotó balra - az intelligens panel audiovizuális képe
fotós - Jakab Zsófia - 2018 - Pécs
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 Ez azonban nem csak tudományos körökben volt előrelépés, a művészi vonal továbbha-

ladását is szolgálta. Opticube fantázianévre hallgató projektünk az intelligens betonpanellel párhu-

zamosan futott, kisebb mérete és egyszerűsített felépítése miatt hamarabb eljutott a prototípus 

elkészítésének fázisáig. 

 

 Az intelligens beton panellel ellentétben ez a komplex rendszertől eltérően önmagában is 

funkciót hordozó termék. A kocka tervezésének során igyekeztünk csak saját fejlesztéseinkre ha-

gyatkozni, ezért a LED modulokon, illetve az optikai szálakon kívül minden más összetevője saját fej-

lesztés. A kocka irányítása a földön legstabilabban és állandóan érzékelhető erő, a gravitáció játéká-

val történik. Ennek megfelelően az Opticube forgatásaival lehet a funkcióit előhozni. 

 A kockába épített elektronikát egy saját tervezésű nyomtatott áramkör irányítja, amelyen 

helyet kapott két egymástól 90 fokban elforgatott „dőlésszög kapcsoló”. Ennek működése abban 

áll, hogy érzékeli és feszültség alá helyezi az adott funkcióhoz tartozó áramkört, ezzel felvillantva az 

adott programkapcsoláshoz hozzárendelt LED izzókat, melyek az optikai szálakon keresztül informá-

ciót adnak a kocka külső felületén fényjelek segítségével. 

 A piacon kapható dőlésszög kapcsolókban higany található, amely veszélyességi faktor le-

het a használat során, ezért alkalmazását kerültük és saját tervezésű egységgel helyettesítettük, 

amely 3D nyomtatásos technikával készül környezetbarát PLA anyagból. Erre egy vékony réz felületet 

vittünk fel, amely az elektromos kontaktot biztosítja az érintkezés során.  Ez lehet akár csillagkép, egy 

előre beprogramozott animáció, erős szúrófény, időjelzés, illetve ezek kombinációja. A kocka áramfor-

rása két AAA méretű szabvány akkumulátor, és egy hozzá tartozó indukciós tekercs, amely lehetővé 

teszi a vezeték nélküli töltést. 

 A kockához tartozik egy indukciós platform, amely szintén egy beton lap, a kocka alap-

méreténél minden oldalon 1-1 cm-rel hosszabb, illetve vastagsága is 1 cm, ebben helyezkedik el az 

indukciós tekercs másik oldala, amely a töltés leadásáért felelős.
fotó - MONGE optikai szálas beton számítógép doboz, márványmintás textúrával, érintésvezérléssel
fotós - Jakab Zsófia -  2020 - Pécs



_32 _33

 Az indukciós töltőállomás USB csatlakozón keresztül kapcsolódik a hálózathoz vagy akár 

számítógéphez, és a kocka töltésén kívül képes vele párhuzamosan telefon vagy más USB porttal 

rendelkező egység töltésére.    A kockán belül helyezkednek el a LED dió-

dák, melyek alacsony energiafelhasználásúak, így egy töltéssel akár 2-3 hétig működhet a rendszer. 

 Az optikai szál, illetve a LED diódák kapcsolata egy szintén saját tervezésű, majd 3D nyom-

tatással előállított szorító bilincs, melynek a LED diódák és az optikai szálak szoros illeszkedésének 

biztosításán túl árnyékoló szerepe is van. 

Erre azért van szükség, mert a kocka magjában kevés hely van, és a fényszennyezés hatására az ak-

tuális világítási cikluson kívül más optikai szál csoportok is fényt kaphatnak (az optikai szál kiváló fény-

vezetése miatt), emiatt gyengíthetik a vizuális élményt. A kocka funkcióit (éjjeli lámpa, csillagképes 

hangulatvilágítás) az egyszerűségre törekedve analóg kapcsolókkal és LED diódákkal oldottuk meg, 

kivéve az időjelzést, amely egy rádióhullámok által vezérelt digitális óraszerkezet, amely a hullámok 

érzékelésével automatikusan beáll a pontos helyi időre. 

 Az elektronika önmagában nem vízálló, szigetelő anyagokkal azzá tehető, de ezek általában 

ragasztóhoz hasonló anyagok, melyek a későbbi javításokat ellehetetlenítik. Mi egy PLA anyagból ké-

szült belső kisebb, kb. 6-8cm élhosszúságú kockát alkalmazunk, mely 3d nyomtatásos technológiával 

készül, ezért a belső struktúráját úgy terveztük meg, hogy minden alkatrész illeszkedjen egy neki 

kialakított konzolba, így kizárva a rázkódás lehetőségét, amely a forrasztások meggyengüléséhez 

vezethet. Bár a vékony beton bevonat kis keresztmetszetű, ezért még ha csekély mértékű is, jelen 

lévő probléma a dilatáció.

 

 A betonnak és a belső mag anyagául szolgáló műanyagnak más a hőtágulása, ezért dupla 

fallal láttuk el az elektronikát tartó kockát, és a két réget között rugalmas távtartókat helyeztünk 

el. Így az anyag tud reagálni a beton tágulására, illetve összehúzódására anélkül, hogy valamelyikük 

strukturális elváltozást szenvedne, illetve a belső mag vízzárósága csökkenne.

fotók fent - optikai szálak befűzve a zsalulemezekbe, összecsomózva -  LED diódák
fotós - Jakab Zsófia - 2016 - Pécs

fotó lent - beton öntése az összeszerelt zsalukba
fotós - Jakab Zsófia - 2016 - Pécs
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 A kocka burkoló anyaga monolit beton, ez egy saját fejlesztésű önterülő betontípus ala-

csony szemcsemérettel, magas adalékanyag tartalommal, apró méretű üvegszál erősítéssel, folyó-

sító szerekkel ötvözve. Ez a két adalék teszi leginkább alkalmassá a betont a sűrű optikai szál stabil 

megtartására, illetve a kis keresztmetszeti alkalmazásnál a megfelelő szilárdság biztosítására. A be-

ton több szempontból is alkalmas az optikai szállal való együttdolgozásra, nem tartalmaz erős savas 

vagy vegyszeres anyagot, amely megmarhatná az optikai szál vékony PMMA műanyagból készült 

külső köpenyét, nem alakul ki magas hőmérséklet a kötésnél, ami szintén meglágyíthatná az anyagot. 

 A kocka elkészültével, illetve a szilárdulás befejeztével egy vizes csiszolásnak vetjük alá a 

kocka minden oldalát, ezzel tökéletesen egy síkba csiszolva az optikai szálakat, illetve a beton felüle-

tét, ezzel biztosítva a nyersbeton megjelenést. A teljesen kiszáradt beton kockát speciális akril alapú 

felületkezeléssel látjuk el, amely behatol az anyagi felület felső néhány milliméterébe és ott kitölti a 

kapillárisokat, impregnálja a betont. Ennek segítségével kültéren is használhatóvá válik, nem kell fél-

nünk a roncsoló hatású felfagyástól. 

 Ahhoz, hogy teljes értékű tudásunk legyen a beton építészetről, úgy gondolom, a megfe-

lelő alapok elsajátítása és a tapasztalatszerzés az elsődleges megközelítés a cél elérése érdekében. 

Alázatosan és tisztelettel kell bánjunk az anyaggal, folyton fürkészve a benne rejlő lehetőségeket, 

észrevenni az újra és újra előtörő megújulás határtalanságát. Az eddig bemutatott kutatásaim alá-

támasztják, hogy a kisebb léptékű tárgyak megvalósulása legalább annyira megköveteli a megfe-

lelő technológiai tudást, amely a nagyobb épületelemek és szerkezetek öntése során elvárható. 

Többéves munkásságom alatt olyan eszközöket fedeztem fel, amelyek bizonyítják, hogy az ezerarcú 

beton igenis létezik, és kár lenne nem kihasználni pozitív paraméteri adottságait általunk tervezett 

épületeinkben és építményeinkben.

fotó - OPTICUBE nappali fényben, márvány mintázatú felülettel
fotós - Jakab Zsófia - 2016 - Pécs
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fotó fent - OPTICUBE sötétben, felületén a csillagképek - fotós - Jakab Zsófia - 2016 - Pécs
fotó jobbra - eltérő textúrájú felületek - fotós - Jakab Zsófia - 2016 - Pécs
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fotó - beton sémaépület - https://archive.org/details/photo_eastern-blocks_13
fotó jobbra - vasbeton paneles épület - fotós - Jakab Zsófia - 2016 - London
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 A XX. századi felvilágosodás fordulópontot hozott az élet minden területén, különösen a 

művészetekben, melynek nagy szerepe volt a társadalmi és szociológiai változások terén. A szá-

zad elején megindult felfedezések a vasbeton szerkezetek tartósságával, merevségének és formál-

hatóságával kapcsolatban szélesre tárta az építészek eszközkészletét, megváltozott a téralkotás, 

térkapcsolatok, az építészeti tömegformálás és az épített környezet megvalósításának lehetősége. 

Az anyag önthetősége korszerű alakformálásokat engedett meg az addig használt építőanyagok 

statikusságához képest, így az építésznek lehetősége volt a művészeti kifejezésre. 

 

 A háborúk végével azonban megnövekedett az építési igények száma, így gyors eszközö-

lésként az elemek sokszorosítása vált fontossá. Ennek eredményeképpen olyan vasbeton szerkeze-

tek és panelek kerültek gyártásra, amelyek újra unalmas és jellegtelen, aránytalan épülettömegeket 

és beépítéseket eredményeztek, valamint silány esztétikumú és minőségű másolatok születtek.

 Ezáltal azonban a köztudatban mint szükséges rossz volt jelen a vasbeton építészet, amely-

nek hatásai a mai napig megmutatkozik, továbbá korunk gazdasági és környezetvédelmi aspektusá-

ban negatívan értékelendő anyagként gondolunk rá.

 A kialakult vélemények ellen szeretnék olyan példákkal és tapasztalatokkal szolgálni, ame-

lyek feloldják a betonnal kapcsolatos feszültségeket, és olyan szempontokat helyez előtérbe, ame-

lyek előremutatóan hatnak korunk építészetére és szemléletmódjára, kihangsúlyozva olyan méltán 

ismert épületekkel és művekkel, amelyek határozottan előrelendítették a kortárs építészeti gondol-

kodást, valamint értékes lenyomatokat hagytak az utókornak időtálló alkotásukkal.

fotó - egyedi óralapok sokszorosítva 
fotós - Jakab Zsófia - 2017 - Pécs
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fotó - MONGE rétegelt beton lámpa - fotós - Horváth Csaba - 2016 - Pécs
fotó jobbra - MONGE sakktábla - fotós - Horváth Csaba - 2018 - Pécs
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Részletek

 A premodern korok és később a modernizmus összművészetben rejlő felvilágosult gon-

dolkodásmódja magával hozta az épület, mint egység bemutatását, amely abban az esetben lehet 

teljeskörűen megtervezett, ha az alapozástól a belsőépítészetis, legkisebb részletekig minden egyes 

elem összhangba kerül. Ekkor működik jól, ekkor szolgálja megfelelően felhasználóját, valamint ezáltal 

lenyomatot hagy későbbi korok építészetének. 

 Ezen belsőépítészeti hangulatok nem léteznek a precízen megalkotott belsőépítészeti ele-

mek nélkül, hiszen mindamellett, hogy kiegészítik és meghatározzák mindennapi életünket, az épület 

külső megjelenésére, stílusára reflektálnak. Ahogy a vasbeton építészet robbanásszerűen elterjedt, 

úgy vált általánossá a részletekbe menő épülettervezés. 

 A külső architektúra nyersen hagyott elemeinek prezentálása után a belső térben nyer-

sen hagyott felületek következtek, ahol már egy-egy szerkezeti elem olyanfajta kidolgozást kapott, 

amely szervesen meghatározta a térérzetet, művészeti kidolgozottsága önmagára terelte a hang-

súlyt, mindemellett karakterisztikus megjelenést adott. 

 Ezek vonzataként olyan építészeti műalkotások születtek, ahol a sematikus, tömeggyártá-

sú, alapminőségű anyagokból és formai megjelenésből átváltottak az anyagszerű, plasztikus meg-

munkálásra, amely néhol azonosságot mutatott az épülethez használt építőanyaggal. 

 Természetes, hogy a vasbeton megmunkálásában jártas építész elsődleges eszközévé vált 

a beton, így annak teljes ismeretében a kisebb léptékű, elemszerű beton bútorok és tárgyak váltak a 

belsőépítészet és építészet összehangjának megvalósulásaként használt eszközökké. 

 Ezek az impulzív előrelépések később arra bíztatták a betonépítészeket, hogy bátran kísér-

letezzenek kisebb méretű elemek megalkotásával. Azt kellett elsősorban megérteni, hogy nagyobb 

léptékben az anyag viselkedése ugyanúgy működik, mint kisebben, az erőhatások azonban másho-

gyan alakulnak.

  A vasalások és betonrétegek vastagsága nem arányosan csökken, hiszen máshová kerül a 

húzás és nyomás. Ezt tapasztalati úton, vagy megalapozott számításokkal érhetjük el, azonban nem 

szabad elfelejteni, hogy ezen elemek korszerű és igényes megmunkálása legalább annyira fontos, 

mint egy szobor megalkotásánál, továbbá gondolnunk kell a felhasználás mértékére és az azzal járó 

sérülések kivédésére. 

 A kisebb léptékű elemek ezáltal ugyanúgy megfelelnek a funkcionalizmus és az esztétikum 

elvárásainak, részletezettségével nemcsak díszítik, kiegészítik az épület karakterét, az épületben 

használt egyéb anyagok mindegyikével képes egyensúlyban létezni. 

 Carlo Scarpa munkássága meghatározónak bizonyosul nemcsak saját korában, korunk 

építészetében is. Részleteiben gondolkodott, ahol minden elem sajátosságán felül azok művészi ki-

teljesedésére is nagy hangsúlyt fektetett. Munkáit megfigyelve elfog a harmónia, a szépség és az 

egyszerűség együttes érzete, az anyagok tisztelete, valamint a folytonos részletképzés befejezett-

ségének teljessége. Egyszerre letisztult és figyelemfelkeltő. 

 A Brion család sírhelyének épület a Scarpai gondolkodásmód kiteljesedése. Rusztikus 

zsaluzatmintát mutató felületképzések, amelyek semlegességét a végtelenségig kidolgozott elem-

részletek gazdagítják, melyek továbbá a belső tér berendezését kiváltják, így a spirituális élményt 

önmagukban adják át.  

 A lépcsőzetes élkidolgozás Scarpa védjegye, az arányos felhasználása vonzza és vezeti 

a szemet, ám mégsem túlzó a megjelenése. Ezek a finom részletek keltik fel újra és újra a szikrát a 

szemlélődőben e teljesség érzetével egyetemben. A lélekfelettiség fokozására a komor, sötétebb 

szektorokat a ritkábbra vett, magasan elnyúló fényszakaszok bontják meg, az oltár kihelyezett épü-

letrésze míves mennyezeti kidolgozást kapott, a hátsó kertre néző, sötét sikátoron túl szemlélve két, 

egybefonódó kör mintázat jelképezi az összeállás jelentlétét. Az épület belsejének minden egyes né-

zete gondosan megkomponált műalkotás, kiváló példája annak, hogy a beton felhasználása mennyire 

sokoldalú és részletgazdag, valamint, hogy milyen impulzívan hat összes érzékszervünkre. 
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fotó fent - Brion család sírhelye, belső fotó - Carlo Scarpa - 1978 - San Vito D’altivole
fotós - Federico Covre - 2020

https://www.sensesatlas.com/territory/the-brion-cemetery-carlo-scarpa/
fotó lent - Brion család sírhelye - Carlo Scarpa - 1978 - San Vito D’altivole

fotós - Federico Covre - 2020
https://www.sensesatlas.com/territory/the-brion-cemetery-carlo-scarpa/

 Az így létrejövő intarziák megjelenése egy nagyobb felületen önmagukban is értékeket 

hordoznak, így művészi alkotásként értelmezhetők. Le Corbusier méltán híres épületén, az Unité 

d’habitation tetején emelkedő kisebb központ, a La Cité Radieuse építményeiben lévő negatív minta 

egy monolit beton falnak bemarásával keletkezett, ám annak ellenére, hogy nem hordozható, ekkép-

pen kézzel fogható alkotás, művészi értéke megkérdőjelezhetetlen. 

 Egyfajta misztikum is övezi az ehhez hasonló tárgyakhoz való kapcsolódást, hiszen létrejöt-

tének mikéntjeként nincs lehetőségünk saját otthonunkban, vagy múzeumokban kiállítani, születé-

sének helyén tekinthető meg, annak hangulatával és környezeti kellékeinek átélésével egyetemben, 

amely magasabb szintre emeli a művészi élmények elsajátítását.

fotó - Brion család sírhelye, belső részlet - Carlo Scarpa - 1978 - San Vito D’altivole
fotós - Federico Covre - 2020
https://www.sensesatlas.com/territory/the-brion-cemetery-carlo-scarpa/
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fotó - Brion család sírhelye, intarzia - Carlo Scarpa - 1978 - San Vito D’altivole
 https://homeli.co.uk/brion-cemetery-in-concrete-by-carlo-scarpa/

fotó - La Cité Radieuse - Le Corbusier - 1952 - Marseille
fotós - Paul Clemence - 2022- Marseille
www.facebook.com
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 2014 tavaszán megkeresést kaptunk egy pécsi lokálpatrióta bárjának belsőépítészében 

való közreműködésre. Lévén, hogy a városban rajtunk kívül nem dolgozott más betonnal, így a pult-

burkolat tervezésének feladata ránk esett. A sűrűn járt belvárosi Király utcán lévő Nappali a városla-

kók alternatív szegmensének biztosítja kikapcsolódását, továbbá műemléki környezete újabb kihívás 

egy interior megtervezésében. Lévén, hogy nagy múltú szórakozóhely, már adott arculattal rendelke-

zik, amelyhez a beton panelek során szorosan igazodnunk kellett. 

 Karunk oktatója Sztranyák Gergely készítette a belsőépítészetet, a B2 Interdiszciplináris 

Szakkollégium betonos szektorában való részvételünk által kaptunk felkérést tőle olyan moduláris 

burkolati elemek elkészítésére, melynek mintázata a helyet évek óta képviseli, egyéb, más anyagú 

felületeken ékeskedett a felújításig, ennek újjászületéseként egy intarzia révén jelenik meg a beton 

felületén. 

 A belső tér rusztikus és retró berendezéseihez a beton megjelenése önmagában tökélete-

sen passzolt, valamint a tisztíthatóság és állékonyság, formatartás miatt is esett a választás erre az 

anyagra. A panelek mindegyike ugyanazt a mintát mutatja, ám ez a rendszer a panelek folytonossá-

gában tisztázódik. A folyamat során egy pozitív elem elkészítése volt az első lépés, majd szilikon gumi 

zsaluzatba öntve sokszorosítottuk az elemeket. 

 Az összkép teljes, a végleges forma jól működik, a figyelmet a pultra irányítja, amely a kö-

zösségi élet centruma és az emberi kapcsolatok kialakulásának helyszíne. A kiszolgáló pultlap alatt 

elhelyezett fényszakasz megjeleníti az intarzia által kialakult kontrasztokat, így éjjeli fényben hang-

súlyozza a minta megjelenését, nappal pedig alázatosan visszavonulva az anyagi textúrát és színt 

közvetíti.

fotók - Nappali Bár beton burkolata a kizsaluzás után, valamint felszerelés után a belső térben
fotós - Sztranyák Gergely - 2014 - Pécs
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fotó - Nappali Bár beton burkolata
fotós - Jakab Zsófia - 2014 - Pécs

 A textúrák és intarziák használata képes eltérő megjelentést adni két ugyanolyan betonmi-

nőségű tárgynak, így beilleszkedve sajátos környezetébe. A burkolatok méretével kijelölt raszterháló 

ezesetben háttérbe szorul, a felületi minta adja a dinamikus képi megjelenést. Vannak azonban olyan 

esetek, ahol a raszter megjelenése gyengül, felveszi a panel vonalait, íveit, ezáltal mozgalmasabb 

képet ábrázol. 

 Ezt a megállapítást már a XX. század második felében is használták, napjainkban a számító-

gépes tervezés által lehetőségünk nyílt olyan felületi síkból kilépő geometriai formák létrehozására, 

amelyek markáns struktúrát eredményeznek. Ezáltal számtalan variációt hozhatunk létre, amelyek 

bemutatását a későbbiekben elemzem.

