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A Kari Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia támogatói: 
 
 
BME Építészmérnöki Kar 
BME Egyetemi Hallgatói Képviselet 
BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 
Pro Progressio Alapítvány 
Magyar Építőipar folyóirat / Építéstudományi Egyesület 
Metszet folyóirat / Artifex Kiadó  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 

2017.11.16. BME ÉPK 
Elnök: Várkonyi Péter PhD 
Titkár: Urbán Erzsébet 
 
 
 
 
Építészettörténet és műemlékvédelem szekció K. II. 85. 9:00–10:40 
Építőművészet "Kultúrtáj" I. szekció K. II. 10. 8:30–10:45 
Építőművészet "Kultúrtáj" II. szekció K. II. 10. 11:00–12:45 
Geometria és tartószerkezetek szekció K. II. 50. 9:00–11:20 
Modern építészet nyomában – 
Építészetelmélet és kritika szekció K. II. 77. 9:00–12:40 
Műszaki modellezés és informatika szekció K. II. 85. 11:00–12:20 
Művészet szekció K. III. 20. 9:00–12:15 
 
 
 
Konferenciazáró díjkiosztó K. II. 75. 17:00–18:00 
Molnár Csaba DLA, egyetemi docens, dékán elnökletével 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Építészettörténet és műemlékvédelem Szekció 

2017.11.16. 09:00–10:40 K. II. 85. 
Elnök:  Dr. Nagy Gergely, c. egy. docens, az ICOMOS MNB tiszteletbeli elnöke 
Tagok:  Vukov Konstantin PhD, építész, Magyar Építész Kamara Műemlékvédelmi Tagozat elnöke 
 Nagy Gergely Domonkos PhD, egyetemi adjunktus, SZIE YMÉK Építészmérnöki Intézet 
 
Titkárok: Danielisz Dóra, doktorandusz, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 
 Kiss Zsuzsanna Emília, mérnöktanár, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 
 
 
Műemlékvédelem a történeti ipari építészet területén – 
Az egykori Királyi Malátázó gabonaraktára 9:00 

Szerző: Kuklis Tibor  
Konzulens: Pilsitz Martin PhD, tudományos segédmunkatárs, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 

 
A nagykanizsai ferences kolostor ablakainak történeti elemzése 9:20 

Szerzők: Szabó Péter Bálint, Csakurda Zoltán  
Konzulensek: Halmos Balázs PhD, egyetemi adjunktus, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 
 Marótzy Katalin PhD, egyetemi adjunktus, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 

 
A töki templomrom felmérése épületkutatás és mérnökgeológia ötvözésével 9:40 

Szerző: Kósa Zsuzsanna  
Konzulensek: Török Ákos Dr., DSc, dr. habil egyetemi tanár, Építőmérnöki Kar, 
 Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék 
 Krähling János PhD, CSc egyetemi docens, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 

 
Regöly-Somoly – Egy pusztatemplom téglák közt rejlő múltja 10:00 

Szerző: Zslebics Judit  
Konzulensek: Daragó László DLA, egyetemi docens, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 
 Fehér Krisztina, doktorandusz, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 

 
Közösségben az Úr asztalánál – 
Református templomok építészete a két világháború között Magyarországon 10:20 

Szerző: Gál-Hevér Dominika  
Konzulensek: Vukoszávlyev Zorán PhD, egyetemi docens, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 
 Baku Eszter, tudományos segédmunkatárs, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 

  



 

Műemlékvédelem a történeti ipari építészet területén – 
Az egykori Királyi Malátázó gabonaraktára 

