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fotó - beton kézfej - Jakab Zsófia - 2017 - Pécs



_6 _7

 „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

látvány balra - Pajta beton protézisének részletképzése - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém
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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.

 Ezerarcú beton

 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 - beton kacsák
fotós - Jakab Zsófia - 2015 - Pécs
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fotó fent jobbra - a csiszolt és tisztított ékszerek utókezelése - fotós - Jakab Zsófia  - 2014 - Pécs

fotó - MONGE optikai szálas beton számítógép doboz, márványmintás textúrával, érintésvezérléssel
fotós - Jakab Zsófia -  2020 - Pécs

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

www.facebook.com

fotó balra lent - Grand Hotel - Nikola Dobrović- 1931-36 - Lopud - Villa Rusalka - Nikola Dobrović- 1931-36 - Dubrovnik
https://www.transfer-arch.com/reference/dobrovic/

fotó jobbra - MONGE sakktábla - fotós - Horváth Csaba - 2018 - Pécs



 2 TÉZIS
beton, mint élő anyag
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 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 működik. 

 Változó textúra

 Az átnedvesedés eredményeképpen a beton felületi textúrája és mintázata folyamatosan 

változik, lényegében szimbiózisban a külső és belső környezeti hatások változásával. A belső levegő 

megfelelő párásításáról is gondoskodik, valamint nem hagyja felmelegedni a növényzet gyökereinek 

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

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

környezetének, így élő közegként működik a térben.

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



_14 _15fotó - MIK OBJECTS beton kaspók a négyzetes osztású fém árnyékolókeretben
fotós - Jakab Zsófia - 2022 - Pécs

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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 3 TÉZIS
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 beton 

számtalan eltérő módon viselkedhet, amely kizárólag tervezőjének és használójának elvárásain ala-

pul. Ezt felhasználva tehát bizonyítható, hogy egy látszó beton elem vagy szerkezet bármilyen táj-

képbe 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.

 A beton protézis jelentősége

 A beton többféleképpen jelenik meg, de egyértelműen, mint protézis funkcionál az elté-

rő 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, va-

lamint a kézművesség beteljesülését, amely ilyen formában szobrászati beavatkozást is jelenthet. A 

régi és új közötti kapcsolatot itt maga az anyag képviseli, szerényen kiszolgálja és működteti az így 

létrejövő rendszert.

látvány - Pajta beton protézisének részletképzése - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém



_18 _19

látvány - beton protézis ortogonális nézete a beton elemek meg-
jelenítésével - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém

látvány - a beton protézis elemes oldalfalának részlete az eresz-
szel - Jakab Zsófia - 2022 - Veszprém
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 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 

értelmezhetők. Építőművészeti értékeket teremt, mindemellett tartós épületszerkezetként is mű-

ködik. A sziluett kifejezés ilyen formában egy olyan szoborszerű alkotást rejt, amely táji jellegébe 

beépül, karakterisztikájával, amely a vasbeton segítségével eredeztethető egy szerethető városi 

szimbólumként jelenik meg, így meghatározó érzelmeket vált ki annak lakóiból.

 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, ame-

lyek ilyenformán már nem anyagiságukkal kápráztatnak, hanem a geometriai képzésük teszik meg-

érthetővé, ezáltal emblematikus épületté avanzsálódnak.  

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 fent - a tervezett TV torony beton makettje - Jakab Zsófia - 2018
fotós - Jakab Zsófia - 2018 - Pécs

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



OUTRO 5
konklúzió

_24 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. A beton fenntarthatósága abban rejlik, hogy értékálló alkotásokat 

hozhatunk létre, amelyek további behatások nélkül generációkon keresztül is fennmaradnak, így lét-

rehozva 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.
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