Bútor, mint műalkotás

 Úgy gondolom számos esetben az épületbelső különböző tereinek tervezését nem teszi 

ki a mindennapi létezés komfortos működésének része, a bútorok sajátos megtervezése. Sémaépü-

letek esetén lehetséges sokasított bútordarabokkal megtölteni a teret, azonban egy unikális ihleté-

sű építészeti műremek megköveteli a testre szabott kiegészítések alkalmazását. Ezáltal, akárcsak 

egy szobor a kiállítótérben, megmunkáltsága és szépsége magasabb szintre emeli érzelmeinket, így 

műalkotás révén egy ilyen bútornak mindig története van, ami jó esetben reagál korának kérdéses 

problémáira. Ez az összefonodás aztán érzékelhetővé válik használója körül, ekkor beszélhetünk tö-

kéletes betonépítészetről. 

 Nincs értelme – és ez más anyagokra ugyanúgy vonatkoztatható – mindent betonból előál-

lítani, a funkció uralja ösztöneinket, ez alapján és a térbeli adottságok alapján együttvéve alkalmaz-

zuk az anyagot. 
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fotó - intarzia a beton lapokban
fotós - Jakab Zsófia - 2014 - Pécs

fotó - a lapok csiszolása és a folytonos mintázat megjelenése
fotós - Jakab Zsófia - 2014 - Pécs
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 Le Corbusier inspiratív beton fotelje inkább eszmei jelentőséggel, mint funkcionális jegyek-

kel bír. A modernizmus meghatározó építésze és bútortervezője köztudottan korának úttörő beton 

építésze, így saját tervezésű foteljének készítette el betonból megmunkált változatát, ezzel repre-

zentálva, hogy betonból valóban képesek vagyunk bármit létrehozni, valamint ugyanolyan minőségű 

műalkotásokat létrehozni. Nyilvánvalóan nem a kényelem szempontjából közelítette meg, sokkal in-

kább a tartósság és időtállóság, a műalkotási megjelenés került előtérbe, amelynek fontossága az-

által teljesült, hogy a kortárs építészet és bútortervezés egyik alappilléreként elsőként vesszük elő, 

hogy példaként szolgáljon tervezésünk során. 

 Dobrovics Miklós, pécsi születésű építész a horvát modernista építészet egyik meghatáro-

zó alakja. Hasonlóképpen Le Corbusierhez, miután Prágában megszerezte diplomáját a horvátországi 

Dubrovnik település modernista reformjának elképzelésein dolgozott, ahol a vasbeton kiemelt jelen-

tőségű szerepet kapott. A turizmus fellendítése és megmozgatása jegyében szállodakomplexumok 

és villák tervezésével foglalkozott, amely a helyi hagyományok felhasználásával újfajta irányba lendí-

tette a város társadalmi életét, ezzel egy pezsgő életformát létrehozva, amelynek központja a míves 

szerkesztésű beton elemek összeségében megjelenő, kiemelkedő architektúrájú épületek váltak.  

Az elsőként elkészült Grand Hotel elé szervezett nagyvonalúan zöldesített park bútorai az építész 

által tervezett beton elemek, amelyek formai világa a hotelhez igazodó megjelenést tükröz, így az 

építészeti kialakítás és megformálás a külső elemekben folytatódik. Le Corbusier a már említett, Le 

Cite Radieuse elnevezésű téregysg részeként értelmezendő ülőfelületeinek megmunkálása szintén 

az összkép egységeként tervezett alkotás, ahol nemcsak vizuálisan, fizikailag is kapcsolódik a kö-

rülvevő építményekhez. Ez a hasonulás és egybefonódás jelképezi azt az építészeti érzékenységet 

és tökéletességet, ahol minden elem önállóan és egységként is jól funkcionál, mindemellett művészi 

megfogalmazása is töretlenné válik.

 A példákat összevetve a beton olyan formai kialakítások lehetőségét teremti meg, ahol 

épület és épületelem az azonosságukból fakadva tökéletesen működnek együtt.

fotó balra fent - beton fotel - Le Corbusier
https://thedesignwalker.it/post/126640390500/concrete-chair-concrete-chairs-le-corbusier

fotó jobbra fent - La Cité Radieuse - Le Corbusier - 1952 - Marseille
fotós - Paul Clemence - 2022- Marseille

www.facebook.com 
fotók lent - Grand Hotel - Nikola Dobrović- 1931-36 - Lopud - Villa Rusalka - Nikola Dobrović- 1931-36 - Dubrovnik

https://www.transfer-arch.com/reference/dobrovic/
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beton társtervező: Horváth Attila
társtervező:Licorice

fotó - Le Throne a Nick Udvarban a Pécsi Design Hét kreretében
fotós - Jakab Zsófia - 2014 - Pécs
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 A 2014-es pécsi Design Hét keretén belül megkértek minket, hogy kooperációban készít-

sünk egy ránk jellemző betonból készült bútort, amely Pécs város szívében, a Széchenyi téren talál-

ható neves művészeti galériában foglalná el helyét. Társtervező csapatunk a Licorice, egy használt 

kerékpár belső gumijából készítettek különböző ékszereket, kisebb használati tárgyakat. 

 A projekt fontossága az újrahasznosítás gondolata. Akár a beton, a bicikligumi is nehezen 

lebomló, környezetszennyező anyag, javára a betonnak az válik, hogy minden alkotóeleme a termé-

szetben fellelhető, míg a gumi esetében ez nem igaz. Ez jelentős gazdasági és környezetvédelmi 

probléma napjainkban, amire ez esetben felhívhattuk a figyelmet és megmutattuk, hogy a beton 

alkalmazásával milyen új teret nyerhet az efféle anyagok felhasználása. A fotel érdekessége, hogy két 

ugyanolyan méretű „síkbeli” beton keret között helyezkedik el a gumi háló, amely az ülőfelület, azon-

ban ennek stabilitása és merevsége érdekében átmenő vasakat is kellett alkalmaznunk. Az össze-

tettséget igénylő tervezési fázis részét képezte maga az öntősablon anyagának kiválasztása, hiszen 

ebben az esetben kétszer is zsaluba kellett helyezni, hogy a belső heggesztett vas váznak mind-

két oldala beton öntést kaphasson. Jelen esetben egy könnyen össze- és szétszerelhető fa deszka 

zsaluzatot álmodtunk meg, amelyet minden saroknál laposacéllal rögzítettünk az alapfelületre, így a 

kicsavarozás után egyszerűen leválaszthatő a megszilárdult beton formáról, majd a termék kivétele 

után egyszerűen vissza is helyezhető. A deszkák illeszkedő éleinek tömítése nem elfelejtendő, hiszen 

az öntvény vibrálásánál az illesztéseknél könnyedén kifolyhat a cementlé, amely a felületi adottságo-

kat roncsolja. Az alapvázhoz még az öntés előtt fém kampókat illesztettünk, amelyek magából a be-

ton keretből kiállnak, ebbe fűztünk egy acél sodronyt, amely a háló és a kampók közötti kapcsolatot 

adja. Ezáltal sikerült a rugalmas és a szilárd, rideg anyag közötti megfelelést elérnünk. Utókezelésként 

olajjal kentük be a felületet, amely beszívódása után rusztikus felületet adott a fotelnek. 

 A Design hét alatt a Nick Udvar vonzó, minimalista belső terében ékeskedett, számos mű-

remek mellett, visszajelzések alapján abszolút megállva helyét abban a környezetben.

fotók - műhelyfotók a beton fotel készítése közben
fotós - Jakab Zsófia - 2014 - Pécs
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fotó - Le Throne karzatának textúrája és élképzése
fotós - Jakab Zsófia - 2014 - Pécs

fotó - a fotel zsalujának összeállítása
fotós - Jakab Zsófia - 2014 - Pécs
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 1 TÉZIS
beton, mint forma

 Egy beton műalkotás, legyen szó egy önmagában egész formáról, akár egy kiegészítő 

elemről, minden esetben egyedi tervezést igényel. A cél az individualizmus, az építész sajátos gon-

dolkodásának kifejezése, hiszen a beton az egyetlen anyag, amely minden általunk megálmodott 

geometriát képes felvenni és bármilyen anyag felületi tulajdonságát utánozni tudja, így tehát nincs 

szükségünk más anyagokkal való helyettesítésre vagy kiegészítésre, önmagában alkalmas megte-

remteni a harmóniát és az egyensúlyt.

fotó - beton kacsák
fotós - Jakab Zsófia - 2015 - Pécs



MESTERMUNKA 4/1
MIK OBJECTS - falióra, alapkő és kaspók

megvalósult projekt

a PTE - MIK karának tervezett egyedi beton elemek, 2018
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beton társtervező: Horváth Attila

fotó - MIK OBJECTS kaspók az É81 épületben
fotós - Jakab Zsófia - 2020 - Pécs



_70 _71

 g

Beton, mint műtárgy

 Egy jól megtervezett belsőépítészeti elem jellemzően a tér szerves részévé válik, illeszkedik 

az interiőr hangulatához, valamint megfelelő működésével a tér használóit kiszolgálja. Szükség van 

az egyedülálló tervezésre, ahol felmérjük a helyi adottságokat, szimbólumokat és annak megfelelően 

szervezzük az elemeket. Egy beton tárgy tervezésének ezen felül a pontos munkafolyamatok meg-

szervezése is indokolt, ahol elsősorban számba vesszük a hely hőmérsékleti, valamint páraterhelési 

viszontagságait, majd következő lépésként magának a tárgy kihasználtságának paramétereit. 

 A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának két új épületéhez különböző 

funkciójú belsőépítészeti beton tárgyak megtervezése, valamint az átadási ceremónia során letett 

alapkő elkészítése volt a feladatunk. A három elem mindegyike eltérő tervezési fázison esik keresztül, 

ahol nemcsak a tárgy formai világának eltérősége, hanem adott esetben a betonösszetétel, zsaluzás 

és az utókezelés módja is változik, testreszabott műalkotások készülnek. 

 A Modern Városok Program keretében megvalósuló árnyéképületek a kampusz szétta-

gozódó beépítéseit és térfalait hivatott összefogni, mindemellett a két épület egyenként korszerű 

technológiával és térszervezéssel felszerelt mérnöki műhelyekként működnek. AZ É81 és G56 névre 

keresztelt műhelyek átadásánál lehelyezett időkapszula fedéseként szolgáló alapkövet volt szeren-

csém elkészíteni.

 A projekt során nem egy sematikus előregyártott beton lapot szerettek volna az idő-

kapszula fedéseként alkalmazni, így egy hasonló méretű, de kiképzésében más képet mutató dara-

bot készítettünk. A 40 cm x 40 cm-es beton lap vastagsága 5 cm, amely ideális a megfelelő vasalás 

beágyazására, hiszen ezesetben az időtállóság szinte elsődleges szempont, így megfelelően merev 

vasszerkezetet kellett integrálnunk a lapba, majd ennek fényében olyan betonösszetételt választot-

tunk, ahol a fagyállóság és a felületi kopásállóság biztosítása lehetséges. 

fotó balra - MIK OBJECTS alapkő a lerakás után
fotós - Jakab Zsófia - 2018 - Pécs
fotók jobbra - MIK OBJECTS alapkő felülete csapadékkal érintkezve, valamint élképzése
fotós - Jakab Zsófia - 2018 - Pécs
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 A Pollack Óra a Műszaki és Informatikai Kar főépületének tantermeibe készült, ahol elsőd-

leges szempont volt a jól láthatóság a termek mélysége miatt. A nagyobb méretezés miatt számol-

nunk kellett a súly megnövekedésére, így a keresztmetszetet a minimálisra kellett venni amellett, 

hogy állékony és jól szerelhető legyen, valamint a belső óraszerkezet teljes mértékben eltűnjön az 

óralapban. Ezek voltak a kiindulási fázis elemei, a tervezés során azonban egy, a karunkat szimbolizá-

ló formát próbáltunk prezentálni, így alakult ki a végső kinézet. 

 Az óralapokra jellemző kör alakot egyik oldalán lekerekítettük, majd egy átmenő furatot 

tettünk bele, ennek formája egy „P”, mint Pollack betűt ábrázol. Sima felületet álmodtunk meg neki, 

amelyet a belemart félkör ívű sáv tesz izgalmasabbá, valamint a furat és a sáv mintájának súlypont-

jába így az óra centruma került. A dél és négy óra közötti szakasz az egyetemen eltöltött legnehe-

zebb időszakot is kívánja szimbolizálni, az óramutató pedig egy visszafogott megjelenésű, feketére 

színezett réz mutató, amely az órákat és perceket mutatja. A 2 cm vastagságú óra rögzítése is egye-

dileg tervezett, a hátsó felületbe süllyesztett menetes mélyedés a fogadó csavarhoz való rögzítést 

segíti elő.

 Ugyan a karnak tervezett óra jól megállja helyét a nagyméretű tantermekben és közösségi 

terekben, az otthonomba elhelyezett egyik darab is feldobja a térérzetet egyediségével és letisztult 

megjelenésével. 

 Párhuzamosan, a hasonló architektúrájú É81 épületének belső árnyékoló szerkezetébe ke-

rülő beton kaspók esetében már egészen más szempontok szerint kezdtünk neki a feladatnak. Az 

építész műhely letisztult belső terének nagy megnyitásai és déli tájolása miatt a gyors felmelege-

dés ellen dacolva egy fehérre mázolt filigrán, raszteres szerkesztésű fém vázba illesztett virágtartó 

kaspók biztosítják a természetes árnyékolást, a benne elhelyezett különböző fajta növények pedig 

a kellemes levegő megteremtéséért felelnek. Ennek fényében olyan tárgyat kellett megalkotnunk, 

amely lehetővé teszi a benne elhelyezett élő növényzet fennmaradását az erős napsugárzás általi 

kiszáradást megelőzve. 
fotók - MIK OBJECTS falióra a kampusz főépületébe tervezve

fotós - Jakab Zsófia - 2018 - Pécs
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 A kaspók mindegyike azonos méretű, az előre kialakított raszter hálóba illeszkedik. Az előre 

meghatározott alap 15 x 15 cm-es, amely azért is számít kihívásnak, mert a megfelelő merevségű 

és tartású beton falak vastagságát minimálisra kellett csökkenteni a benne elhelyezett ültetőközeg 

megfelelő működése érdekében. Magassága 40 cm, amely nagyobb súlyú virágföldet eredményez, 

valamint emiatt a sokszorosíthatóságot elősegítő gumi, vagy szilikon öntősablon alkalmazása nem 

opció, illetve csak gazdaságtalanul felhasználva lehetséges. Ennek fényében minden egyes elem 

legyártásához újabb öntőformát állítottunk össze. 

 Külső felületkezelést nem alkalmaztunk, a belső ültetőközeg súlyos átvizesedése érdeké-

ben egy réteg víztaszító impregnálást kapott, amely csak annyira engedi a beton falat átnedvesíteni, 

amennyit a külső oldalon képes elpárologtatni. Ennek eredményeképpen a belső levegő megfelelő 

párásításáról is gondoskodik, valamint nem hagyja felmelegedni a növényzet gyökereinek ültetőköz-

egét, így biztosítva a működő ökológiai rendszert. Az így elkészült árnyékoló falszerkezet a beérkező 

napsugarak általi felmelegedést magába szívja, majd az esti órákban finoman visszaadja környeze-

tének.

fotó - MIK OBJECTS beton kaspók az üvegezett homlokzaton belül
fotós - Jakab Zsófia - 2022 - Pécs
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fotó - MIK OBJECTS beton kaspók a négyzetes osztású fém árnyékolókeretben
fotós - Jakab Zsófia - 2022 - Pécs

fotók fent - MIK OBJECTS beton kaspók fény-árnyék játéka a térben
fotós - Jakab Zsófia - 2019 - Pécs
fotó balra lent - MIK OBJECTS beton kaspók a hallgatótérben
fotós - Jakab Zsófia - 2019 - Pécs
fotó jobbra lent - MIK OBJECTS beton kaspók textúrája
fotós - Jakab Zsófia - 2022 - Pécs



 2 TÉZIS
beton, mint élő anyag

_78

 Különösen szép természetességet mutat, ahogy az átnedvesedés után minden kaspó más 

mintázatot vesz fel az őket ért nedvesség által, a beton felületek így élő képet alkotnak, amelyek a 

környezetéből származó behatások, mint páratartalom, hőmérséklet, napsugárzás befolyásolják, így 

visszatükrözve annak sajátosságait, létrehozva egy élő textúrát, amely percről percre változik. Ezáltal 

minden egyes darab egyedi, amely így három év vizsgálatai alapján megkérdőjelezhetetlenül jól mű-

ködik. 

fotó - MIK OBJECTS beton kaspók pillanati textúrája az átnedvesedés után
fotós - Jakab Zsófia - 2022 - Pécs
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fotós - Jakab Zsófia - 2017 - Pécs

fotó - alumínium porralmart beton lap felülete
fotós - Jakab Zsófia - 2015 - Pécs
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fotó - Magyarhertelendi ravatalozó tervének makettje
fotós - Jakab Zsófia - 2016 - Pécs

látvány jobbra - Magyarhertelendi ravatalozó - Jakab Zsófia - 2016 - Pécs
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 Történelmünk során többször is megélhettük a beton segítségével megnyíló, újabb építé-

szeti felvilágosodás hullámait, ám ezek inkább szerkezeti megfelelőségi szempontból mutatkoztak 

meg, míg a művészeti megközelítésük háttérbe szorult. 

 

 A modernizmus berobbanásával azonban egészen másként, inkább filozófiai és metafizikai 

nézőpontokból vált érdekessé az anyag használata, így előtérbe hozva az anyagiság megjelené-

sének fontosságát és kifejezőerejét. Ezen gondolatok mélysége az egész világon megjelentek, így 

számos különböző országban a sajátos motívumszerkesztések és megformálások mutatták meg az 

építészeti individualizmus és betonművészetbeli kiteljesedését.

Beton, mint elemi alkotás

 A tárgyak bemutatása után, az egyel nagyobb léptékű beton épületelemek művészetét 

taglalom, ahol a funkcionális szerkezeteket saját díszítésük jelölik meg. Ezek a beton ornamentikák 

olyan módon különböznek a köztudatban lévő díszítettségtől, hogy önmagukban tartószerkezetként 

és művészeti alkotásként egyszerre tudnak működni. 

 Az ilyenfajta szerkezeti megmunkálás egyedülállóságát a betonnak köszönheti, hiszen az 

önthetőség és zsaluzási módok eredményeképpen eredeztethető maga az alkotás. A kőből, agyag-

ból, téglából készülő ornamentikák mindegyike egy tömör testből való kivágással, faragással jön létre, 

míg vasból és acélból hajlítással, illesztésekkel tudjuk az adott formát létrehozni. 

 

 Frank Lloyd Wright walesi felmenőkkel rendelkező, Wisconsin államban született építész, 

munkássága nemcsak az Egyesült Államokban, az egész világon meghatározó hatással bír. Az anyag-

filozófiája újszerű és individualista törekvésekként értelmezendők, fontos volt számára az építőanya-

gok nyersen hagyott felületeinek kiemelése, mivel a sajátos jegyek megmutatkozása és azok társítá-

sa önmagában korszerű megjelenést biztosított az épületeknek. 
fotók - Egység temploma - Frank Lloyd Wright - 1909 - Oak Park, Illinoi
https://www.architecture.org/learn/resources/buildings-of-chicago/building/unity-temple/
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fotók - A. D. GERMAN raktárépület - Frank Lloyd Wright - 1921 - Wisconsin
fotós - Andrew Pielage

https://franklloydwright.org/

 Alkotásaiban minimalizálta a matériák burkolásának mennyiségét, így a természetesség és 

anyagi sajátosságok szépsége vált láthatóvá épületeiben. Az építészeti eszme, melyet képviselt, az 

egyik leginkább emlegetett modernista építésszé avanzsálta, példaértékű épületei meghatározó 

motívumok tárháza kortárs építészetünkben is. 

 Az Illinoisi Egység Temploma architektúrája finom felületű, nyersen hagyott beton elemek 

dinamikus együttműködése, ahol az elemek mindegyike derékszöget bezáró, laposabb és nagyobb 

tömegekben jelenik meg. A homlokzatokon megjelenő visszafogott hasábok lépcsőzetes elhelyezé-

sén túl a pillérek ornamentikája díszíti a homogénre szerkesztett tömeget, amely ezáltal a grandiózus 

szerkezeti elemek vizuális komorságát enyhíti. Az anyagválasztás többek között a költségkeret meg-

határozásán alapult, mivel olcsó építőanyagnak számított, mégis újszerű és modern, társaitól kitűnő 

vallási építmény megalkotására adott lehetőséget.

 Az 1921-ben épült A.D. raktárépület kevésbé emelkedett funkciót hordoz, azonban a dina-

mikus tömegű épület megjelenése bővelkedik az anyagszerűség metafizikus megfogalmazású hom-

lokzati struktúrákban. A kisméretű téglából felfalazott, nagy szintmagasságú falfelületek vasbeton 

attikákban végződnek, amelyek egyfajta intarziát magukban hordozva, negatív, lépcsőzetesen szer-

kesztett téglalap bevágásokkal díszítik és zárják le a függőleges szerkezeteket. 