Kuklis Tibor 
Konzulens: Pilsitz Martin PhD 

Az egykori gabonatároló, a XIX. század végétől központi Királyi Malátázót látta el árpával. A sörgyártás 
alapanyagát ide szállítok be vasúti kocsikon. Nyáron az árpaföldeken dolgozó parasztok, miután eladták 
a Sörgyárnak saját terményüket, itt kaptak munkát. A XX. század folyamán az épület volt laktanya, 
óvóhely, sőt még női munkásszállás is. Az épülethez tartozó lapostetős alraktárt, Sörgyár utca felöli 
lakóházakat, sőt még magát a Malátázót és a hozzátartozó szárítót is elbontották. Ma már csak az 
egykori portás háza és a 10 km hosszú alagútrendszer bejárata áll. És az épület Dreher Sörgyárak Zrt.-
hez került. A raktár háromemeletes, melyet tágas pince egészít ki. Ide került kezdetben az árpa, melyet 
levegővel fújtak feljebb. Az épületet öt traktusra lehet bontani, de a látszat ellenére nem szimmetrikus. A 
Sörgyár utca felöli homlokzat díszesebb. Nem véletlen, hiszen az épület reprezentatív célokat is 
szolgált. A középső traktus az árpatároló silók helye volt, míg a két szélső padozatos árpatárolóként 
működött. A három traktust egy-egy lépcsőházi „torony” választja szét, amikben egyéb funkciók is helyet 
kapnak. A homlokzat eredeti színe feltehetőleg császársárga volt, bár mára a többszöri újravakolás 
miatt nem sok látszik ebből. Az ablakok formavilága változatos, a homlokzat rendjét, néhol megtöri egy-
egy oda nem illő elem. Mára kevés eredeti keretezés marad és sok helyen felfalazták az esetleges 
csúcsíveket. Sörgyár utca felöl jól kivető az ablaktengelyek eltérő száma a jobb és a bal traktusnál is, 
ami ráerősít a korábbi aszimmetriára. Az alapozás mikéntje nem tisztázott. Az épület a terheket a pince 
dongaboltozatán majd masszív téglapilléreken keresztül adja át. A raktár emellett eredeti poroszsüveg 
és utólag beépített vasbeton födémet is tartalmaz. A teherhordó szerkezet igen impozáns: vastag külső 
falakat; gyönyörű, íves öntöttvas-szerkezeteket; a boltozat terheit a tetején kelyhekkel összefogó 
könnyed vasoszlopkat figyelhetünk meg. Az épületben elszórva eredeti szíjas teherhordó gépeket, 120 
éve „önműködő” vasajtókat, nyitó-csukó csúszdát is találunk, ami „gépészetileg” is érdekessé teszi az 
épületet. A dolgozatom célja, hogy felhívjam a figyelmet a gabonaraktár ezen és más értékeire is, 
bizonyos aspektusait rekonstruáljam, valamint ezek megőrzése végett alternatívát kínáljak az épület 
jövőbeni kihasználására is. 

 



 

A nagykanizsai ferences kolostor ablakainak történeti elemzése 

Szabó Péter Bálint – Csakurda Zoltán 
Konzulensek: Halmos Balázs PhD, Marótzy Katalin PhD 

A történeti épületek ablakainak szerepe sokszor alábecsült. Lakóházak, bérházak esetében számtalan 
példát látunk arra, hogy az eredeti építészeti elképzelést egy beavatkozásnál felülírja a használó 
személyes ízlése vagy igénye. Nagyobb volumenű felújításoknál is az ablakok általában az elsők, 
amiket cserélni kell, ugyanis gyakran nem felelnek meg a legújabb épületszerkezeti, épületfizikai 
követelményeknek és felújításuk nem lenne kellően költséghatékony. 
Ennek megfelelően a homlokzatok elemzésekor is hajlamosak vagyunk csak az elsődleges és 
másodlagos architektúrából, a párkányokból, kőkeretekből történeti következtetéseket levonni.  Így az 
ablak szerkezeti vizsgálata háttérbe szorul, pedig ezek sokszor nagyon fontos korlenyomatok, amelyek 
a ház történetéről is számtalan érdekességet őriznek. 
A nagykanizsai ferences kolostorra ez hatványozottan igaz. A 18. században épült barokk rendház az 
évszázadok folyamán számos funkciót látott el, többek között volt kollégium és könyvtár is, de alaprajzi 
rendszere, térlefedései, és hangulata mindvégig változatlanul megmaradt. Az épület korhű 
harmóniájából azonban kilóg pár részlet. Alaposan megvizsgálva a nyílászárókat, az egyes szerkezeti 
megoldások, részletek ellentmondásosak, hiszen más-más korokból származnak. Ebben a 
tanulmányban ezeket szeretnénk feloldani, az ablakok, és az ablak szerkezeti elemeinek kronológiai 
sorrendjét felállítani. Tágabb értelemben pedig az ablakok történetén keresztül a ház történetét is 
jobban meg tudjuk ismerni. A téma aktualitását adja, hogy a kolostor felújítása és bővítése hamarosan 
megkezdődik, ami vélhetően egységesíti majd az ablakok arculatát, így a dolgozatunk egyfajta 
értékőrzésül is szeretne szolgálni. 
2017 nyarán terepmunkát végeztünk Nagykanizsán melynek keretében elkészítettük a kolostor asztalos 
szerkezeteinek dokumentációját, ami a további kutatásunk kiindulópontját jelenti. Ezen kívül forrásként 
felhasználunk még az ablakszerkezetekről szóló összefoglaló műveket, helytörténeti irodalmat és 19-
20. századi épületszerkezettani ábragyűjteményeket. 