 A vasbeton elemek megmunkálása az építész kézjegye, ugyanis az egymásra kötésben 

pakolt tégla elemek kevés alkotói szabadságot tesznek lehetővé. Az így létrejött kompozíció elru-

gaszkodik a valódi funkciótól, az épület a külső megmunkálásával válik érdekessé és esztétikussá.
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 A század elején alkotó Medgyaszay felmenői között, történetesen nagypapája már foglal-

kozott a vasbetonnal, így vélhetően ezt a vonalat folytatva építészeti törekvéseinek és kutatásainak 

egyik központi elemévé vált. Bécsben és Párizsban folytatott tanulmányai során többfajta megköze-

lítést sajátított el, főként a vasbeton szerkezetek teherbírási szélsőségei és azok tömegbeli megfor-

málásának viszonyában. 

 A század elején, Bécsben rendezett vasbeton építészeti kongresszuson tartott előadá-

sával új képet alkotott az építészetben való művészi megnyilvánulás lehetőségeiben. Rámutatott, 

hogy a szerkezeti szilárdságban kiemelkedő vasbeton szerkezetek által sokkal filigránabb, magasabb 

tömegeket vagyunk képesek elérni, így teret nyitott a vertikális szerkesztésű építészet felé. 

 Akkor már ismerhettük az addig gyakorta alkalmazott kő és tégla anyagokat, amelyeket a 

maguk tömörségével és képével fogadtunk el. Az akkori ember képzetében kialakult egy viszony az 

őt körülvevő külső épülettömegek és belső térarányrendszerek tekintetében. A masszív, apró meg-

nyitásokkal képzett homlokzati struktúrák és az ezáltal kialakult belső, nyomott sötét terek közérze-

tét egyszerre felváltotta a vasbeton szerkezetű héjszerkezetek és finom pillérek, térelválasztók által 

nyújtott nagy megnyitások, rugalmasabb térképzések.  

 Az épületszerkezetek karcsúsításának, hajlíthatóságának vizsgálatai olyan eredményekhez 

vezettek, amelyet azelőtt elképzelhetetlen lett volna megalkotni az akkor ismert és gyakorta használt 

anyagokból, ha mégis, annak időtállósága és ellenállása a környezeti viszontagságokhoz megkérdője-

lezhetővé vált.

 Auguste Perret szintén század elején tevékenykedő francia építész, aki mesterévé vált a 

monolitikus vasbeton vázas építészetnek, ornamentikus hozzáállása is egyedülállóvá tette. Hitval-

lásaként úgy vélekedett, hogy az épületeknek nincs szükségük különálló díszítő elemekre, sokkal 

inkább magukat a hordozó szerkezeteket kell díszítetté varázsolni, ezáltal a felesleges, funkciótlan 

elemeket mellőzni tudjuk, amely tisztábbá és érthetőbbé teszi az építészetet.

fotók - Rue Franklin Apartments - Auguste Perret - 1904
http://www.greatbuildings.com/buildings/rue_franklin_apartments.html
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 Voltaképpen szemlélete majdhogynem összefoglalja értekezésem lényegi részét, hogy a 

vasbeton építészeti törekvések megújult filozófiákat teremtettek, az összetetteb, sokszor külön-kü-

lön más anyagokból eszkábált elemek összességét egy leegyszerűsített, értelmezhetőbb aspektus-

ba helyezték, ezáltal kézzelfogható értékeket teremtettek.

 A vasbeton vázas épületszerkezetek megjelenésének emblematikus épülete a Rue Franklin 

Apartments, ahol a tervező a térelválasztó falakat a Hennebique-módszer alkalmazásával kitöltő-

falazatként értelmezte, továbbá ezt büszkén felvállalva a homlokzati megjelenésre is kiterjesztet-

te, amely ezáltal a külső alapstruktúrát adja. A szerkezet segítségével létrejövő belső tágas terek 

emelkedett, elit hangulatú funkcionális térrendszereket eredményeznek. A vasbeton váz raszterének 

arányrendszere fokozza a vertikális, magasba nyúló törekvéseket, a szabályszerű rendszert virág-

mintázatot mutató ornamentika oldja fel. A kompozíció összeállása így nem csupán a díszítettség és 

anyagszerűségben rejlik, a monolit váz szerves részét képezi, amely a század eleji építészetben új-

szerű megfogalmazásról tanúskodik. Mindeközben Medgyaszay, korát megelőzve már egészen más 

értelemben viszonyult a betonhoz, inkább művészeti kifejezőeszközként tekintett rá. 

 „Meg kell tehát találjuk azt a művészi formát, amely az erőknek ezt az összeszövődő játékát 

megsejteti, gyönyörködtetve megérzékíti. A jövő formavilága ilyképpen lényegesen el fog térni a 

múltétól. És számot kell vessünk azzal is, hogy nagy időbe telik, míg a klasszikus és a középkor töké-

letességét elérjük.” 1

 

 Szempont volt tehát a beton anyagi és képalkotási tulajdonságait magasabb szintre emel-

ni, hogy immáron ne csak takart szerkezeti egységként szerepeljen, hanem precízen alakítsa egy 

épületmű szobrászati kialakításait és annak hatásait a szemlélődőre. Milyen érzelmeket is válthat ki 

egy látszó beton szerkezet használóiból? Milyen térélményt élünk meg akár interiorról, akár külső át-

meneti, vagy nyílt terek, utcaképek helyzetéből? Hogyan tudjuk az építészeti individualizmus szerves 

részeként felhasználni, és így milyen eredményeket érhetünk el?

fotók - Rue Franklin Apartments - Auguste Perret - 1904
http://www.greatbuildings.com/buildings/rue_franklin_apart-

ments.html

1 - Medgyaszay István: A vasbeton művészi formájáról, előadás, 1908
https://epa.oszk.hu/01600/01615/00042/pdf/EPA01615_ars_hungarica_1983_02_297-302.pdf
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 A veszprémi Petőfi Színház az első ilyen eszmék által tervezett vasbeton épület Magyaror-

szágon, melyet történetesen Medgyaszay alkotásaként ismerünk. Struktúrája és megjelenése újfajta 

ízt tükröz, a vasbeton művészi felhasználásával egyedülálló épületmegjelenést határoz meg, amely a 

népi építészeti kutatását is megjeleníti. A mellvédek, lépcsőkorlátok ornamentikája egyedileg kialakí-

tott elemeket mutat. 

 Az akkoriban korhűnek számító épületdíszítések a területi hagyományok sajátosságát 

fejezte ki, amelyek épületre aggatott díszekként jelentek meg. Ez a fajta szimbolika Medgyaszay 

értelmezésében egész elemekben mutatkozik, így szükségtelen apró díszelemeket felhasználni, ha 

gondos elméleti alapokon nyugvó, korszellemre sajátos szerkezeti elemek előállítására is képesek 

vagyunk egy ilyen rugalmasan felhasználható anyag segítségével, mint a beton. 

A tervező finoman bánt az anyag megmutatásával, visszafogott felületmegjelenés és arányos struk-

túra jellemzi épületét.  

 Mai napig a Veszprémi Színház Kertben ékeskedik, és a mai kor esztétikai elvárásait maxi-

málisan teljesíti. A most már sűrűbben beépített veszprémi városszövetbe és utcaképbe belesimul, 

a mellvédek és homlokzati nyílásképek vizuális gyönyört és illeszkedést mutatnak. 

 Hasonló szellemben alkotta a Pécsen található Bányaközpont épületének kerítését és kor-

látait. Az épület kissé tagolt kompozíció, szelíden szabályos szerkesztésű homlokzattal, melyből fi-

noman tűnik ki a bejáratokat keretező kapuzat, valamint a felettük elhelyezkedő erkélyek mellvédje, 

annak díszítettsége. Korhű szimbolikája a helyi környezeti adottságokhoz való igazodás eszméje, a 

szigorúan szerkesztett, kissé statikus homlokzatokat egy hasonlóan komponált, ám inkább dinami-

kus, jó arányú, elemes betonkerítés keretez, amely emberi nézőpontból inkább az épület cirádás 

lábazatának látszik, amely tökéletes összhangban egészíti ki utcaképi nézetét.

fotók - Veszprémi Petőfi Színház - Medgyaszay István - 1908 - Veszprém
fotós - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém
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fotók - Veszprémi Petőfi Színház - Medgyaszay István - 1908 - Veszprém
fotós - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém

fotók - Pécsi Bányakapitányság - Medgyaszay István - 1923 - 
Pécs
fotós - Jakab Zsófia - 2022 - Pécs
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A modern beton

 A nyersbeton építészet nemzetközi úttörője Le Corbusier, Svájcban született, francia épí-

tész, aki a háború utáni gyors város- és épületrekonstrukciók kutatására összpontosított. Munkás-

sága egybeforrt a vasbeton építészettel, leválasztotta az épületet tartó szerkezeti struktúrát az azt 

összekapcsoló külső és belső falaktól, így újfajta alaprajzi és homlokzati szerkesztést alkotott.

 „Az építkezés megtalálta lehetőségeit, azokat a lehetőségeket, amelyek önmagukban mó-

dot adnak a szabadságra, amelyet a megelőző évezredekben hiába kerestek. A számítással és a 

találékonysággal minden lehetséges, ha megvan a hiánytalan eszköztár, és ez most már megvan. A 

beton és a vas teljesen átalakította az eddig ismert építési eljárásokat, és az a pontosság, amellyel 

ezeket az anyagokat az elmélethez és a számításhoz igazítják, azért ad naponta bátorító eredmé-

nyeket, mert egyfelől sikeres, másfelől külseje a természeti jelenségekre utal és szüntelenül a termé-

szetben tapasztaltakat idézi. Ha szembenézünk a múlttal, észrevesszük, hogy új formulákat, új képle-

teket fedeztünk fel, amelyeket csak ki kell aknáznunk és amelyek, ha szakítunk kialakult rutinunkkal, 

az eddigi elkerülhetetlen ellentétek helyett igazi felszabadulást hoznak. Az építkezés módszereiben 

lezajlott a forradalom.”2

 Ezen gondolatok alapján megállapíthatjuk, hogy a beton évezredek óta létező építőanyag, 

azonban a vassal való együttdolgozása újfajta szegleteket tárt elénk. A modern építészeti mozgal-

mak összekapcsolódnak a vasbeton építészet felfedezésével, annak korszerű szerkezeti és forma-

világi törekvéseivel. Nemcsak az addig jellemző formákat és egységeket bontotta fel, hanem egy-

idejűleg valamit elindított az építészek elméjében is, ami által bátrabban kifejezhették önmagukat. 

Filozófiai megvilágosulásnak is nevezhetjük. Az anyag modernitása valójában a szabadon formálás-

nak, a felületi egyediségnek, tehát az önthetőségének köszönhető. 

2 - Le Corbusier: Új Építészet Felé, Budapest, Corvina, 1981 
https://urb.bme.hu/segedlet/bevep/szoveg/le_corbusier_epiteszet_vagy_forradalom.pdf

 A monolitikus anyagfelhasználás szabadon engedte a formai kiteljesedést, a betonnal olyan 

alámetszéseket, elvékonyodó, görbült felületeket és különféle részletezett mintákat lehetett létre-

hozni, amely jobban engedte az építész kreativitásának kibontakozását, valamint jellegzetes geo-

metriákat és tömegeket engedett létrehozni. Tény, hogy gazdaságossága kevésbé említhető más 

építőanyagokhoz, azonban fontos megemlíteni, hogy a tartóssága és időtállósága társaihoz mérten 

kiemelkedő, így tud értékkel szolgálni a későbbi koroknak, valamint így válik méginkább környezetba-

ráttá. Nincs szükség a felületek burkolására vagy felületképzésére, hiszen megfelelő kivitelezés és 

utókezelés után a felületi és szerkezeti roncsolódás elkerülhető. 

 A világháborúk utáni megnövekedett építési igény kielégítése érdekében gyorsan megva-

lósítható eszközként hirdették az előregyártott szerkezetek használattát, mivel így nem volt szükség 

a nedves technológiák kötésének várakozására, az összeszerelés lényegesen csökkentette a kivite-

lezési időt, valamint megfelelően szervezett helyszíni munka után relatív gyorsan készültek el a lakha-

tásra és használatra kész épületek. A szovjet mintára készült panelépületek sokasága rengeteg lakó-

nak biztosított hajlékot, azonban a kevésbé komfortos életkörülmények igencsak negatívan hatottak 

a lakókra, amelynek levét a mai napig isszuk. Mindemellett számtalan silány, jellegtelen sémaépület, 

másolat készült, azonban számtalan kiemelkedő, kreatívan felhasznált prefabrikált szerkezet mutat-

kozott, valamint mai szemmel belátható, hogy az előregyártás a betonépítészet gazdaságtalan és 

környezetszennyező megítélésének ellenképeként működhet, ahol a számításokon alapuló szerkeze-

tek anyagfelhasználása a pontosság miatt nem termel hulladékot, valamint a helyszíni összeszerelés 

által kevésbé szennyezi a szűkebb környezetét. Kisebb a hibalehetőség, mivel műhelykörülmények 

között precízebb és ellenőrzöttebb a gyártási folyamat, valamint kevesebb szervezést és élőmunkát 

igényel, mint a monolit szerkezetek esetében.

 Az előregyártott szerkezetek esetében ugyanazon munkafolyamatok érvényesülnek, lé-

nyegében ugyanúgy öntött szerkezetekről beszélünk, amelyek formai adottsága és felületi meg-

jelenése hasonlóan alakítható, így esetenként azonos építőművészeti értékekkel ruházhatjuk fel az 

elemeket.



_98 _99

Az előregyártás művészete

 Azon felül, hogy az elsődleges teherhordó szerkezetek előregyártása inkább a rugalma-

sabb téralakítás és a többszintes építmények lehetőségét mutatta, a teljes épület esztétikájáért 

felelős homlokzati elemek, árnyékolók, lépcsőelemek, amik ugyan nem azonos mennyiségben lettek 

legyártva, de előregyártott mivoltuk megkérdőjelezhetetlen. Megjelent a modularitás, és mi lenne 

kevésbé modern a modularitásnál? Melyik másik anyag felhasználása engedte meg ezt a fajta né-

zőpontot az építészetben? A moduláris beton elem egyszerre sokszorosítható és egyedi, egyszerre 

épít és öltöztet.

 Vegyük példának badacsonytomaji postaépületet, ahol az előregyártott elemek következ-

tésen raszteres szerkesztésű, dobozos megjelenésű épület unalmasnak bizonyuló megjelenését 

beton elemes homlokzatának mívessége oldja fel. Mellmagasságú, öntöttbeton kerítés határolja, a 

félemeletnyire megemelt földszinti publikus funkciók a vasbeton szerkezetnek köszönhetően teljes 

üvegezést kaphattak, azonban a minden irányban túlnyúló emeleti szintek, ahol a nem publikus terek 

kaptak helyet, egy moduláris, egyszerű formájú beton árnyékoló szerkezetet kaptak, amely az épüle-

tet eltakaró függönyként mutatkozik, mindemellett az épület sajátosságáért felel. Itt már megfigyel-

hetjük ezen mintarendszer belső térre való kivetülését, a fény-árnyék kontraszt képének látszatát és 

hatásait. 

 A zalaegerszegi Centrum Áruház, amelynek tömegi megjelenése inkább a funkciók halmo-

zását és működését biztosítja, esztétikai szerepe kevésbé megjelenő, a földszinti teljes üvegezésű 

üzletek feletti szintek mindegyikét egy négyzetes elemes, kissé vibráló megjelenésű homlokzati ár-

nyékoló rendszer takarja, díszíti. A két példa alapján láthatóvá válik, hogy ugyan előregyártott beton 

elemekről beszélünk, mintázatuk és együtt való értelmezésük azonban épületenként eltérő, individu-

ális megjelenést és kiképzést ábrázol.

 A fent említett elemek sajátos szimbolikát képesek mutatni, amely esetileg összekapcsol-

ható a vernakuláris építészettel, avagy a népi építészettel. 
fotók balra - Postahivatal - Artner Klára - 1979 - Badacsonytomaj
https://egykor.hu/index.php/badacsony/posta/2039
fotó jobbra - Centrum Áruház - ZÁÉV - 1974 -
Zalaegerszeg
https://egykor.hu/zalaegerszeg/176
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 Ezen a ponton bebizonyosodik, hogy a beton képes sajátos kultúrákra vonatkozóan kifejez-

ni önmagát, a formaiság és összetettségen felül lehetőségünk van képeket, motívumokat integrálni 

felületébe, amelyek lehetnek kétdimenziós vetületek és háromdimenziós plasztikák. Egy-egy ilyen 

síkból kilépő beton elem egyedülálló szobrászati műalkotásnak is megfelelhet. Gondoljunk csak bele, 

hogy abban az időben, ahol még nem számítógépek és tervezőprogramok segítségével alkottak, az 

effajta épületelemek kidolgozása hasonlóképpen zajlott, mint egy művészeti alkotás megteremtése. 

Ugyanazon eszközökkel, ugyanannyi idő alatt, egyetlen különbséggel: mindezek sokszorosításához 

egy negatív formát is létre kellett hozni, amely hasonló szaktudást igénylő feladat.

 

 Constantin Brodzki brutalista, belga építész CBR Központ nevű épülete tipikus példája az 

előregyártás művészetének. Ezen háromdimenziós, szintmagas beton elemek a két, egymástól eltolt 

hasáb szögletességét kívánja oldani, a lekerekített, formavilág, a belehelyezett kissé ovális, tükröződő 

üvegezéssel játékosságot visz a határozottságba. Ez a dinamizmus az elemek kétfajta kialakításában 

is megmutatkozik, az azonos raszterű homlokzatok kisebb és nagyobb oválisainak elnyújtása más-

fajta mintarendszert mutat, összevetve azonban harmonikus megjelenést ad az amúgy grandiózus 

tömegelemeknek. Sajátossága, hogy a homlokzati betonelemek mindegyike a nyílászáró szerkezetét 

váltja ki, így közvetlen kapcsolata a külső és belső térnek.

 Michael Blampied Londoni épülete a leginkább ikonikus épületek közé sorolható, amely 

funkciójában ugyan egy parkolóház, mégis kitűnő építészeti megformálással rendelkezik, így joggal 

írta be magát a betonépítészet történelmébe. A semleges, háttérbe szoruló alaptömeget egy há-

romszög formájú, ám keretének háromdimenziós, határozott élképzések és összemetsződések által 

összetett kidolgozása újszerű megjelenést biztosít, előregyártott elemeinek gyors összeszerelése 

időben gazdaságos kivitelezést biztosít. Ilyenfajta homlokzati kidolgozás a világ számos táján meg-

jelent, további példák elemzése nélkül szeretnék bemutatni egy összeállítást, amely megfelelően 

átadja általam nagyra becsült betonelemek geometrikus megjelenésének szépségét, valamint az 

eltérő építészeti kultúrák és filozófiák különbözőségét jeleníti meg.
fotó balra - CBR Központ - Constantin Brodzki - 1970 - Brüsszel

https://elephant.art/iotd/constantin-brodzki-cbr-headquarters-brussels-1970/
fotó fent - Welbeck Parkolóház - Michael Blampied - 1971 - London 

fotós - Carlos Traspaderne - 2021
fotó lent - BNP Paribas - Marcel Lambrisch - 1971 - Brüsszel

https://www.sosbrutalism.org/cms/16413733
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fotó balra - MONGE állólámpa 
fotós - Jakab Zsófia - 2015 - Pécs
fotó jobbra - MONGE állólámpa 
fotós - Jakab Zsófia - 2015 - Pécs
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 2020 elején a Futuna Kft. által kiírt veszprémi tervpályázaton vettem részt, ahol egy meglé-

vő, előregyártott beton elemekből és szerkezetből felépült, már kihasználatlan telefonközpont épü-

letének megújítása és környezeti hangulatába illesztése volt a feladat. Veszprémi lányként elsőkézből 

ismertem a tervezési terület minden kis szegletét, így természetesen indultam a pályázaton, melynek 

kiírásában az épület jellegének megtartása volt az elsődleges szempont.

Helyszínanalízis

 Veszprém, a Királynék városa. A szelek városa. Mindemellett kitűnő földrajzi helyzete révén 

gyakran látogatott város, számtalan történelmi emlék hordozója. A Balaton közelsége miatt turiszti-

kailag fejlett, országos viszonylatban kiemelkedő mennyiségű programmal pezsdíti az idelátogatók 

életét. Egyetemi város lévén sok fiatal megfordul erre. Városszövetének gócpontja egyértelműen 

a történelmi belváros, melynek jellegzetessége, hogy a Veszprémi várból minden pontja belátható, 

domborzati viszonyai miatt ez nem meglepő, mindemellett számos kirándulóhely ad lehetőséget a az 

idelátogatók rekreációs tevékenységeinek.

 A Ranolder János tér Veszprém szívében, a Vár sétányától Dél-Keleti irányban található, a 

Bem József utca és Toborzó utca kereszteződésében, ennek folytatása a Jókai Mór utca. Érdekes-

sége, hogy a Jókai Mór utca közvetett szomszédja a várfalba épített Várbörtön épülete. Ugyanis azt 

mondják, a jó akusztikai körülmények miatt ebből az utcából tudtak a polgárok kommunikálni a börtön 

celláiban tartózkodó rabokkal. Ez a tér közrefogja többek között a Padányi Katolikus Iskola és a Szent 

Anna-templom épületét is.  

 A tér nemrég felújításon esett át, melynek koncepciója az útmenti parkoló publicitásának 

visszafogása és a templom előtti tér minőségi használatának célja volt. 

látvány - RANOLDER a térszervezés tervei madártávlatból - Jakab Zsófia - 2020 - Veszprém
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 Jellemző anyaghasználattal dolgoztak, ezekben a szűkös, veszprémi utcácskákban gyakran 

találkozhatunk rakott kőfallal, lábazattal, valamint minőségi fa kiegészítőkkel. A parkolófelületet hatá-

roló kőfalak az utcaképből kitörölték a sivár placc látványát, helyette fákkal telepített fedett parkoló 

jött létre, valamint a Szent Anna-kút, amely pihenőpontként is szolgás a városi sétánk során. 

 Pályázati anyagom elkészítésének kezdetén a környezet vizsgálatával és annak ellentmon-

dásainak feloldására törekedtem. A lépcsőház elbontásával a városszöveti tengelyek egyértelmű-

sége mutatkozik. A templom előtti tér folytatása egy vonalra sorolja a parkolót, a teret, az új épület 

bejáratát és a telefonközpont épületének jelenlegi bejáratát, bekapcsolva a Jókai Mór utcai parkolót 

és magát a Jókai utcát. Ezalatt a gyalogos és autós sávok körültekintő leválasztását is értem. A tér 

újabb központjában maga a templom áll, ezáltal elérve a kiegyensúlyozott térszervezést.

 A burkolt területek arányát intenzív zöldfelülettel kompenzálom. A jelenleg gazdasági ud-

varként használt előtér egyik ékessége a kőből épített trafóház, amely építészeti megfontolásból, 

valamint gazdasági szempontból is megtartandó épület, de közvetlen környezetét rendezni kell. A 

telekhatáron futó beton támfal meghosszabbításával a trafóház leválik az épület intim terétől, vala-

mint így lehetőségünk van a terepszintet olyannyira felölteni, hogy az épület jelenlegi padlószintjével 

egy magasságba kerüljön. Ez a zöld udvar immár közvetlen vizuális zöld kapcsolatot teremt a belső 

térrel.

Koncepció

 A telefonközpont épületének felépítése rendkívül egyszerű, monolit vasbeton pillérek és 

födémek adják a fő függőleges és vízszintes teherhordási irányokat. A földszint kivételével minden 

szinten a födémekhez kapcsolt előregyártott betonelemek képezik a homlokzati megjelenést. Néhol 

tömörek, de többnyire ezek biztosítják a nyílászárók beépítését. Az idő nyomott hagyott rajtuk, vala-

mint jelenlegi állapotuk nem túl korszerű, így hőkomfort szempontjából manapság már nem felelnek 

meg. 
terv - RANOLDER helyszínrajz a közlekedési irányok megynitása 

után - Jakab Zsófia - 2020 - Veszprém
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 A külső héjszerkezet lebontásával megmaradó szerkezetek a vasbeton pillérek és födé-

mek, melyek paraméterei kellemes arányú épülettömeget alkotnak, azonban a jellegtelen kubusos-

sága statikussá teszi a megjelenését. 

 A földszint feletti födém centrikus elforgatása beállítja az épületet a városszövet irányvo-

nalainak irányába, dinamikusabb kompozíciót varázsolva, valamint biztosítja a természetes árnyéko-

lást a földszinti funkciók számára, az első emeleti szintnek publikus külső teret, közlekedőt teremt, 

ahonnan mindeközben belátást nyerünk a kiszolgáló közteret övező, autentikus veszprémi házikók 

térfalrendszereibe. A hátsó kültéri lépcsőház elbontásával a dolgozók (vagy fogyasztótér) számára 

kialakított intimebb kertkapcsolatot nyernek.

 A Ranolder János térről vezető új sétány kijelöli az épület bejárati helyzetét, amelyet a 

csatlakozó homlokzati vonalak lecsapásával tettem egyértelművé. Így egy fedett, köztérről jól látha-

tó átmeneti teret kapunk, egyenesen tovább haladva pedig baloldalon a telefonközpont bejáratába 

ütközünk.

 Az emeleti szintek beton elemeinek elbontása után a hosszanti homlokzatok újraüvege-

zése következik, amely irodák, kulturális vagy szociális terek bevilágítását szolgálja. A harántirányú 

homlokzatok üvegezése nem szükséges, ugyanis Dél-Keletről a lakóépületek, Észak-Nyugatról pedig 

az Invitel kétszintes épületének közelsége ezt nem kívánja, valamint a megmaradó szerkezet me-

revítése is ezeken a homlokzatokon történik. Ezekre a felületekre helyezhetők el a mellékfunkciók, 

vizes helyiségek, raktárak, gépészeti helyiségek, valamint a kialakítandó belső lépcsőházak. 

 Az emeleti terasz fedéseként egy filigrán acél árnyékolószerkezet szolgál. A megmara-

dó pillérraszter egyes elemeit a homlokzaton kívülre húztam. Ennek oka részben a tartószerkezeti 

megfelelés, másrészről pedig összefogja a kimozgatott horizontális szerkezeteket, így tömegében 

illeszkedik a mellette álló kétszintes Invitel épületéhez, a megtartott értékek összhangba kerülnek a 

kortárs hozzátoldásokkal, embernézőpontból modernizálja a térről szemlélve az épület megjelené-

sét. 
ábra balra fent - zöldterületek és  köztér kialakítása
ábra jobbra fent - a gyalogos közlekedési rendszer bekapcsolódása a városi szövetbe
ábra balra lent - intenzív zöld felületek vizsgálata
ábra jobbra lent - a tetőformák és arányaik vizsgálata
RANOLDER - Jakab Zsófia - 2020 - Veszprém
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Beton fedlapba integrált érintésvezérlő. (felső kép)

Optikai szálak befűzve a zsalulemezekbe, összecso-
mózva, LED diódával összeragasztva. (bal oldali kép)

látvány balra - a templom és a szolgáltatóépület közötti megnyitás
látvány jobbra - a főtér felőli nézet és a főbejárat
RANOLDER - Jakab Zsófia - 2020 - Veszprém
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 Az épület koronája egy finombeton szimbólumraszter. Mintáját a Veszprémre jellemző épí-

tészeti motívum, a boltíves formák ihlették, ennek absztrakciója és sokszorosításával összekapcso-

lása alkotja a „hálót”, amely egy megfelelő hátszerkezettel kapcsolódik a meglévő födémekhez. Jó 

hangulatú, játékos megjelenést kölcsönöz az épületnek. Mélysége miatt elegendő árnyékolást ad 

a belső tereknek, perforációja által fényes belső tereket alkothatunk. A beton tömege továbbá az 

épület túlmelegedését is megakadályozza.

 Az alsó két szint a környező beépítések arányát követi, a felső két szint burkolata pedig a 

tetőformák, tetőidomok világához való alkalmazkodás. Ezzel a homlokzatkialakítással az épület funk-

cióválasztása rugalmasan kezelhető.

 Az épület lapostető kihasználása opcionális. Mérete megengedi a félig hasznosítható, félig 

pedig zöldtető kialakítását. Ezek harmonikus aránya élhető teret adhat a később megrendezendő 

kültéri programokhoz. Elhelyezkedése miatt teljes panoráma nyílhat a várra és a történelmi belváros 

több részére.

Anyaghasználat

 Három anyag jelenik meg a homlokzatokon. Tájra jellemzően a legalsó szint fehér vakolatot, 

az emeleti beugrás faburkolatot, a „korona” pedig egy világos finombeton héj, amely kortárs megje-

lenésével kiemeli az újabb hozzáfűzött értékek jelentőségét. 

 Javaslatom volt az Invitel épületének tetőszerkezetét egyszerűsíteni nyeregtetőre, vala-

mint a homlokzati színt fehérre festeni a teljes illeszkedés miatt. Az épület körüli vezető látszóbeton 

lépcső a közterek meghatározásaként szolgál, közlekedésre és pihenésre egyaránt alkalmas. A vá-

rosszerkezeti tengelyek megnyitásával a téren minden épület teljesen körüljárhatóvá válik. 

látvány - a kialakult köztér, a templom és az épület helyzete
RANOLDER - Jakab Zsófia - 2020 - Veszprém



_116 _117

terv fent- homlokzati struktúra - Jakab Zsófia - 2020 - Veszprém
látvány jobbra - RANOLDER - Jakab Zsófia - 2020 - Veszprém
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Részletképzés a beton építészetben

 Ahogy előtérbe kerültek a látszó beton szerkezetek, nyilvánvalóan a szerkezeti elemek mí-

vességének megmunkálása is fokozódott. Ezzel egyidejűleg a beton, mint anyag alkalomszerű, helyes 

összetételének kidolgozottsága is fontosbodott, hiszen, ha valamit ilyen nagyvonalúan szeretnénk 

ábrázolni, az a megfelelő eszközök és technikák segítségével lehetséges. Akárcsak egy festmény, 

a festővászon, a kép mérete, valamint a sajátos technikák alkalmazása határozza meg az adott mű 

szépségét, korának lenyomatát. Egy épülettömeg megalkotása során a különböző felületek, és an-

nak textúrájának változatosságát is értjük. 

 

 Míg egy tégla, vagy rakott kőfalnál egyértelműsíthető a végleges kinézet, egy beton fal 

esetében ez számtalan arcot mutathat. A tájra és jellegre vonatkozóan célszerű ezzel foglalkozni. 

Egy szerkezeti elem esetében számításba kell venni a teherhordás megfelelőségét, és az ezáltal 

kialakult alapformát, majd ezután kísérletezhetünk a formai megjelenéssel. Gondolok itt gerendákra, 

lépcsőkre, kiugró födémekre, tetőszerkezetekre, amelyek egyszerre biztosítják a ház állékonyságát 

és merevségét, mellette pedig építőművészeti részletekben gazdagítják. Kevés ilyen anyag létezik, 

amellyel ennyiféleképpen kifejezhetjük önmagunkat. 

 Mi a helyzet továbbá az épület működésének elősegítését biztosító elemekről, mint pél-

dául ereszkiképzések, vízköpők, párkányok, attikák, amelyek nélkülözhetetlenek, mégis kevésbé em-

lített alappillérek. A más építőanyagokból kreált tömegek ilyenfajta kiegészítései általában tipizált 

szerkezeteken alapul, egyéb anyagú rendszerek kiépítésével, hiszen téglából, kőből, vagy fából nem 

kivitelezhető és nem megoldható a biztonságos csapadékelvezetés. Szükséges egy olyan, nem vízá-

teresztő anyagot bevezetni, mint például a fém.

fotó - Whitney Múzeum - Breuer Marcel - 1966 - New York
fotós -  Ezra Stoller
https://www.phaidon.com/agenda/architecture/articles/2019/november/18/ezra-stollers-modern-america-the-whitney-museum/
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fotós -  Denis Barthel - 2016 - https://www.sosbrutalism.org/cms/15890561

fotó balra lent - La Cité Rasieuse - Le Corbusier - 1952 - Marseille
fotós - Paul Clemence - 2022- Marseille - www.facebook.com

fotó jobbra lent - Firminy templom - Le Corbusier - 1963 - Firminy
fotós - Richard Weil - Firminy - https://www.archdaily.com/108054/ad-classics-church-at-firminy-le-corbusier                   

 A beton azonban olyan anyagnak bizonyul, amelynek sok paraméterei közül a vízáteresz-

tőséget is tudjuk módosítani, így ezesetben képesek vagyunk egy teljesen víztaszító felületű be-

ton párkányt kialakítani. Ez egyrészt hosszabb életű, hiszen mentes a korróziótól, egyéb környezeti 

hatások nem különösen befolyásolják időtállóságát, másrészt egy vasbetonépület esetében fontos 

az anyagi azonosság minden szerkezet és részletképzés tekintetében, hiszen ezek biztosítják a ki-

egyensúlyozottságot és finomságot, valamint az anyagban rejlő formálhatóság és monolitikusság 

szépségét.

 Breuer Marcell magyar születésű építész méltán ismert épülete, a Whitney Múzeum ma-

gába forduló, zárt épülettömegét a kifelé lépcsőzés mozgatja meg, tömör homlokzatait az elszórt 

nyílások és az ezeket kiemelő beton keretek emelik ki, amely az épület karakterisztikáját adja meg. 

 A Berlini Szabadegyetem Higiéniai és Mikrobiológiai Intézet robosztus hatású beton töme-

geit az ívelt szerkezeti elemek, valamint a végletekig kidolgozott apró részletek teszik nagyszerűvé. 

Első pillantásra talán brutalitása kelti fel a figyelmet, ám lépésenként vizsgálódva különböző arcát is-

merhetjük meg, melyek mindegyike alapos elgondolás után, ésszerű kivitelezés mellett valósult meg. 

Tudni kell, hogy az építész anyaghasználata tudatos volt, mivel az intézetben tenyésztett vírus- és 

baktériumcsoportok esetleges hibán alapuló elszabadulása veszélyes lett volna az élő környezetére, 

a beton felületek azonban az ilyenfajta szennyeződések a továbbterjedést megakadályozzák.

 Le Corbusier funkcióelemei önmagukban sajátos jegyeket hordozó alkotások, amelyek az 

épülettel harmóniában együttműködve jelennek meg, ahol az elem nem csupán a használatból adó-

dó kiegészítése, hanem a kompozíció szerves része.

 

 Újra és újra eljutunk ahhoz a ponthoz, ahol az építészeti részlettervezés olyan szintekre 

magasodik, ahol már bármilyen klisé, általánosság mellőzve van, az épületnek az alaptól, az utolsó 

részletekig teljeskörű odafigyelést igényel. A modernizmusnak ez a fajta törekvése maradéktalanul 

hat a kortárs szellemi tevékenységekre, ahol az építészet nem szakma, hanem hitvallás, az alkotók 

pedig elhivatottak épületeikkel szemben, amely a mai építészet egyik kulcsfontosságú tézise.
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Beton, mint épület

 Beton épület alatt a beton szerkezeti és kiegészítő elemek kapcsolatát értem, ahol az 

épület ezek összességéből jön létre, ahol már nagyobb léptékben is megfogalmazódik, hogy nincs 

szükség más anyaghasználatra, ha ugyanolyan építészeti minőségben megoldható a teljesség a vas-

beton segítségével. Ezek olyan épületek, amelyek funkciókkal vannak felruházva, legyen középület, 

vagy lakóépület, azonban a külső megjelenése egyértelműen szoborszerű és mélyebb gondolatokat 

rejt magában. Egy beton épület misztikus megjelenésű, megértéséhez összetettebb gondolatok 

sokaságát hívjuk segítségül. Olyan anyagról beszélünk, amely élettartamával akár következő évszá-

zadok generációjára is hatással lehet, így nem tudjuk szem elől téveszteni kiállását. Egy jól meg-

tervezett beton épület valóban szoborszerű viselkedést mutat, és ezáltal egyértelműsíthető, hogy 

annak tervezője is maradandó alkotás létrehozására törekszik. Olyan kihívás elé áll, amely egyszerre 

könnyed és egyszerre rafinált.  

 Könnyed, hiszen bármilyen összetett is legyen a terv, a beton önthetőségével egyetemben 

megvalósítható, viszont szilárdsága révén célszerű olyan formákat megalkotni, archetípusok későbbi 

korokban is értelmezhetők.

 Ha értékes építészetről beszélünk, nem a pillanatnak tervezünk. Egy remekmű megalko-

tásánál, legyen annak építőanyag bármely általunk ismert anyag, a fenntarthatóságát és környezeti 

gazdaságosságát maga az időtállósága jelenti, így nem fogalmazhatunk a beton esetében egyértel-

műen a környezetszennyező állapotáról. A beton élettartama vitathatatlanul évszázadokig elnyúló, 

ahol a legkevesebb hozzányúlással tarthatjuk fenn eredeti állapotában a szerkezeteket. Akár egy 

időkapu, közvetlen betekintést ad a múlt művészetébe, hiszen napjainkban is kézzel foghatóvá válik 

a művészet általa. Mély és határtalan eszméket rejt, így ha előkerül a kérdés a beton fenntartható-

ságával kapcsolatban, a válasz már megalapozott; a betonnal a tartósság fényében bölcsőtől a sírig 

tervezünk, ahol egy olyan megformálható anyagról beszélünk, amely a korok közötti művészeti kap-

csolatokat és jellemzőket az időben haladva vetítőközegként működik.
fotó jobbra lent - Firminy templom - Le Corbusier - 1963 - Firminy
fotós - Richard Weil - Firminy
https://www.archdaily.com/108054/ad-classics-church-at-firminy-le-corbusier                   
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 Vegyük példának a fentebb említett Le Corbusier Saint-Pierre franciaországi templomát, 

ahol már nem csak szerkezetekben jelenik meg a beton, hanem teljes épülettömegben. A formai 

megoldások mind megfelelő tervezésen alapulnak, ahol már a külső megjelenés a belső térben is 

szerepet játszik, ezáltal a külső és belső megformálás egymással összhangban van. A funkcionálisan 

logikus elemek mindegyike ugyanolyan textúrát mutat, izgalmassága inkább összetettségében rejlik. 

A templom vasbeton héjú magastető perforációja kívülről is sajátos küllemű felületet eredményez, a 

belső tér hangulatát a fényjáték izgalmassága és a csillagképszerű motívumok kombinációja teszik 

izgalmassá.

 Zalotay Elemér, Le Corbusier hazai követőjének Szputnyik-figyelője hasonló szempontok 

alapján értelmezendő. Megmunkálása ugyan kevésbé finom, inkább nagyvonalúan hat, mégis a 

zsaluzási módszer megjelenésének kifejezésével egyfajta természetességet mutat. Összetettsége 

alapján azt hinnénk, hogy inkább egy emlékmű jellegű építmény, azonban minden egyes elemnek 

megvan a maga feladata. Olyan épületfizikai és épületműködési elvárásokat kellett biztosítani, ame-

lyek egyetlen megvalósulási megoldása a beton anyagában rejlik. A tökéletes csillagképek készíté-

sét az épületmozgások rontják, a kép elmosódhat, így olyan masszív szerkezetet kellett létrehozni, 

amely ezektől mentesül, mégis képes a korszerű építészeti tömegi kompozíciónak megfelelni. 

 Mindemellett a benne elhelyezett gépek működése érdekében egyenletes hőmérséklet 

biztosítása volt a cél, így a kissé felvastagított szerkezetekkel a hőháztartás önmagától teljesül. A 

két, párhuzamosan elfekvő markáns vasbeton gerenda a csillagvizsgáló objektívjének mozgatha-

tó fedését tartja, mégis, az ízlésesen megformált elemek egy beton plasztika tömegarányosságát 

hozzák. Az alkotás a mai napig eredeti pompájában díszeleg, így időtállósága minőség és funkció 

szellemében is bizonyítható.

fotók fent - Firminy templom - Le Corbusier - 1963 - Firminy
fotós - Richard Weil - Firminy - https://www.archdaily.com/108054/ad-classics-church-at-firminy-le-corbusier                   

fotó balra lent - Szputnyikfigyelő - Zalotay Elemér - 1968 - Szombathely
https://www.octogon.hu/epiteszet/haz-vagy-szobor/ - 2022 

fotó jobbra lent - Szputnyikfigyelő - Zalotay Elemér - 1968 - Szombathely
https://www.octogon.hu/epiteszet/haz-vagy-szobor/ - 2022
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 Breuer Marcell Szent János Apátsága Minnesotában, Collegeville-ben található bencés ko-

lostor. A betonépítészet egyik remeke, kiemelkedő példája és a beton, mint anyag számtalan módon 

mutatkozik. 

 A bejáratát kijelölő lépcsőzés az előtte elhelyezkedő tér síkját és az épület posztamense-

ként megjelenő szűkebb előtér magasságát köti össze, a bejárat skatulyaszerű dobozának szögle-

tességét a felette elhelyezkedő templomtorony ívei és formája hozzák egyensúlyba. 

 A négy pillér között kialakult boltívek összemetsződéséből létrejövő boltozat és az azt át-

szúró bejárati doboz beton felülete azonos, formailag azonban eltérő képet mutatnak. A templomto-

rony az érzéki formáival önállóan szoborként működik, az ember akár vallásos, akár nem, a hatalmas 

beton monstrum vonzó megjelenése bárki számára kielégítő és érdekes látványt nyújt. 

 

 Egyel hátrébb elhelyezkedő síkon a bejárati doboz végéhez csatoltan a belső templomtér 

hexagonális beton függönnyel díszített homlokzata látható, amelyet szögben záródó szintén monolit 

beton kéreg keretez. A modulárisan csatlakozó hexagonok közötti színes üvegezés a belső tér spi-

ritualitását fokozza, az oldalfalak negatív plasztikái a belső térbenn pozitív gerendák és pillérekként 

jelennek meg. Értekezésemben levezetett vizsgálati szempontok mindegyike beteljesedik Breuer 

Marcell épületében.