 

A töki templomrom felmérése épületkutatás és mérnökgeológia ötvözésével 

Kósa Zsuzsanna 
Konzulensek: Török Ákos Dr., DSc, Krähling János PhD, CSc 

Tök település külterületén található árpád-kori templomrom épületkutatása építéstörténeti áttekintése és 
az egyes építési és felújítási fázisok azonosítása képezi a kutatás fő témaköreit. Az épületfelmérés az 
építészettörténet, szerkezettörténet és mérnökgeológia tudományok együttes alkalmazásával készült. A 
kutatás a jelen állapotot dokumentálja, valamint áttekinti a korszak építéstechnológiáját is. A felmérés a 
levéltári és régészeti feltárások felderítésétől a mérnökgeológiai szoftveres térképezésig terjed ki és 
ennek alapján ad egy komplexebb képet egy valaha épp, jelenleg romként funkcionáló templom 
állapotáról. 
A műemlékelemzésen belül a templomrom kőzet és habarcs anyagának összetételét és állapot 
elemzését is elvégeztem. Ezen mérnökgeológiai eszközök felhasználásával a dolgozat keretén belül 
lehetőség nyílt az anyagvizsgálatok szerepének bemutatásra. A kutatás szempontjából egyik fő 
csapásvonal az épületszerkezet és építési mód megismerése a korra vonatkozó tudományos írásos 
munkák és a szerkezeten szemrevételezhető jelek, formák és textúrák alapján. Ez a metódus kiegészül 
a templom falazatait alkotó habarcs és kőzetanyag vizsgálatával, mely az építési fázisokra és korokra 
adnak kitekintést. A rom írásos és régészetileg feltárt múltjából kevés adat áll jelenleg rendelkezése, így 
az állapot feltárásában a falakat alkotó kőzetek tanulmányozása, a habarcsok korának meghatározása 
elengedhetetlen. Az egész épület jelenkori állapotfelvételéhez hozzátartozik a 3D-s képalkotással 
rögzített dokumentáció. Az ilyen típusú felmérésre ma már rengeteg technológiai újítás létezik, hála a 
fotogeometria és a digitális képalkotás fejlődésének. Az általam alkalmazott program egy fotogeometriát 
alapul vevő mérnökgeológiai alkalmazású program, amely alkalmas a különböző felületek leképzésére 
és a bevitt képi adatok alapján a felület állapotának kiértékelésére. 
Összegezve a tanulmány célja egy olyan kőzettani és habarcs vizsgálatokat és 3D-s felmérést 
tartalmazó kutatási módszertan bemutatása, mely támogatja, a műemléképületek felújításának 
tervezését és segíti a ma is jelentős számban jelenlévő árpád kori és középkori romok falkutatási 
munkáját, rekonstrukcióit és a szerkezeti állapot megismerését. 