 Le Corbusier korábban már említett, la Cité Radieuse elnevezésű tetővárosának egyértel-

mű anyaghasználata a beton, ahol az épületek megjelenése a funkció nevében változó formát kap, 

ám a beton nyers megmutatása az utcabútorokon és a járófelületek burkolataiban folytatódik, ahol 

a homogén felületek mellett a textúrákkal való játék is meghatározó részleteket prezentál.

fotók fent - La Cité Radieuse - Le Corbusier - 1952 - Marseille
fotós - Paul Clemence - 2022
www.facebook.com
fotók lent - Szent János Apátság - Breuer Marcel - 1953-61 - Collegeville, Minnesota
fotós - Jason R. Woods - 2016
http://jasonrwoods.com/2016/07/19/breuers-abbey/
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fotó - Szent János Apátság - Breuer Marcel - 1953-61 - College-
ville, Minnesota

fotós - Jason R. Woods - 2016 - Collegeville, 
Minnesota

http://jasonrwoods.com/2016/07/19/breuers-abbey/

fotó - La Cité Radieuse - Le Corbusier - 1952 - Marseille
fotós - Paul Clemence - 2022
www.facebook.com
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Beton és természet kapcsolata

 A finn építészet ismertsége a természetességen alapul, a tájak, és anyagaik tiszteletével, a 

mértékletességgel és egyszerűséggel, valamint az modern esztétikával és megjelenéssel, arányos-

sággal jellemezhető. Mit is jelent a jó építészet? 

 A modernizmus törekvések szerint azt, amikor egy ház kiszolgálja használóinak elvárásait, 

mindennapi komfortot teremt, logikus felépítésű, valamint őszinte. És ez az őszinteség a használt 

építőanyagok nyersen hagyott önmagát mutatja. Ez az őszinteség az, ami a leleplezést jelképezi. 

 Viljo Revell 1961-ben épült ravatalozója teljes megtestesülése előbbi kijelentésemnek. 

Szakrális épület révén egyfajta spirituális, filozofikus gondolatmenetekkel egybeöltve célszerű meg-

ragadni, ahol az eszmei nézőpontok egyik legmagasabb szintjén kell megnyilvánulni. Egy szakrális 

épület során tömegiség már szobrászatot jelent, távolabbi városképének szimbólumaként kell ér-

telmezni, amely a környezetét olyannyira tiszteletben tartja, hogy minimális belenyúlásokkal annak 

részévé váljon. A belső terek hangulatának a természetfelettiséget, tisztaságot kell tükröznie. Mind-

ezek mellett a templomépítészet meghatározó ereje a fényben rejlik. Ahhoz, hogy ez az épület ilyen-

fajta stílusjegyeket képviselhessen, egy utófeszített vasbeton héjszerkezetet, amely a ravatalozótér 

lefedéseként funckionál. 

 A magasra nyúló, finom görbületű vertikális elemet, horizontális, arányos nagyságú épület-

keretbe foglalta, így a környezet intenzív zöld foltjaiba simul, a nyersen hagyott felületek semleges 

színeivel szerényen elbújik. Ez a fajta anyagesztétika az épület külső, átmeneti tereinek hangulatában 

is szerepet vállal, valamint belső tereibe befolyik. Az effajta külső-belső vizuális kapcsolatok nemcsak 

spirituális, de egyben meleg, megnyugvást biztosító tereket alkotnak, így egyértelműen hasonulni-

uk kell egymáshoz. Az exteriőr felületeinek képe zavaróan hathat egy olyan belsőépítészet mellett, 

amely kontrasztban van egymással, vagy nem képviseli ugyanazon paramétereket, és fordítva.

fotó balra - Vatiala templom - Vijlo Revell - 1961 - Tampere
fotós - Pentti Ingervo - Tampere
https://finnisharchitecture.fi/vatiala-chapel/
fotó jobbra - Vatiala templom - Vijlo Revel - 1961- Tampere
fotós - Ingervo - Tampere
https://finnisharchitecture.fi/vatiala-chapel/
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 A ravatalozó belsőjében megjelenő visszafogott, melegszürke színek statikusságát a text-

úrákkal kialakított eltérő leképezések oldják fel. A héjszerkezet alsó része, a deszkazsalu erezetének 

és fektetésük hálórendszerét mutatja, amíg a mellvédmagasságban az elemes építőanyagok rasz-

terét láthatjuk. Ezek a finom részletek a maguk visszafogott dinamikájával és geometriájával nem 

kérkedőek, hiszen a hangsúly a nagy üvegfelületekkel elválasztott kültéri növényzetre és vízfelüle-

tekre irányul, amely az élmény teljességét képezi. Komplexitása a tartószerkezeti megfelelőségben, 

a környezetbe-illeszthetőségében és a nyers anyagiságában rejlik. Kevés szakirodalmat találhatunk 

az épületről, ugyanis a kivitelezés során meghiúsult tervezői elvárásoktól eltérően valósult meg. 

 Tadao Ando Fény Temploma a századforduló közeledtével, 1991-ben valósult meg, minima-

lista stílusban, ám említésre méltó betonegyüttese a mai napig egyedülállónak számít mind a beto-

népítészetben, mind pedig a szakrális építészet terén. Japánban már jóval korábban, a 8. században 

megismerkedtek az előregyártás technológiájával, ám a világháború után, a megnövekedett lakosz-

szám miatt egyértelműen itt is az előregyártott, gyorsan szerelhető vasbeton panelházak kerültek 

előtérbe a lakhatás kisegítésére. Ezesetben azonban a negatív besorolású sémaházak elnyomása 

helyett a vasbetont innovatív és hatékony megoldásnak tartották, így előszeretettel kezdték alkal-

mazni az úttörő, modernista japán építészek. 

 Tadao Ando munkásságának minimalizmusa leginkább abban nyilvánul meg, hogy ugyan 

egyszerű, letisztult szerkezeteket és térszervezéseket alkalmaz, a monolit beton épületelemein 

megjelenő zsaluképek szerkesztettsége és megjelenítése mégis említésre méltó és mély benyomást 

hagy. Épületében a robosztus, egymással éles szögeket bezáró monolit falak találkozásának résein át 

intenzív fénycsíkok jelennek meg, amelyek a belső tér szakrális létét fokozzák, valamint a fugarajzolat 

és az egyenletes falfelület kontrasztját kiemelik. Lenyomata a betonépítészetben ezáltal egyedülál-

lóvá válik, hiszen művészi kifejezésmódja az öntőzsalu összeállításának mikéntjén, valamint a felhasz-

nált anyagok minőségén és lenyomatán múlik. Lenyomata a betonépítészetben ezáltal egyedülállóvá 

válik, hiszen művészi kifejezésmódja az öntőzsalu összeállításának mikéntjén, valamint a felhasznált 

anyagok minőségén és lenyomatán múlik.
fotók balra fent - Vatiala templom makettje - Vijlo Revel - 1961- Tampere

fotós - Ingervo - Tampere
fotó jobbra fent - Magyarhertelendi ravatalozó makettje - Jakab Zsófia - 2016 - Magyarhertelend

fotós - Jakab Zsófia- 2016 - Pécs
látvány balra lent - Magyarhertelendi ravatalozó belső tér - Jakab Zsófia - 2016 - Magyarhertelend

fotó jobbra lent - Fény Temploma - Tadao Ando - 1999 - Oszaka
fotós - Naoya Fujii
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  Ez a fajta kézművesség hasonló folyamatok eredményei, mint amelyeket kisebb tárgyakon, 

bútorokon, paneleken alkalmazunk. Így tehát bebizonyosodik, hogy a betonépítészet építőművészeti 

mivoltja a kisebb beton műtárgyak alkotásának megismeréséből következtethető, valamint egyen-

rangúan fontos értékeket hordozhatnak. 

 A magyarhertelendi ravatalozó tervezésénél koncepcióm alappillére az épületem egészé-

nek időtállósága, valamint a tájra jellemző őszinteség és természetesség reprezentálása volt. Anyag-

használatom kiválasztása építészettörténeti példákból adódóan egyértelműen a betonra esett, mivel 

az anyag formálhatósága miatt teljes mértékben igazodik az építészeti tervezés gondolatiságához, 

szabadon alakítható masszív anyag, melynek natúr felülete kiemelkedő megjelenéssel ruházza fel 

a tömeget, valamin hűen hozzásimul természetes közegéhez. Homogén világosszürke felületét és 

egyszerű geometriáját a Fény Templomához hasonlóan a precízen megtervezett zsalukép mintázata 

ékesíti. Mivel a hegy tetejéről megnyíló panoráma horizontális elterülésű és ennek szerves részét 

képezi a kápolna főhomlokzata, így az épülettömegem szintén hosszanti elnyúlású, ennek megtöré-

sére egy vertikálisan kiemelkedő vasbeton harangtorony került a kapuzat megjelöléseként, melynek 

átforduló, filigrán szerkezete a faluból éppenhogy kirajzolódik, a templomkertből nézve azonban ha-

sonul a tekintélyes nyersbeton tömegekhez. A ravatalozó belső tere a külső megjelenést veszi át, 

így kifejezve az anyagi őszinteséget. A háromosztatú belső terek hierarchikusan épülnek fel, vizuális 

leválasztásukat pedig a fénysávok biztosítják. Vallási kultúrákban a fény spirituális tartalommal bír, a 

zárt kubusok résnyi megnyitásával átjárja a belső tereket, kiemelve a beton felületek mívességét.  

 Az épület homogén beton térfalai és az egyedileg tervezett vasbeton urnafalak kijelölik 

a régi és új temetőkert közvetlen útvonalait és leválasztását, intim belső kerteket alkot, melyeket 

leválaszt a külső környezetétől, így elérve az elvonulás, intimitás érzetét. A magasra nyúló tölgyfák 

tengerében érzékenyen megbújik, a külső átmeneti terek fellazítják a tömör homlokzatokat, melyek 

visszafogott megjelenését a ravatalozó markáns részletkidolgozásai és felfelé lépcsőztetett hom-

lokzata tesz a városképet meghatározó, kiemelkedő épületegyüttessé.

fotók balra fent - Fény Temploma - Tadao Ando - 1999 - Oszaka
fotós - Antje Verena - 2011
https://www.archdaily.com/101260/ad-classics-church-of-the-light-tadao-ando
fotó balra lent - Fény Temploma - Tadao Ando - 1999 - Oszaka
fotós - Naoya Fujii - 2011
https://www.archdaily.com/101260/ad-classics-church-of-the-light-tadao-ando
látvány jobbra - Magyarhertelendi ravatalozó belső tere - Jakab Zsófia - 2016 - Magyarhertelend
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látvány balra - Magyarhertelendi ravatalozó a megközelítés nézőpontjából - Jakab Zsófia - 2016
látvány fent - Magyarhertelendi ravatalozó főhomlokzata - Jakab Zsófia - 2016
terv lent - Magyarhertelendi ravatalozó homlokzat a zsalukiosztás tervével - Jakab Zsófia - 2016
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látvány fent - Magyarhertelendi ravatalozó az oltár felé nézve - Jakab Zsófia - 2016 látvány - Magyarhertelendi ravatalozó és a meglévő temetőkert 
kapcsolata - Jakab Zsófia - 2016
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látvány jobbra - Pajta főbejárati nézete és a meglévő lakóházak kapcsolata - 
Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém
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 Veszprémi lányként minden olyan felkérést, ami szülővárosomhoz köthető, a szívemen vise-

lek, hiszen mindamellett, hogy Magyarország egyik legcsodásabb és legélhetőbb városa, szerencsés 

eset itt felnőni. Különösségét az Óvárosi szektor és a hozzátartozó Várnegyed adja, sok neveze-

tességén túl, a Benedek-hegyre kisétálva Veszprém domborzatára fekvő szűk utcácskák, a hagyo-

mányokat őrző lakóházak városképe és a Betekints-völgy zöld parkjának látványa tárul elénk, amely 

romantikus hangulata egyedülálló élményt nyújt. 

 A veszprémi Pajta épülete a város ezen részének központjában található, a Szerelem-sziget 

dél-keleti végénél, a jelentős városi rendezvényék helyéül szolgáló História-kert közvetlen szomszéd-

ságában. Lévén, hogy a Benedek-hegy lábánál fekszik, a helyszín dél-nyugati panorámáját a Séd-pa-

tak meder szélénél álló lakóházak, és a mögötte magasodó erdő, tetején pedig a Veszprémi Vár keleti 

homlokzatának látványa adja. Az épület környezetében a parkosított területek hangulata vonzó az 

erre járóknak, valamint éttermi funkció jellegén a sétaútvonalak egyik meghatározó megállópontja. 

 A ház előtt közvetlenül, félszint magasan a Kutas tér, amelyet nyugati irányból, az Úrkút ut-

cai hídon átérve pillanthatunk meg. Gyalogosan és személygépjárművel is megközelíthető, parkolás a 

História-kertre nyíló kis utcából lehetséges. Magam is sokat jártam kislányként az étterembe családi 

rendezvények során, így meghatározó pillanatokat idéz fel az életemben. 

 A műemléki védelem alatt álló épület eredetileg darálómalomként üzemelt, melyet a 

Séd-patak folyóvize működtetett, szomszédjában álló tornácos épület pedig maga a lakóház volt, 

amelynek telken belüli kútja látta el a vár lakóit friss vízzel. A vízátemelő szerkezet korában is egye-

dülállónak számított, hiszen negyven méter magasra kellett a folyadékot feljuttatnia, amely akkoriban 

igencsak nagy teljesítményt jelentett. Működésének felszámolása után az épület alá vezetett mellé-

kágat visszaterelték a fő mederbe, majd betemették, az épülethez hozzátoldva egy mellékszárnyat 

konyhát alakítottak ki, így már a XX. század végétől kezdve étteremként funkcionál. Műemléki jellegét 

megőrizve számtalan tulajdonosváltáson esett át, jelenlegi üzemeltetője pedig megtartja ezt a vona-

lat.
fotó fent - Pajta előtti köztér a szökőkúttal -

 Veszprém
fotós - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém

fotó jobbra - a köztérre vezető tereplépcső és az épület homlok-
zatának részlete - Veszprém

fotós - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém



_144 _145

 A helyszín már-már zavarbaejtő gyönyörűsége azonban jelenlegi formájában teljesen ki-

használatlan, sem a panoráma, sem pedig az értékes közterekkel való kapcsolatot nem veszi fel, 

így igen jellegtelen használati szempontból. Nyugati oldalról lévő zöld, fákkal borított önkormányzati 

telek, melyet közvetlenül a patak szegélyez, valamint teljes rálátásunk van a várban elhelyezkedő 

épületekre, melyek látványa meghatározó veszprémi élménnyel azonosul. Az épület ebből az irányból 

abszolút zárt, keleti bejárata pedig rossz hangulatú, semmitmondó. 

 Az eredetileg két traktusú épület később egy rá merőleges elhelyezésű konyha funkcióval 

bővült, melynek összekötése még későbbre tehető, így a jelenleg L alaprajzú ház tetőinek összehan-

golása nem éppen megfelelő, valamint az ebből adódó konyha funkció bejárata éppen a megérke-

zési tér részévé válik.

 A malom épület belső falai utólag, kisméretű téglából rakott falszerkezetek, melyek nagy 

része lebontásra került, így megnyitva a szűk, sötét tereket, amelyek rossz szervezése a vendéglő 

kényelmetlen használatához vezetett. A magasabbra emelkedő traktusban elhelyezett malomkerék 

ma is megtalálható az épületben, ugyanakkor az évek során a földszintes házból faszerkezetű eme-

letet fabrikáltak, amelynek kétoldalt gyámolított fa lépcsője éppen a kerék felett helyezkedett el, így 

a természetes fénytől és láthatóságtól elárnyékolódott, világítás híján pedig szinte láthatatlan eleme 

volt a vendéglőnek. A belső térszervezés egyik kulcspontja éppen ez a rossz szituáció, melynek 

megoldása fontos eleme az alaprajzi átszervezésnek.

 A külső megjelenést rendezve az L alak két szárnyának kapcsolata bontásra kerül, így meg-

nyílik a látkép a két magastető között, valamint a nem hasonuló, félnyereg tető ezáltal kiszakad és 

funkciójából is adódóan, logikusan ketté osztja a tömeget. Ennek összekapcsolására egy vasbeton 

keretet szorítok a két épület köze, amely a vendégtér és konyha kapcsolatát képezi, valamint egy 

új, hívogató bejárati szituációt eredményez. A beton keret két lába a lemez tartásáért felel, amely 

mindkét oldalon elemes, általam legyártott beton kockákból épül fel, amely átlyukasztott mintázata 

Veszprém városának jellegzetes szimbolikáját mutatja, akárcsak Medgyaszay színházának mellvéde-

inek díszítettsége.
fotó fent - Pajta hátsó zöld területe, a Séd-patakkal határolva - Veszprém
fotós - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém
fotó lent - jelenlegi bejárati szituáció és a beépítések viszonya - Veszprém
fotós - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém
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 A nyugati zöld park felé néző homlokzat kisebb felnyitást kap, amely éppen szemben he-

lyezkedik el a keleti homlokzat bejáratával, így belépve az épületbe egyből rálátásunk nyílik a kertre. 

Az önkormányzattal egyeztetett állás szerint a zöldterületet az étterem felhasználhatja, így egy külső 

fa szerkezetű, tereptől kissé elemelt passzázs vezet a meglévő tölgyfa törzse köré font teraszra. A 

tornác jobb oldalát szintét fa anyagú, lécekből összetett négyzethálós oldalfedés borítja, amely a 

szomszéd kertjének intimitását őrzi. 

 A terasz túlnyúlása elvezet a Séd-patak medréhez, arra ráfolyik, így kialakítva egy egye-

dülálló hangulatot nyújtó víz feletti vendégteret. Ez a fajta megoldás Veszprémben nem újkeletű, A 

Fricska nevezetű étterem nyári nagy melegekben sörpadok mederbe szorításával oldja meg a ter-

mészetes lehűlést vendégei számára.

 A külső terasz a megrendelőnek szívügye, ugyanis egy családias hangulatú, alacsony ven-

dégszámú éttermet szeretne létrehozni, elkerülve a zsúfolt és zajos belső tereket, amely nyári sze-

zonban leginkább a természeti környezetben működik. A belső tér ezáltal az átlátás tengelyéhez és 

a malomkerék jelenlegi helyzetéhez illeszkedő alaprajzot mutat, a bejárati traktus vendégterének 

emelete lebontásra került, így optikailag növelve a szűkös méretű teret, a malom és a vendégtér 

közé pedig egy kiszolgáló pult került, amely így kettéosztja a funkciókat, mégis közel helyezkedik el a 

konyhához. 

 A mosdók eredetileg a pult helyén álltak, éppen ebben a vizuális centrumban, jelenleg át-

kerültek a kerék mögé, ahol ezelőtt a pult helyezkedett el. Az emeletre a bejárattól balkéz fele köz-

vetlenül jutunk fel, a hátsó részen elhelyezett iroda mellett áttört födémen keresztül pillanthatunk le 

a malomkerékre. A létrejött térszervezés az étterem működését modernizálta, valamint szellősebbé 

és használhatóbbá tette. 

 A belső térben igyekeztem minden olyan felületet, amely jó állapotú nyersen hagyni, a be-

lekerülő protézis elemek mindegyike azonos színű és anyagú fa betétek, a padló a gazdaságosság 

nevében pedig egy csiszolt beton terrazzo burkolat, amely műemléki környezetében megállja helyét.

terv - Pajta helyszínrajz a tervezett protézissel és terasszal - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém
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látvány fent - a két épületrész közötti protézis és a feltárul panoráma a várra - 
Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém

látvány jobbra - a hátsó terasz zöldterületbe helyezése és a Séd-patakra futtatott híd - 
Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém

látvány lent - a hátsó terasz fa passzázsa a kiszélesedésből létrehozott terasszal - 
Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém
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_152 _153látvány fent - Pajta belső terv - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém
látvány lent - Pajta belső terv - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém

FOTÓ fent - Pajta belső falai az elbontás előtt - Jakab Zsófia - 
2022 - Veszprém

fotó jobbra - Pajta belső tere az emeletről nézve a bontás után
fotós - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém
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fotó fent - Pajta belső a falak bontása után - 2022 - Veszprém
fotós - Jakab Zsófia - 2022
fotó lent - Pajta belső a falak bontása után - 2022 - Veszprém
fotós - Jakab Zsófia - 2022

 A konyha épülete és a főépület közti összekötő szakasz zárt, felülről a nyersen hagyott vas-

beton lemez fedi le, az Északra nyíló felülete teljes üvegezést kap, azonban a közvetlenül mellette álló 

lakóház miatt a nyílászáró elé bekerülnek a raszteresen rakott egyedi beton elemek, amelyek többek 

között a kialakult felfutó zöld borostyán élőhelyét is adja, így természetesen árnyékolva és elfedve a 

homlokzatot.

 

 A megérkező tér fele szintén üvegezett fal zárja le, így fényes és átlátható átmeneti teret 

képezve. Az átlátás ezen a szakaszon is teljesül, hiszen a malomkerék mellől, a vendégtérből nézve 

átlátunk a konyha tálaló egységére, amely a modern éttermek látványkonyháját jelenti. 

 A vasbeton lemez élének részletezettsége az épület tető alatti tagozatának keresztmet-

szetét adja vissza, maga a lemez pedig egy fedett, nyitott teret hoz létre, amelynek lezárása szintén 

elemes beton kockákból épül fel, ez elé elhelyezve egy nagyméretű, öntött beton kaspót, amely a 

növényzet ültetőközegének helye. A nagyméretű térburkolás miatt a zöld bevezetése a bejárathoz 

fontos szempont, valamint effajta beton vájú a konyha északi homlokzatán is megjelenik, így átme-

netet képezve a környező zöld területek folytonosságába.

 A beton többféleképpen jelenik meg, de egyértelműen, mint protézis funkcionál az eltérő 

megvalósulási idejű épülettömegek között, így biztosítva egy olyan kapcsolatot, amely időtálló és 

tartós, akárcsak egy műemléki építmény. 

 A szerkezetek részletkidolgozása ugyancsak a beton művészi megjelenítését fokozza, az 

elemes térfalak a modern előregyártás szépségét emelik ki, valamint a kézművesség beteljesülését, 

amely ilyen formában szobrászati beavatkozást is jelenthet. 

 A régi és új közötti kapcsolatot itt maga az anyag képviseli, szerényen kiszolgálja és működ-

teti az így létrejövő rendszert.



_156 _157látvány fent - a vendégtér - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém
látvány lent - a pult - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém

terv fent - beton protézis hosszmetszete - Jakab Zsófia - 2022 
- Veszprém
terv lent - beton protézis keresztmetszete - Jakab Zsófia - 2022 
- Veszprém

látvány jobbra - a beton protézis elemes oldalfalának részlete az 
eresszel - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém
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terv fent - földszinti alaprajz - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém
terv lent - emeleti alaprajz - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém

látvány jobbra - beton protézis ortogonális nézete a beton ele-
mek megjelenítésével - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém

terv - beton protézis axonometrikus ábrája - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém
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látvány fent - a fa protézis látávnya a bejárat felé - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém
látvány lent - vendégtér, a pult a bejárat felől nézve, valamint kilátás a hátsó kertre - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém
látvány balra - belső tér a konyha felől - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém
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beton, mint protézis
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 A kőnek, a téglának, fának és a betonnak is saját kifejezőereje van, másként hat a vizuális 

szenzorainkra, és ezek az impulzusokat kiváltó jellemzők teljesen egyediek. Kivéve a beton. A be-

ton számtalan eltérő módon viselkedhet, amely kizárólag tervezőjének és használójának elvárásain 

alapul. Ezt felhasználva tehát bizonyítható, hogy egy látszó beton elem vagy szerkezet bármilyen 

tájképbe és építészeti kontextusba beilleszthető, hiszen annak geometriai, színbeli és arányrendszeri 

megfelelősége alapos tervezéssel befolyásolható és alakítható, ezáltal képes hangulatokat átvenni 

és kiemelni, valamint kapcsolatot teremteni régi és új között.

látvány - Pajta beton protézisének részletképzése - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém
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fotó - TV torony újraértelmezése, beton makett, mint sziluett - Jakab Zsófia - 2018 - Pécs
fotós - Jakab Zsófia - 2018 - Pécs

fotó jobbra - TV torony jelenlegi látképe a bányató felől, mint sziluett - 2021 - Pécs
fotós - Jakab Zsófia - 2021 - Pécs
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Beton, mint táji elem

 Városléptékben értelmezni a beton szerkezeteket talán a legérdekesebb téma számomra, 

mindig is csodáltam egy szépen szerkesztett beton támfal funkcióját és megjelenését, vagy akár 

egy design utcabútor létezését egy adott térben. Minden olyan beton tárgy, amely a tájnak részévé 

válik és annak működését kiszolgálja, tájépítészeti elemként működik, mindemellett számtalan egyéb 

rendeltetéssel felruházható, hiszen a beton rugalmasan alkalmazkodó anyag, szerkezeti megfelelős-

sége pedig már ismert. 

 Talán sokszor bele sem gondolunk, amikor egy ilyen mellett elhaladunk, hogy mennyi mér-

nöki és építészeti gondolat rejtőzik mögötte, hogy milyen sokszínű látásmóddal kell tervezésének 

hozzáállni, hiszen a mindennapi élet kiszolgálójaként nemcsak a tartósság jegyében, az esztétikai 

megjelenés is fontos, hogy a szürkeséget elkerülvén pozitív hangulatot árasszon, valamint a köz-

vetlen teresedésbe beolvadva részt vegyen a koherens működésben. És ettől válik egy tér, egy táji 

szegmens megfelelően szervezetté.

Lévén, hogy a táji lépték komplex és sokszor nehezebben definiálható, eltérű funkciójú példákkal 

szeretném bemutatni a beton megjelenésének sokszínűségét és fontosságát.

 Sokan ismerhetjük a pécsi Lapisi út déli oldalára szervezett Felszabadulás emlékművet, 

amely az egyik leglátogatottabb mecseki kirándulópont és kilátó egyben, ahol a hétköznapokban 

kikapcsolhatunk, amely a szerelmesek randihelyének egyik központja. Köztük én is számtalanszor 

kisétáltam a szobor talpazataként állított támfalon, hogy a fák kitakarása nélkül gyönyörködhessek 

az alattam elterülő városban. A parkból nézve a falak, mint szalagok egymás mögé bújnak, ahol köze-

ledve megláthatjuk a közöttük lévő lépcsőt, amely felvezet a kilátóponthoz. 

 A vasbeton szerepe a terep lejtésének áthidalásaként jelentős, hiszen a szobor köré szer-

vezett lépcsők és falak sokasága és érdekes vonalvezetésű közteret hoz létre, ahol a szintbeli ugrá-

sok a kilátás mennyiségét és milyenségét határozzák meg. 
fotó - Niké-szobor beton talapzata - Jánossy György - 1975 - Pécs 

fotós - Jakab Zsófia - 2022 - Pécs
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 Ezesetben nem csak a szűk környezetbe illesztés volt a cél, amellett, hogy a beton szerke-

zeteknek tartós földmegtámasztásként kell működniük, a szobor kiszolgálása érdekében az élettar-

tamot is figyelembe kellett venni. A vasbeton elemek térbeli megjelenése, valamint távlati szempont-

ból is értelmezhetővé válik, a Mecsek kapuját szimbolizálja. Ezesetben a beton elemet, mint érkezési 

pontot határozhatjuk meg, amely időben állandó, az emlékmű kiszolgálójaként a történelem részévé 

válik és áthajlik újabb korokba, ahol megfelelőssége azonos fontosságú.

 A tájba illesztett kompozíció Pécs északi látképének szerves része, azonban lokálisan is 

egyedi értékeket hordoz. A homogén színmegjelenést az erős bemetszésű, függőleges bordák te-

szik kontrasztossá, ahol a párhuzamosan felfelé futó vonalak a talapzat felfelé húzását erősítik, így 

a horizontális elterülés a vertikális sávokkal együtt alkot harmonikus egységet. A műremek 1975-ben 

készült el, a szobor készítője Makrisz Agamemnon, Kossuth-díjas szobrász.

 „Szamotrakéi Niké győztes istenasszonyának megidézésével a felszabadulást szimbolikus 

erejűvé fokozza a művész ebben a kubisztikus-expresszív műben. A szoboralak, nem naturális meg-

fogalmazásban ugyan, de egy lebegő, szárnyaló nőalakot idéz. A dinamikus mozgást a lábak és a 

törzs elfordulása, a felsőtestre tekeredett kendő lobogása jelzi.”3

 A beton támfalnak, amely ezesetben talapzatként is funkcionál emelkedett eszmei értéke 

van, építőművészeti besorolása így kétségtelenné válik, az emlékmű kiemelése mellett azonos meg-

ítélésű műalkotásként szerepel. 

fotó fent - Niké-szobor beton talapzata a parkból nézve - Jánossy György - 1975 - Pécs 
fotós - Jakab Zsófia - 2022 - Pécs
fotó lent - Niké-szobor beton talapzata a Lapisi útrólnézve - Jánossy György - 1975 - Pécs 
fotós - Jakab Zsófia - 2022 - Pécs

3 - www.pecs.hu
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Front Five

 2019 tavaszán Veres Gábor témavezetőmmel és Guáth Alexandra, szintén DLA hallgató tár-

sammal, karunk dékánja segítségével a Pollack Kampusz morfológiai és közlekedési paramétereivel 

és lehetséges korszerűsítésével foglalkoztunk. A megnövekedett hallgatószám és a területen elha-

nyagolt, funkciótlan épület sokasodásával újszerű megközelítésből kellett vizsgálni a jelenlegi állapo-

tot. 

 

 Első körben szekcionáltuk a területet a látogatói sűrűség, a parkolási kapacitás és a lehet-

séges megközelítések kijelölésével, majd a meglévő közlekedési hálózatot az így létrejövő frekven-

táltabb útvonalak növelésével és a kevésbé használatok területek csökkentésével. Az így létrejövő 

kapu szituációk közvetlen közelébe helyeztük a nagyszámú parkolóházakat, melyeket a kampuszon 

létrejött kisebb terekkel és gyakran látogatott épületekkel kapcsoltunk össze, valamint a gyalogos és 

autós forgalmas teljes mértékben elszeparáltuk. 

 A közterek és parkok arányszámát egyensúlyba billentve az élhetőbb területek számát nö-

veltük és funkciókkal láttuk el, így biztosítva a megfelelő területfelhasználást. 

 A főépület bejáratát felkonferáló, lépcsőzetes tér egyike a kampusz epicentrumának, így a 

teresedés északi és nyugati határvonalán a fölbe nyúló szolgáltatási pontokat kapott. Egyetlen hom-

lokzatuk végig üvegezett, így a belső és külső terek kommunikálnak egymással, amely egy pezsgő 

hallgatói réteggel látja el a teret. 

 Mindemellett a főbejárat előterének és a főépület tömegének kihangsúlyozására, a jelen-

legi egyetemi kapu szélességét növeltük és megnyitottuk, valamint parkosítottuk. Ezesetben a kapu 

tervezésénél egy lépcsőzetes, tompa szögekkel zárt vonalú beton támfalakat alkalmaztam, amelyek 

egymás mögött magasodnak. 

terv - Front Five projekt autós és gyalogos közlekedés - Jakab Zsófia - 2019 - Pécs
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 A legalsó szint koherensen kapcsolódik a kampusz nyugati fekvésű buszmegállójához, ahol 

ülőfelületre alkalmas magasságban van. A legmagasabb elem magasságának változásával vizuálisan 

a tér felé terel, valamint a periférián elhelyezkedő parkoló felületeket rejti el, valamint a textúrázott-

ság mellett karunk logójának intarziáját mutatja. A támfalak között lévő ültetőközeg sűrű növényzet 

telepítésére alkalmas, így oldva a nagyszámú burkolt felületek arányát. 

 A főútvonal mellett elhelyezett pár darab parkolót iktattuk, a helyén a fák megtartásával 

biciklitárolásra és pihenésre alkalmas zöld teret hoztunk létre, amelynek vonalvezetése szintén beton 

támfalakkal meghatározott, amely a parkolófelület magasabb szintjét és a zöld park szintjét hidalja 

át, valamint ezesetben is utcabútorként működik. A betonba integrálható okos rendszer segítségével 

napelemes lámpákkal világítja meg környezetét, a kapu esetében mozgásérzékelő szenzorral van 

ellátva, amely a süllyedő oszlopokat irányítja.

 

 Az elemek vonalvezetése igazodik a már kialakult közlekedési rendszerek, valamint a jelen-

leg is álló támfalak vonalához, néhol összekapcsolódik velük, máshol pedig irányt mutat. A területen 

létrejött vonalrendszerek súlypontjába a háromszög alapú beton talapzaton elhelyezkedő vas szobor 

kerül, amely így iránypontként fogalmazódik meg. A vizuális tértágítások és szűkítések izgalmas ké-

peket alkotnak, valamint jól működő rendszert biztosítanak. A tervezett beton elemek lezárása az É81 

épületéhez felvezető lépcső támfala, amely visszafordulva a tetőterasz attikájába belekapcsolódik a 

jelenlegi kompozícióba.

 

 A nyugati és déli autós megközelítés mellett a kampusz keleti oldalán, a Jurisics Miklós utcai 

buszmegálló közvetlen közelébe helyezett gyalogos bejáratban láttunk lehetőséget. Összekapcsol-

tuk a főbejárattal, így az északi telekhatárral párhuzamosan futó, intenzív zöld hangulatú főtengelyt 

eredményezett, valamint a közlekedési rendszerbe illesztette az É81 épületet. 

terv - Front Five projekt nyugati kapujának feltárása - Jakab Zsófia - 2019 - Pécs
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tervek fent - Front Five projekt tervezett bejárati feltárások és belső gyalogos útvonalak - Jakab Zsófia
2019 - Pécs

terv lent - zöldterületek és közterületek kapcsolata - Jakab Zsófia
2019 - Pécs

terv jobbra - a főbejárati kapu újraértelmezése - Jakab Zsófia
2019 - Pécs 
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terv fent - nyugati kapu beton támfalainak nézeti rajza - Jakab Zsófia - 2019 - Pécs 
terv lent - nyugati kapu beton támfalainak és a főépület látványa - Jakab Zsófia - 2019 - Pécs 

terv fent - Front Five főbejárat előtti tér és az É81-hez vezető lépcső kapcsolata - Guáth Alexandra - 2019 - Pécs 
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 Az intimebb, természetközeli központja főépület és a kollégium épület tengelyének ösz-

szemetsződésén elhelyezett kézműves műhely funkciójú beépítés előtere, amely továbbá a Damja-

nich Kollégium növényzettel tarkított előkertjének határa. A tervezett gyalogos bejárat mellett lévő 

második központ a, az INFO LAB-nek keresztelt informatikai műhely előtere és egyben a bejárati tér. 

Impozáns zöld növényzet határolja északról, valamint a volt Művészeti Kar épületének díszes szob-

rokkal kiegészített parkjába helyeztük. Az utcafront és a telek déli lejtésű adottságának kiküszöbö-

lésére a két, négyzet alaprajzú tornyot a lejtésbe helyezett, egyszintes doboz köti össze, amelynek 

térkövezett fedése a megérkezési helyszín közterületét fogalmazza meg. A tornyok eltolásával a déli 

oldal vizuális kapcsolatát nyitottuk meg, valamint létrehoztunk egy publikusabb és kevésbé publikus 

tömeget. A park így meghatározott, jobban kijelölhető rendszert kapott, ahol négy oldalról az őt kö-

rülvevő épületek homlokzatai és a jelenleg lévő növényzet zárják le. A tornyok négyzet alaprajzúak, 

mindkét esetben három-három szakaszra osztva oldalait, így 9 darab szabályos négyzetből áll, amely 

a szerkezeti rendszert is adja. A négyzetek közepe átrium, ahol a levegő turbulenciájával tudjuk az 

épületet természetesen átszellőztetni, valamint nagyméretű tetőteraszokat létesítettünk, amelyek 

többnyire műhelyteremmel csatlakoznak. 

 A nyugati és déli bejárat összekötésére a déli területeket jelöltük ki, így egy szakaszra kerül 

a futballpálya, az uszoda, valamint a G56 gépész műhely épülete. Az uszoda a jelenleg is üzemelő 

Pollack Strand medencéjét határoló épület, amely keretezi a helyszínrajz morfológiáját, valamint ta-

nuszodaként funkcionálhat, amelynek használatára karunkon jelenleg nincs lehetőség.

 Az autók kizárásával a jelenlegi parkolási felületek eltűnnek, helyét a „C” épület terep alatti 

szintjénének kiterjesztésével a zöldtetőben elhelyezett átriumok adják vonalait, ahol a lépcsőzetes 

négyzetek sorakoznak, egyszer belső kertként, egyszer pedig a feljebb lévő park részeként. Az „A” 

és „B” épületet összekötő híd alatt terülő forgalmas tengely pusztán gyalogos közlekedésre alkalmas 

központi szakasz, amely a kollégium elé helyezett terasszal derékszögben csatlakozik, valamint ennél 

a találkozásnál központi szerepet kap a jelenleg is ott lévő beton szobor, amelyet mi magunk „szalvé-

tának” hívunk.
terv fent - Front Five főbejárat előtti tér és az É81-hez vezető lépcső kapcsolata - Jakab Zsófia - 2019 - Pécs 
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terv balra - INFO LAB axonometrikus látványa a keleti kapunál - Guáth Alexandra, Jakab Zsófia - 2019 - Pécs 
terv fent - kampusz beépítéseinek bemutatása - Guáth Alexandra, Jakab Zsófia - 2019 - Pécs 
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fotók - Felszabadulás emlékmű - Bachman Zoltán - 1970 - Komló
fotós - Jakab Zsófia - 2022

4 - Dunántúli Napló, 1970, 27. évfolyam, 74. szám
https://library.hungaricana.hu/hu/view/DunantuliNaplo_1970_03/?pg=212&layout=s

Absztrakt betonépítészet

 Tájépítészeti elemként azonban nem csak a támfalak és bútorok csoportját említhetjük, a 

20. század modernizmusa a vasbeton használatát az abszolút különböző módokon megfogalmazott 

építészeti emlékművek legalább annyira fontos szerepet játszanak a betonművészet terén.

 

 A második világháborús emlékművek számát több ezerre becsülik, azonban csekély szám-

ban maradtak fenn, ugyanis legtöbbjük a háborúk utáni belviszályok martalékává vált. Maga az illesz-

kedés esetükben nem kizárólag a fizikai kapcsolatot, a tartószerkezeti kontextust mutatják, formailag 

és eszmeileg is határozott elemekként működnek. Hatalmas beton monstrumokként megjelenésük 

abszolút brutalista jegyeket mutat, ábrázolásmódjuk absztrakt módon értelmezendő, kifejezettsége 

erősen modern megnyilvánulásokat mutat. Ezek a szobrok inkább építészeti építményként értelme-

zendők, ahol a beton elemek összetettségéből mély jelentéssel bíró kompozíciók kerekednek, ahol a 

helyszín nemcsak a vizuális komplexitását adja, a tragikus történelmi események színtere is egyben, 

ezáltal válik olyan emelkedetté megítélésük. A szerkezeti egységek önállóan is művészeti értékeket 

hordozó elemek, a merész megformáltság, a grandiózus konzolok és tömegek néha fizikát megha-

zudtoló ábrázolást mutatnak, amely az esztétikus betonépítészet megvalósulását eredményezi. Az 

intarziák, textúrák és formák minden esetben az eseményhez fűződő gondolatokat jelenítik meg, így 

minden egyes alkotás egyedi jelleggel rendelkezik. 

 „Azon a helyen, ahol 1944 telén elérték a szovjet csapatok Komló faluhatárát, monumentális 

felszabadulási emlékmű építését kezdték meg idén februárban.”4

 Olvashatjuk a Dunántúli Napló 1970-es számában Bachman Zoltán komlói, Felszabadulás 

emlékmű felavatási ceremóniájának beharangozását. 
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 Ahogy már fentebb említettem, a világháború utáni szabadság eszméjét hirdető építé-

szeti szobrok mindegyike egy történelmi esemény helyszínén ékeskedik. Komló határán áthaladva 

az út szélén, a fák között megbúvó kisebb tisztás tetején megpillanthatjuk a 15 méter magas beton 

szobrot, amely kétoldalról induló, felfelé finoman ívelő beton zászlót szimbolizál, amely az összetartás 

jegyében lett tervezve. A szalagszerű falak egymásba olvadásának megjelenése szinte, mint egy 

ölelés, az összetartás megtestesítője. 

 A beton plasztika arca minden irányból változik, a szobor mögötti emeltebb terepszinten 

padokkal kiegészített kisebb sétány vezet fel, ahol a városképbe illesztett kompozíció, lentről szem-

lélve pedig a fenyvesek vonalaiba finoman beleilleszkedő képet mutat. Az anyag, a beton időtálló-

sága segítségével képes a múlt korok hangulatát a jelenre vetíteni életkoruk és reprezentatív meg-

jelenésük ezen építmények szimbólumokká avanzsálódnak, melyek sok esetben az adott település 

arculatát is képviselik.

 A szombathelyi Felszabadulási Emlékmű Heckenast János Ybl-díjas építész kreálmánya 

megosztó véleményeket kiváltó formáltsága olyannyira beépült városának köztudatába, hogy sokáig 

képeslapokon, valamint Szombathely címerében is megjelenő motívum volt, szimbolikus megjelenése 

azonban sokak számára értelmezhetetlen. Úgy gondolom azonban, hogy mindaddig, amíg egy ilyen 

alkotáshoz magát a települést köthetjük, vagy fordítva, olyan magasztos értéket hordoznak maguk-

ban, amelyek kiemelik társaik közül, ahol a kapcsolat nem csupán az ember és épület között jön létre, 

hanem társadalom és épület között, amely a generációk átlépésével is ugyanolyan szoros kapcsola-

tot ápol.

fotók - Felszabadulás emlékmű - Heckenast János - 1970 - Szombathely
fotós - Heisler János - 2021

https://www.kozterkep.hu/12100/1945#
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fotó jobbra - Tjentište emlékmű - Ranko Radović - 1974 - Tjentište, Bosznia
fotós - Jonk - 2016

https://www.archdaily.com/796770/jonks-photographs-depict-the-abandonment-and-beauty-of-yugoslavian-monuments

Szpomenyikek

 A délszláv emlékművek a jugoszláv modernizmus megtestesítő művészeti alkotásai, ahol 

a beton központi szerepet játszik, számos esetben egyedülálló anyagként vesz részt a kompozíció 

megalkotásában. A szobrok mindegyike építőművészeti alkotás, a szobrászaton túl a matematikai 

egyenletekkel leírható formák egysége alkotja az összképet. Miért pont a beton? 

 Gyűjteményemben olyan példákat próbáltam összeszedni, ahol az alkotás létezése nem 

lenne ugyanolyan értékű, ha más anyagból valósult volna meg, hiszen formálhatósága révén az egye-

di szerkesztésmódok és kifejezőeszközként alkalmazható formák és geometriák felvétele, valamint 

az intuitív megjelenésű és nyomatékos vizualizáció a monstrumok kiteljesedését adja, így az épí-

tőanyag mivoltjaként válik komplex és emlékezetes alkotássá. És az anyagi élettartam. Ha az építész 

tisztában van a beton használhatóságával egy olyan kulcs van a kezében, mellyel minden esetben 

képes maradandót alkotni. Az emlékművek esetében így tehát nem is kérdés, hogy a vasbeton hasz-

nálata egyértelmű gondolatként működött. 

 Bogdan Bogdanović emlékműve a mai Horvátország területén, a jasenovaci emlékparkban 

található, ahol a volt Jugoszlávia egyik legnagyobb koncentrációs tábora működött, több tízezer ál-

dozatot hagyva maga után. A Száva partján ékeskedő építmény az egyik legmeghatározóbb délszláv 

építészeti-szobrászati alkotás, amely talán a legtöbbérzelmet kiváltó elemként is meghatározható. A 

körülölelő alacsonyabb növényzetre magasodó beton virág a remény szimbóluma, maga a táj pedig 

a terrorisztikus események megtestesítője. Ez a szimbiózis a táj és épület közötti kompozícióban a 

legfontosabb alappillér, amelyet meg kell határoznunk egy betonépület esetében, ha valóban értéket 

szeretnénk létrehozni. A sugárirányú, centrumból kifelé nyúló finom leívelő lábazatok a terepet két 

szintre osztják, ahol az alsó szinten az áldozatok megőrzött csontkamrája található. 
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fotó - Jasenovac emlékmű - Bogdan Bogdanović - 1966-72 - 
Jasenovac, Horvátország

fotós - Jonk - 2016
https://www.archdaily.com/796770/jonks-photographs-depi-

ct-the-abandonment-and-beauty-of-yugoslavian-monuments

 Ezesetben a formai szerkesztettség adja az alkotás legnívósabb tulajdonságát, míg Dušan 

Džamonja Forradalom Emlékműve esetében a szobor alaptestének síkjából való kiugrások és beha-

sadások dinamizálják, ahol ezek a negatív és pozitív formálások az élet és a halál ellentétét képviselik.

 Miodrag Živković alkotása a Surjeska folyó völgyére néző, kettéágazó tömör, lebegő beton 

építmény, ahol a textúrázottság művészete jelenik meg, miként a felületben intarziaként megjelenő 

partizánok arcképeit láthatjuk. 

 További példák elemzése nélkül is kijelenthető, hogy a jugoszláv emlékművek érdekessége 

nem csupán közeli szemlélésből megjelenő motívumok, egyes esetekben már a sziluett kiteljesedése 

is megfogalmazódik, ahol az épített örökségek a táj látképének részévé válnak.

 

 Kiemelkedő szobrászati megjelenésük a jugoszláv modernizmus ékköveiként értelmezhe-

tők, bár értékként való felfogásuk csak pár éve vált esedékessé, ahol a nemzetközi művészetek 

sokkal inkább felfigyeltek rájuk, mint saját hazájuk. A New York-i Museum of Modern Arts például 

ideiglenes kiállítás helyszíneként szolgált az utópisztikus jugoszláv építészeti remekek bemutatására, 

amely azért is egyedülálló, mert a tengeren túli országokban a balkáni művészeti prezentáció először 

történt meg. 

 

 1945 és 1990 között több ezer ilyen építmény készült, melyek mindegyike a Nemzeti Fel-

szabadítási Küzdelem hőseinek állított emléket. A plasztikák a szocialista idők modern hullámának 

absztrakt kiteljesedései a maguk kommunista eszméjével vegyítve, ennek ellenére amellett, hogy 

politikai művészetnek is nevezik, egyedülállóságuk és eszmei értékük az egyik legfontosabb pontjai 

a betonépítészet eddigi történelmének. Számomra azért példaértékűek, mert a brutalista jegyeket 

képviselő nagytömegű beton összeolvadása a táji adottságokkal felemelő, a környezet és alkotás 

egymás iránti tisztelete és harmónikus kapcsolata fedezhető fel, amely ekképpen alátámasztja a 

beton fenntarthatóságának megítélését és környezetbe való integrálásának lehetőségeit. 



192 193fotó - Kozara emlékmű - Dušan Džamonja - 1972 - Kozara, Bosznia
fotós - Jonk - 2016 - Kozara, Bosznia

https://www.archdaily.com/796770/jonks-photographs-depict-the-abandonment-and-beauty-of-yugoslavian-monuments

fotó - Tjentište emlékmű - Miodrag Živković, Đorđe Zloković - 1971 - Tjentište, Bosznia
fotós - Roberto Conte - 2020
https://epiteszforum.hu/a-jugoszlav-szpomenyikek-muveszete-beszelgetes-bostjan-bugaric-csal
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fotó fent - Kadinjaca emlékmű - Miodrag Živković, Đorđe Zloković - 1977 - Kadinjaca, Szerbia
fotós - Jonk - 2016

https://www.archdaily.com/796770/jonks-photographs-depict-the-abandonment-and-beauty-of-yugoslavian-monuments
fotó lent - Bubanj-i emlékpark - Ivan Sabolić, Mihajlo Mitrović - 1971 - Niš, Szerbia

fotós - Roberto Conte - 2020
https://epiteszforum.hu/a-jugoszlav-szpomenyikek-muveszete-beszelgetes-bostjan-bugaric-csal

fotó jobbra - Kosmaj emlékmű - Vojan Stojić, Gradimir Medaković - 1971 - Kosmaj, Szerbia
fotós - Roberto Conte - 2020 

https://epiteszforum.hu/a-jugoszlav-szpomenyikek-muveszete-beszelgetes-bostjan-bugaric-csal
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Sziluett értelmezése

 A betonépítészet komplexitását az értekezésemben összefoglalt léptékek teszik ki, ame-

lyek kiteljesedése egy olyan épület, amely tömegével és magasságával kiemelkedik, míg egy ho-

rizontálisan szerkesztett háznál egyszerűbb a környezetbe simulás elérése, egy toronyépület ter-

vezésekor komplikáltabb feladatnak bizonyul a táj és az épület összhangja. A szerkezet és a forma 

egymással párhuzamosan kap életre. 

 A sziluett szó talán a legmegfelelőbb, amely teljes mértékben körülírja egy centrális épület 

tájban való megjelenését. Ezek a sziluettek alkotják a ház képét, amelyek ilyenformán már nem anya-

giságukkal kápráztatnak, hanem a geometriai képzésük teszik megérthetővé, ezáltal emblematikus 

épületté avanzsálódnak.   Egy adott település ilyenfajta épülete olyannyira beleépül an-

nak kulturális halmazába, hogy sokszor iránypontként, érkezési pontokként szolgálnak. A 20. századi 

fejlesztések segítségével olyan méretű és magasságú szerkezetek megalkotására vagyunk képesek, 

amelyeket, ha betonnal képzett formába öntünk, maguk a tartószerkezetek válnak a sziluett értékes 

meghatározójává, tehát eljutottunk a legnagyobb építészeti elemig, amely a beton formálhatósága 

által már nemcsak a helyi értékek felvételére képes, hanem távolabbról nézve sokkal komplexebb 

vizuális élményt nyújtanak. 

 A pécsi TV torony sziluettje akár 100 kilométerről is beazonosítható, így valóban iránytűként 

működik, mindemellett fontos megjegyezni, hogy emblematikussága létező fogalom, hiszen meg-

épülése után beépült a városi arculatba, valamint a társadalmi köztudatba. Számos képeslapon meg-

jelent, mindemellett a mai korban divatos motívumként szerepel különböző kézműves termékeken, 

ruházaton, amelyek tulajdonában az ember kicsit pécsinek érezheti magát. 

fotó fent - a Misina tető jelenlegi környezete - Pécs
fotós - Jakab Zsófia - 2017 - Pécs

fotó jobbra - a tervezett TV torony beton makettje - Jakab Zsófia 
- 2018

fotós - Jakab Zsófia - 2017 - Pécs
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Pécsi TV torony

 Leginkább publikált művem, a pécsi TV torony újraértelmezése, mesterszakos diploma-

munkám. Pécs kilátói közül a legmagasabbra a Tv torony kilátója emelkedik, a talajszinttől mérve 76 

méterről csodálhatjuk meg a körülöttünk lévő tájat, tengerszinttől mérve közel 600 méter magas-

ságban vagyunk. Déli irányban Pécs városa, tiszta időben pedig a Villányi-hegység, valamint a horvát 

Papuk-hegység domborulatai látszódnak. Keletre a Zengő és a Hármashatár-hegy vonulatát láthat-

juk, Nyugatra pedig a Mecsek legmagasabb dombját, a Tubest és a Kis- Tubes-kilátót csodálhatjuk 

meg. Északra a Mecsek lankái vannak, a jégpárkányról (Balti felett 670 méter) már a Badacsony és a 

Balaton vízének felszíne is megmutatkozik. A torony jelenlegi magassága 197 méter.

 A Mecsek erdei és turistaútvonalai vonzóak az idelátogatók számára, rekreációs útvonalai, 

kilátói, játszóterei mozgalmas kikapcsolódást adnak, valamint ezen az útvonalon található a pécsi ál-

latkert, a torony közvetlen környezetében pedig a mecseki sípálya. Tömegközlekedéssel, gépjárművel 

jól megközelíthető, gyalogosan számtalan útvonalon juthatunk fel a Misina tetejére. Közös bennük, 

hogy szinte minden megállópontról jellegzetes, festői képét mutatja a torony. 

 A tornyot övező terület rossz hangulatú, kihalt. A környezetében állóépületek egyike, a Me-

csek étterem, amely egykor virágzó társasági élet központja volt, szerkezetére van lebontva, több la-

kossági fórum és koncepcióterv is létezik hasznosítását illetően, azonban előrelépés sajnos még nem 

történt. Voltaképpen a jegypénztáron kívül nem található egyéb szolgáltatás vagy turisztikai funk-

ció, ezáltal az évek során magára hagyott parkok és terek értelmüket vesztették. Fontos beismerni, 

hogy egy toronyépület tervezésénél nem csupán az épület egésze jelent kihívást, a környezetének 

tervezése és a funkcionális térkapcsolatok, valamint ezek komplexitása különösen fontos tényező, 

hiszen rengeteg látogató szórakoztatásáért felelünk. Értem ezalatt a megfelelő fogadóépület mivol-

tát, amely nem csak tömegi szellemében egészíti ki, hanem a teljes rendszer működését nagyban 

meghatározza. 

terv - TV torony közterének átalakítása és a megérkezési szint protézisének alaprajza -Jakab Zsófia - 2018 - Pécs
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 Jelenleg egy könnyűszerkezetes jegypénztár árválkodik a torony bejáratával átellenben, 

amely méretében és építészeti minőségében sem alkalmazkodik a főépülethez, nem biztosít kap-

csolatot a vendégfogadás és az épülethasználat között, továbbá rossz idő esetén zárva tart, így 

a még kisebb, torony lábában kialakított kisebb kassza működik belépésként, ahol mindössze pár 

ember együtt tartózkodására van lehetőség. Szükséges létrehozni egy nívós, nagyobb teret, ahol a 

fogadó funkciók mindegyike különválasztható, így biztosítva a belépési folyamatok sorrendjét. Egy 

ilyen fogadótér továbbá kapcsolatot teremt a közterületek és az épület funkciói között.

 A torony külső kérge a dinamikusan szerkesztett beugrásokkal és a hosszan felmenő hár-

mas pillérsorral messzebbről szemlélve is meghatározó látvány. Azt azonban kevesen tudják, hogy a 

torony alaprajza lekerekített háromszög szerkesztésű, így három homlokzattal bír, ebből kettő pedig 

azonos megjelenésű, melyeket a szintek kiosztása és a félemeletek határoznak meg. A kéreg belső 

magja kör alaprajzú, ebben található a vertikális mozgásra használatos személy-, és teherlift, valamint 

ennek külső felületére fonódik a szintén vasbeton körlépcső, amely a belső kéregtől elhúzva, a pihe-

nő lemezekre támaszkodik, így a lépcső két oldalán megjelenő pár centis résen keresztül természe-

tes fény bevilágítást kapnak a lépcsőfokok. 

Meglévő-új kapcsolata

 A torony épületének bővítése már a fogadószinten megjelenik. Szerettem volna egy olyan 

zárt teret létrehozni, amely kapcsolatban áll a torony bejáratával, de nemcsak a kilátóba vágyók hasz-

nálhatják, hanem akár a túrázók, akár az Északabbra lévő sípálya vendégei is betérhetnek megpihen-

ni. Ez a tér továbbá alkalmas lenne a belépők és ajándéktárgyak megvételére, valamint rossz idő ese-

tén helyszínt adhat különböző tevékenységeknek. A legfontosabb pedig az, hogy a torony további 

funkcióit használó emberek a toronyba való feljutásra várakozva kényelmesen tölthetik el az idejüket 

ebben a térben. A hozzáépített tömeget úgy alkottam meg, hogy ugyan közvetlen kapcsolatba kerül 

a toronnyal, néhol takar, néhol pedig kívülről engedi láttatni a megmaradó homlokzatot.

terv - TV torony axonometrikus metszete a működés leírásával 
-Jakab Zsófia - 2018 - Pécs
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 A szimmetriát megbontva kissé Északra húzott lekerekített tömb két szintet foglal ma-

gában. Földszintjén a fogadótér és az azt kiszolgáló mosdók találhatók. Keletről teljesen megnyílik 

a parkolók és a buszmegálló felé, a nagy üvegfalakkal közvetlen vizuális kapcsolatba kerülhetünk a 

parkosított térrel, ahonnan a vendégsereg nagy része érkezik. 

 A déli meglévő bejáratot meghagytam, elé egy üvegfallal elkerítve nagyobb várakozótér 

alakult ki, erről az oldalról érhető el a személylift. A hátsó liftet a Keletre tájolt gazdasági bejáraton ér-

kezők használhatják, ezzel a megoldással ugyanis mindkét szituáció saját utat kap, a dolgozói útvonal 

teljesen elkülönül a látogatói útvonaltól. A gazdasági bejárat továbbá személyzeti parkolóval bővült, 

így már a megérkezések is szegregálva vannak. 

 Felette található az elbontott adóépületet helyettesítő adószint, amelyet lépcsőn és fel-

vonóval egyaránt elérhetünk. A helyiség négy részre van bontva, ugyanis külön szobába kerülnek az 

analóg, a digitális, a rádió és az UHR adás műszerei. Egyetlen kritériuma, hogy a helyiségeket tempe-

rálni kell a folyamatos működés érdekében. Mivel a televízió és rádióadások egy fél percig sem szü-

netelhetnek, a régi műszerek elbontásának feltétele az újabb gépek megléte és beüzemelése, így 

pillanatok alatt át lehet térni a modernebb változatra. Mindkét szint belsejében megjelenik a nyersen 

hagyott eredeti betonszerkezet, a pillérekkel együtt, így az új hozzáépítés inkább kiemeli a torony 

értékeit, mint eltakarja.

 A torony bővítésének koncepciója nehéz feladatnak bizonyult tervezésileg és szerkezetileg 

egyaránt. A jelenleg működéshez mérten érzékenyen próbáltam kezelni minden megmaradó elemet, 

az újakat pedig ennek példájára beleilleszteni a végleges egészbe. Szerkezetileg minden maradt 

eredeti elgondolásban, a már említett sugárzó erkélyek lebontásán kívül. Ezek eltávolításával tisztult 

a sziluettje, valamint közvetlenül a torony mellett állva, felnézve a tetejére, a legalsó szintek bizony 

sokat kitakarnak.

tervek - a TV torony meglévő és tervezett alaprajzai a protézis szerkezetekkel jelölve, balra a meglévő szintek  ésátalakításuk lentről 
felfelé, jobbra a tervezett szintek - Jakab Zsófia - 2018 - Pécs
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 A jelenleg is használt szintek mindegyike megmaradt, a leszerelhető függönyfal lekerült, 

mivel ezek a szerkezetek mára bepárásodtak, elszíneződtek, a kilátásba bezavarnak. Helyettük kor-

szerűbb hajlított és laminált üvegszerkezetek kerültek, amelyek biztonságosabbak, valamint az üveg-

pillérek miatt valóban körpanoráma fogad minket. 

 A háromszög alakú kéregszerkezet befejezésének magasságában elkezdődik az újabb 

szintek ráépítése a meglévő toronyra. 4 újabb szinttel bővült a torony, melyeknek szintmagassága 

megegyezik az eredeti tervek alapján meghatározottakkal, azonban szerkezeti alakításban kissé el-

térnek. A jelenleg befejezetlennek tűnő mag és a torony tetejének szűkebb keresztmetszetű cső 

alakbeli összefűzésére sokáig kerestem a megoldást. Mivel a lift ezen a szakaszon már nem közleke-

dik, a belső magra egy elegáns csigalépcsőt vezettem, ám a nagy tömegű lépcsőházban az ember 

elveszettnek érzi magát bevilágítás nélkül.

 Végül kirajzolódott a forma. Félbevágva egy kört, majd a félköröket eltolva egymástól füg-

gőleges irányba bevilágítást nyerhetünk a térbe. Ezzel azonban csupán 2 irányból érkezhet termé-

szetes fény. Ha a 30 méter magasra felhúzott két félcsövet 90 fokban elcsavarjuk, megoldjuk a teljes 

bevilágítás problémáját. Építészetileg ez a forma még nem tűnik kecsesnek. Ihletet merítve az ókor 

építészetéből, az idomból kónikus formát kreáltam a test szintenkénti beszűkítésével. Ez az idom 

teremti meg a kapcsolatot a torony zömök alja és kecses teteje között. Lezárásképpen a jégpárkány 

szintjén, 135 méteren egy obszervatórium kapott helyet, melynek szükségességét később írom le. A 

torony szellemi mivolta tehát megmaradt, a hasonló logikai szerkesztés miatt a régi és új tömegek 

egymással harmonizálnak, a szintek pedig funkcióval telítettek lettek, így felvirágoztatható a régen 

lelakott szimbolikus épület.

  A környezet rendezése során több zöldfelület övezi a torony 3 bejárati szituá-

cióját, mivel az építészetileg értékcsökkentő adóépület, valamint a meglévő főbejáratot kiszolgáló 

félkör alaprajzú, oda nem illő könnyűszerkezetes jegyszedő épület elbontásra került. Ezen funkciókat 

magába a toronyba telepítettem, a torony értékeihez szorosan igazodó fogadóépület tömegébe 

helyeztem. 

tervek balról jobbra - a TV torony meglévő homlokzata, a tervezett torony metszete és a kialakult homlokzat -Jakab Zsófia - 2018 - Pécs
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 A jelenleg is működő parkolók megmaradtak a vendégek számára, a dolgozók a gazdasági 

bejárattal szemben, a főbejárati előtértől határozottan leválasztva létesített parkolóban tehetik le 

autóikat. 

Horizontális funkciók

 A megmaradó szintek, köztük a konyha szintje is némileg változott a magasságok függvé-

nyében, valamint azon logika mentén, hogy minden funkciót egy külön szintre kellene helyezni. Erre 

többek között azért van szükség, hogy a toronyból való kilátást mindenhol maximalizáljam. Jelenleg 

72 méteren vagyunk. Ha a belső térben a szerkezeti megoldás miatt szinteltolásos padlószintet síkba 

hozom, növelem a helykihasználás lehetőségét. Mivel ezt a funkciót kizárólag a személyzet használja, 

az új főbejárata nem Délen, hanem Északon van. A beérkező élelmiszer és szárazáru egyből a lerako-

dó raktárba kerül. Alaprajzilag értelmezve a kéregre húzott körfolyosó és a legkülső üvegfalra húzott 

közlekedő közé szorulnak be a további tárolási és élelmiszer feldolgozási helyiségek. A két folyosóra 

azért van szükség, mert a belső az étel elkészítésének folyamata, a külső pedig a folyamat során 

keletkezett hulladék elszállításáért felel. A raktárból balra indulva, az óramutató járásával ellenté-

tesen halad a feldolgozás, majd a Keleti tájolású konyhában szerveződik egésszé. Mivel a kiszolgált 

étterem feljebbi szintre kerül, így egy, a toronymagba elhelyezett étellift biztosítja a késztermék 

feljutását a célszintre, ahol a pincérek fogadni és szervízelni tudják. 

 A 76 méter magasan ékeskedő kilátó érintetlenül maradt. Kisebb felületi javításokra ugyan 

szükség van, a hagyományőrzés szempontjából bármelyik generáció visszatérhet ugyanarra a hely-

re, ahol először csodálhatta meg Pécs városát madártávlatból. A vas bordák eltávolítása miatt egy 

duplafalú biztonsági korlát szolgál védelemként, így a látványt lineárisan semmi nem zavarja.

 A ma már nem kihasznált néhai katonai bázist az étterem váltja fel, tehát a funkció lénye-

gében megmarad, egy magasabb szintre helyeztem prioritásából adódóan.

terv - a torony tervezett szintjeinek főfalmetszete -Jakab Zsófia 
- 2018 - Pécs
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 Jelenleg a legtöbb idelátogató az étteremben tölti idejét, mivel itt az időjárástól elzártan 

nézelődhet, így fontosnak éreztem ennek megtartását. Mivel sem a konyha sem pedig a kiállító te-

rem nem ebből az egységből van leválasztva, a helyiség tágabb, fényesebb lett, több vendég foga-

dására alkalmas és páratlan látványt nyújt. 

 Az újabb szintek elérése érdekében a megmaradó liftmagban lévő felvonót magasabbra 

kellett helyezni. Magassági sorrendben az első tervezett szint a rendezvényterem. Kicsivel nagyobb 

sugarú kör alaprajzú terem, amely a statikai megfelelőség miatt némileg osztott a körpillérek és pen-

gefalak miatt. A födémlemezek megtartásáért a bennmaradó zsaluzatos, körüreges monolit vas-

beton tartószerkezeti elem felel. Északra helyeztem egy nagyobb vizesblokkot, melynek gépészete 

a vasbeton gallér üregein keresztül a torony már meglévő födémáttöréseibe vezethető. A terem 

belsőépítészetileg letisztult, tágas tér, homogén burkolattal és sávos mennyezettel díszítve, amely a 

kör belseje felé lejtve lefut a falakon. Így a térbe kilépve a kilátás felé tágul. Az üvegszerkezet azonos 

a már említett szintek üvegszerkezetével. Helyet ad konferenciáknak, esküvőknek, egyéb rendezvé-

nyeknek, amelyeket az átadás után szívesen tartottak itt a helyiek, ám ez a szokás az üzemeltetés és 

a modernizáció hiányában abbamaradt. Ezáltal a helyiség szabadon berendezhetővé válik. A padlón 

lévő burkolatváltás meghatározza a közlekedésre, a megérkezésre és a használati terekre.

 Az új kilátó szintjének padlóvonala eléri a 100 métert, egészen pontosan 102 méterre van 

a talajszinttől. Ebből a magasságból a domborzatból adódóan akár még messzebb is felfedezhe-

tünk olyan helyeket, amiket a jelenlegi kilátómagasságból még nem érzékelhetünk. Előnye továbbá a 

régihez képest, hogy kétsávos működésű: a belső sávban fedett kilátóként üzemel, a külső sávban 

éppen a fedetlensége miatt egyedülálló élményben lehet részünk. Egy kilátó, amelynek nincs teteje, 

már nem csak horizontálisan gyönyörködtet.

terv - a földszinti átrium, mint rálátási pont a toronyra -Jakab Zsófia - 2018 - Pécs
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 A szabadságérzet ettől teljesedik ki, szemünk minden irányban akadályok nélkül képes el-

látni, mindemellett a torony további szerkezeteit és szintjeit is megcsodálhatjuk. Innen nézve még 

mindig magasnak számít, hiszen ez a szint a tervezett toronymagasság felénél is alacsonyabban van. 

Innen rálátásunk nyílik a felettünk lévő kávézóra, valamint láthatjuk az egyedi beton idom vonalait. 

 Az utolsó lifttel megközelíthető szint. Kör alaprajza megmaradt, sugara azonban csökkent. 

Ennek oka részben a funkció méretigénye, részben pedig az újabb toronyra került elemek harmoni-

kus egyben dinamikus elhelyezése. Véleményem szerint időtöltés szempontjából elkülönül az étte-

remtől, így egy újabb funkcióként kezelve saját szintre tehet szert. 

 A jelenlegi jégpárkány magasságába emelt szint a lekerekített háromszög formájú alap-

rajzával méltó lezárása az új épülettömegeknek, valamint kapcsolatot teremt a régi és új alakú töm-

bök között. Közel 140 méter magasságból tiszta időben a Balaton felszínét is megtekinthetjük.

Anyagszerűség

 Szerkezetileg és építészetileg is meghatározó anyag ebből a szempontból a beton. A Tv-to-

rony tervező tudatosan minden felületet nyersen hagytak, ugyan a belső magot némileg színezték, 

de textúrájában és gondolatiságában minden beton maradt. Ennek függvényében ezt értékként ke-

zelve a betonszerkezeteken kívül minden külsőleg látható elem nyersbeton felületű. Időtálló, és ezzel 

egyetemben örök divatú anyagról beszélünk, amely személy szerint hozzám nagyon közel áll. 

 A fogadószint eldilatálva kerül a megmaradó toronykéreghez, így biztosítani lehet a ter-

mikus burok körbefutását. Vasbeton falszerkezet támasztja a födémeket harántirányban, rákerül a 

külső oldali hőszigetelés, majd a maghőszigetelt fal külső burka is rákerül: 10 cm vastag látszóbeton 

minőségű beton kéreg. A fogadószint és az adószint terheit egy 25 cm vastag vasbeton lemezalap 

viseli, melyet a már meglévő alapozás feletti megmaradó hely miatt választottam. 

terv - torony látványa madártávlatból -Jakab Zsófia - 2018 - Pécs
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 A legbelső felvonómag egészen az obszervatórium szintjéig magasodik. Ettől eltérően, az 

eggyel kijjebb eső lépcsőházmag és a külső kéreg egyaránt a tervezett étterem felett fejeződik be, 

így lehetőséget ad a további tartószerkezetek megtámasztására. A lépcsőházmag továbbfolytatá-

sát a belső magra támasztott kúszózsalu teszi lehetővé, erre húzom rá négy méterenként a födéme-

ket. 

 A rendezvényterem és a kiállító terem szintjei egymásra terhelnek, így egy egységként ke-

zelem őket. Ezek terhei a közvetlenül alatta monolit vasbeton szerkezetből készülő üreges gallérra 

áramlanak, melynek formai kialakítása esztétikailag kedvező, statikailag a terhelési vonalak leköve-

tése miatt stabil. A lekerekítés miatt alkalmazkodik a torony lekerekített formájához. A felette lévő 

két födémlemez a sugárirányban elhelyezett monolit vasbeton pilléreken és pengefalakon keresztül 

továbbítja terheit. A belső oldali hőszigetelés miatt szerkezetileg dilatálva van a magtól, ez főként 

időtállósági szempontból fontos. A kilátó feletti kávézó szerkezete hasonlóképpen néz ki, ám ennek 

saját, kisebb keresztmetszetű ívelt vasbeton gallérja van, mivel ezen födémlemezek átmérője jóval 

kevesebb, mint az alsóbb szinteké. 

 A beton idom szerkezeti felépítése korszerű technológiával készül. A 3 méteres szintma-

gasságonként elhelyezett kilenc darab födémlemez mindegyike egy, a lépcsőházmagra támasztott 

vasbeton pillérre terhelnek. Ezek a pillérek helyenként vissza vannak kötve a belső magba, amely 

valójában a torony anyaszerkezete. A födémlemezek és a liftmag közötti áttörés a körbefutó csiga-

lépcső helye. A külső széleken szintenként 2 db térbeli rácsos tartó került behelyezésre, amelyek az 

előre gyártott finombeton homlokzati elemeket tartják. 

 A tovább felmenő szűkebb „szervízcső” a jelenlegi toronymagasságig, azaz 197 méterig 

nyúlik fel. A torony arányainak megtartása érdekében a hozzáépített tömegek magasságával bővül 

az eredeti építménymagasság, miután a tetejére helyezett egyedi acél antennavéget felhelyezik, a 

torony tervezett magassága összesen 250 méterre gyarapodik talajszinthez viszonyítva, amely a 

Balti magasság felett 785 méterre található. 

fotó balra - a pécsi TV torony jelenlegi megjelenése
fotós -Jakab Zsófia - 2018 - Pécs

látvány jobbra - a pécsi TV torony tervezett megjelenése -Jakab Zsófia - 2018 - Pécs
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fotó fent - a tervezett TV torony beton makettje a tervezett szintek bemutatásával - Jakab Zsófia - 2018
fotós - Jakab Zsófia - 2018 - Pécs

fotó balra - a tervezett TV torony beton makettje - Jakab Zsófia 
- 2018
fotós - Jakab Zsófia - 2018 - Pécs
fotó fent - a pécsi TV torony jelenlegi kinézete
fotós - Jakab Zsófia - 2018 - Pécs



216

 4 TÉZIS
beton, mint sziluett

 Maga a beton szerkezet, amely az épület állékonysága szempontjából a legfontosabb épü-

letelem, a beton segítségével formázhatóvá válik, ezáltal a nagytömegű szerkezetek sziluettként ér-

telmezhetők. Építőművészeti értékeket teremt, mindemellett tartós épületszerkezetként is működik. 

A sziluett kifejezés ilyen formában egy olyan szoborszerű alkotást rejt, amely táji jellegébe beépül, 

karakterisztikájával, amely a vasbeton segítségével eredeztethető egy szerethető városi szimbólum-

ként jelenik meg, így meghatározó érzelmeket vált ki annak lakóiból.

fotó fent - a tervezett TV torony beton makettje a tervezett és meglévő szintek bemutatásával - Jakab Zsófia - 2018
fotós - Jakab Zsófia - 2018 - Pécs
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fotó jobbra - MONGE lámpa
fotós - Horváth Csaba - 2016 - Pécs

 A betonnak története van. Az építészettörténetben számoshelyen találkozunk az épí-

tőanyaggal, amely a legismertebb, mai napig ép állapotban tetszelgő épületek testét alkotja. A be-

ton legfontosabb ismérve, az időtállóság értékek teremtésére képes, amely a bemutatott példákkal 

is bizonyítható. Értekezésemben azért vizsgáltam a 20. század modernizmusának törekvéseit, mert 

ezen a ponton más szemszögből kezdtük használni az anyagot. A belsőépítészeti elemektől egészen 

a monumentális szerkezeti elemekig a beton használatával képesek vagyunk egyedülálló építőművé-

szeti értékek létrehozására, hiszen az anyag tulajdonságai lehetővé teszik a rugalmas megformálást, 

a zsalukészítés technikájának változtatásával és a különböző felületek létrehozásával dinamikus mű-

remekeket alkothatunk. 

 Bebizonyosodott, hogy a monolitikus és előregyártott szerkezetek művészi értéke nem 

különböztethető meg, csupán más munkafolyamatok előzik meg a létrejöttüket. Az egyetlen épí-

tőanyag, amelynek oly módon tudjuk paramétereit befolyásolni, hogy ne legyen szükségünk más 

anyagok használatára, így az anyaghomogenitás miatt egy épület minden egyes elemének ugyan-

olyan időtartamot jósolhatunk. Továbbá a bemutatott példák igazolják az állításomat, miszerint a 

beton fenntarthatósága abban rejlik, hogy értékálló alkotásokat hozhatunk létre, amelyek további 

behatások nélkül generációkon keresztül is fennmaradnak, így létrehozva a kapcsolatot az építészeti 

korok között és példaként szolgálnak az utókor számára.

 Saját filozófiám szerint a tudatos betonhasználattal tudatosan építhetünk, fontos lenne 

fenntartani és folytatni a neves építészet mentalitását és művészetét, valamint megismertetni az 

anyag filozófiáját korunk építészeivel és a felhasználói társadalommal.



220

  

 Szeretném megköszönni a családomnak, különösen testvéremnek, Jakab Gergőnek, hogy 

végig mellettem álltak és segítettek munkám befejezésében, valamint kislányomnak, akinek létezése 

a legnagyobb motivációm. Férjemnek köszönöm a sok türelmet és biztatást, témavezetőmnek, Veres 

Gábornak pedig a határtalan segítőkészségét és rugalmasságot, hogy bármikor kérhettem útmuta-

tást, amikor csak szükségem volt rá.

 

 A Breuer Marcell Doktori Iskolának a lehetőségért, hogy tanulmányaimat folytathattam és 

témámban kiteljesedhettem, valamint Martonné Gyurász Zsuzsának, Zsuzsa néninek a sok informá-

cióközlésért és naprakészségért.

KÖSZÖNET
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 Ezúton kijelentem, hogy jelen doktori értekezés teljes egésze sa-

ját munkám. Mivel az alkotások közös munkák, ezért a részesedésem ben-

nük a következőképpen alakul:

BETON intelligens panel:   60 %

OPTICUBE:    75 %

NAPPALI BÁR beton burkolatok:  75 %

LE THRONE beton fotel:   75 %

MIK OBJECTS falióra, alapkő és kaspók: 75 %

PAJTA étterem:    100 %

RANOLDER:    100 %

FRONT FIVE:    75 %

TV TORONY újraértelmezése:  100 %

NYILATKOZAT



226 227

IRODALOMJEGYZÉK - nyomtatott

Potzner Ferenc – Medgyaszay István
Holnap Kiadó Kft., Budapest, 2004.

Látszóbeton - Látványbeton /szerzői kollektíva/ Főszerkesztő: Kapu László 
Terc kiadó, Budapest, 2013.

Andrea Deplazes - Constructing Architecture
Birkhäuser – Publishers for Architecture, Basel, 2005.

a hely - Janáky István épületei, rajzai és írásai 
Műszaki könyvkiadó, Piliscsév, 1999.

Kaszás Károly – Kortárs finn építészet
Terc kiadó, Budapest, 2015.

Jean-Louis Cohen - Le Corbusier 1887-1965 - Az építészet líraisága a gép-
korszakban
Tachen, Köln, 2006.

Bachman Zoltán – Keresztút
ProVince Art, Lovas, 2014.

Jánossy György építőművész 1923-1998
6 BT Kiadó, 2001.

Asrian Forty – Concrete and culture
Reaktion Books, London, 2013.

Peter Collins - Concrete, the Vision of a New Architecture: A Study of Au-
guste Perret and his Precursors
Horizon Press, New York, 1959.

B.A.C.U. Association - Socialist Modernism in Former Yugoslavia
B.A.C.U. Association, Bukarest, 2020.

B.A.C.U. Association - Socialist Modernism in Hungary
B.A.C.U. Association, Bukarest, 2022.

Ferkai András – Anyagfilozófiák
BME Struktúra - Textúra – Faktúra, avagy Anyagszerűség és digitális tech-
nika az építészetben, Budapest, 2011
www.academia.edu

Ferkai András – Közelmúlt
www.epiteszforum.hu/ 

Medgyaszay István - A vasbeton művészi formája
Ars Hungarica 1983/2, 1908
www.epa.oszk.hu

Helen Wickstead - Concrete Prehistories: The Making of Megalithic Mo-
dernism
Journal of Contemporary Archaeology, 2015.
www.academia.edu 

Tshering Yangzom - The Stand of ‚Tadao Ando’s Architecture’ with regards 
to the notion of ‚Transnationalism’ and ‚Critical Regionalism’
Topics in Architectural History
www.researchgate.net

Zöldi Anna - A anyag fétise
Branczik Márta zsebkönyve a brutalizmusról a 10+1 Budapest sorozat nyitó 
darabja, 2022
www.octogon.hu/epiteszet/brutalizmus-a-zsebben/

Garai Péter - Múlt és jövő a nyersbeton-építészetben
2012.
https://epiteszforum.hu/mult-es-jovo-a-nyersbeton-epiteszetben

Gyukics Péter - Medgyaszay István, a vasbeton-építészet és a (szerves) 
magyar építőművészet úttörője
Beton szakmai lap, XXIII. évf. 9-10. szám, 2015.
https://www.betonujsag.hu/lapszamok/cikk/47/medgyaszay-istvan-a-vas-
beton-epiteszet-es-a-szerves-magyar-epitomuveszet-uttoeroje

Petteri Kummala - Vatiala Chapel
Finnish Architecture Navigator
https://finnisharchitecture.fi/vatiala-chapel/

Pleskovics Viola - Elhunyt Zalotay Elemér, a 20. század egyik legizgalma-
sabb magyar alkotója
2020.
https://epiteszforum.hu/elhunyt-zalotay-elemer-a-20-szazad-egyik-legiz-
galmasabb-magyar-alkotoja

IRODALOMJEGYZÉK - online



228 229

Jhori - Concrete
A dictionary of modern architecture, University of Chicago, 2016.
https://voices.uchicago.edu/201504arth15709-01a2/2015/11/16/concrete/

Megan Sveiven - AD Classics: Church at Firminy / Le Corbusier
Archdaily, 2011.
https://www.archdaily.com/108054/ad-classics-church-at-firminy-le-cor-
busier

Andrea Mantello - Brutalism Revisited
GUIDING ARCHITECTS, 2021.
https://www.guiding-architects.net/brutalism-revisited-modern-buil-
ding-belgium/

Szende András - Panelek
Architextúra, 2022.
https://architextura.hu/panelek.html

The Brion Cemetery, Carlo Scarpa
Senses Atlas, 2020.
https://www.sensesatlas.com/territory/the-brion-cemetery-carlo-scarpa/

Klaniczay Péter - Carlo Scarpa - a részletek huszadik századi mestere
Építészfórum, 2013.
https://epiteszforum.hu/carlo-scarpa-a-reszletek-huszadik-szazadi-mes-
tere

Andrew Kroll - AD Classics: Church of the Light / Tadao Ando Architect & 
Associates
Archdaily, 2011.
https://www.archdaily.com/101260/ad-classics-church-of-the-light-tadao-
ando

Pesti Monika - A családi házaktól az urbanisztikáig
Lechner Tudásközpont, 2019.
https://lechnerkozpont.hu/cikk/a-csaladi-hazaktol-az-urbanisztikaig

Unité d’Habitation by Le Corbusier – A Closer Look
Art in context, 2022.
https://artincontext.org/unite-dhabitation-by-le-corbusier

Pákozdi Imre - Szerény emlékezés Breuer Marcellre
Építészfórum, 2013.
https://epiteszforum.hu/szereny-emlekezes-breuer-marcellre

IRODALOMJEGYZÉK - online

Krunoslav Ivanišin, Wolfgang Thaler - LIMITS OF PLACE: Dobrović in Dubrov-
nik 1930-1940
Transfer, Global Architecture Platform, 2010.
https://www.transfer-arch.com/reference/dobrovic/?fbclid=IwAR2eZ-
r45OTnwb8acbDj6lEVSSJB27Jophwhz8xy3ilwgXqlnBqPFuD4Vx1k

Tour Guide Rosy - The Grand Hotel Lopud
2016.
https://lopudapartments.com/grand-hotel-lopud/

Jason R. Woods - Breuer’s Abbey
2016.
http://jasonrwoods.com/2016/07/19/breuers-abbey/

Donald Niebyl - Crazy concrete: Yugoslavia’s war memorials – in pictures
The Guardian, 2018.
https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2018/oct/24/do-
nald-niebyl-crazy-concrete-yugoslavias-war-memorials-in-pictures-spo-
menik-tito?fbclid=IwAR28HcxyamVlNlTOrvpE2bZgPrthv4YvpBvikCvyOsYH-
NT-MxaSIT66coNc

Felszabadnlási emlékmű Komló határában
Dunántúli Napló, 27. évfolam, 74. szám, 1970.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/DunantuliNaplo_1970_03/?p-
g=212&layout=s

Kovács Dániel - Építészet, művészet, emlékezet: a jugoszláv emlékművek 
öröksége
Építészfórum, 2020.
https://epiteszforum.hu/a-jugoszlav-szpomenyikek-muveszete-beszelge-
tes-bostjan-bugaric-csal

Natalina Lopez - Jonk’s Photographs Depict the Abandonment and Beauty 
of Yugoslavian Monuments
Archdaily, 2016.
https://www.archdaily.com/796770/jonks-photographs-depict-the-aban-
donment-and-beauty-of-yugoslavian-monuments

IRODALOMJEGYZÉK - online



230 231