 



 

Regöly-Somoly – Egy pusztatemplom téglák közt rejlő múltja 

Zslebics Judit 
Konzulensek: Daragó László DLA, Fehér Krisztina 

Témám a Regöly határában lévő középkori Somoly templomromja, mely utazásaim során keltette fel az 
érdeklődésemet a 65-ös útról elénk táruló festői tájba illeszkedő téglatornyával. A faluból mára már csak 
ennyi maradt meg, egy zöld, eperfás szigeten a szántóföldek lankái között. Munkám alapját egy 
részletes kézzel, és lézeres mérőállomással történő felmérés képezi. Többszöri látogatásaim során 
megfigyeléseimet méretarányos manuálékon, illetve végleges CAD-rajzokon rögzítettem, összevetve a 
rommal eddig foglalkozó kutatók szóbeli, és írásbeli közléseivel, feltárva ezzel jelenlegi állapotát, 
pusztulásának mibenlétét, és valószínűsíthető egykori formájára utaló részleteit. Fontos forrásnak 
bizonyultak ehhez az eddigi kutatási anyagok, és analógiák mind a rom kezelése, értelmezése, mind 
hasonló korú épületek és épületelemek megléte terén. A szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
munkatársainak köszönhetően részletes ásatási napló, illetve a régészeti munkákhoz kötődő építészek 
által közzétett rekonstrukciók, korábbi kutatási anyagok, valamint az állagmegóvási munkákról szóló 
elbeszélések segítették elemzéseimet. 
Kutatásomat kiterjesztettem az általános magyar középkori falvakra. Gyakran ezekből a településekből 
napjainkra csupán a templom maradt meg, mely mindig is jelentős szerepet töltött be a közösség 
mindennapjaiban. Feltáruló múltjukkal képet kaphatunk egy régi falu életéről. Somoly még a 
középkorban pusztulásnak indult, mára már csak templomtornya jelzi egykori létét. Ebből adódóan 
csupán néhány topográfiai adat, és korabeli konskripció, valamint a környező ásatási jegyzőkönyvek 
segítik történetének megismerését. 
Nehéz megközelíthetőségéből adódóan csak az igazán elszánt érdeklődők keresik fel manapság, de az 
útról feltáruló látványa miatt az áthaladó utazók számára sem marad közömbös. Ennek köszönhetően a 
„csupán” falusi templom mivolta ellenére is sokszor kerül a figyelem középpontjába, segítve ezzel a 
kisebb településeken található emlékek jelentőségének felismerését, mivel a falusi építészet kutatása 
és megóvása is elengedhetetlen ahhoz, hogy teljes képet kapjunk hajdani épített örökségünkről és 
történelmünkről. 

 



 

Közösségben az Úr asztalánál – 
Református templomok építészete a két világháború között Magyarországon 

Gál-Hevér Dominika 
Konzulensek: Vukoszávlyev Zorán PhD, Baku Eszter 

A protestantizmus kezdetétől egészen napjainkig számos építész, művészettörténész, teológus 
foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy milyen a protestáns templom megfelelő kialakítása, térszervezése, 
miként alakult az évszázadok során ezen épületek építészete. A protestáns istentiszteletek két 
legfontosabb eleme: az igehirdetés és az Úr asztalánál végzett közösségi liturgikus esemény - melyek 
kiszolgáló tárgyi eszközeinek elhelyezése lényegesen befolyásolja a templom formálását, alakját, belső 
elrendezését. A kutatás a protestantizmus kálvini ágának, a református templomépítészetnek eddig 
kevéssé vizsgált korszakára fókuszál. Az emlékanyagban gazdag, de mindeddig teljességében fel nem 
tárt két világháború közötti időszakra koncentrál, folyamatában teljes képet kíván alkotni egy 
időhatáraiban jól definiálható emlékkörről. A tavalyi évben elkészítettük az időszak Tiszáninnen és 
Tiszántúl egyházkerületek mintegy félszáz templomának összehasonlító elemzését, amely helyszíni 
felmérésén alapuló dokumentálással és forrásfeldolgozással történt. Építészettörténeti kutatásunk 
elsődleges célja a téralakítási tendenciák feltárása és tipológiai csoportosítás volt, mellyel bemutatható 
a református templomtér idea-fogalmának változása 1920-45 között. Az alaprajzi kompozíció és a stílus 
szintetizáló értékelésével számos összefüggésre jutottunk, melyet teljessé kívántunk tenni a 
topográfiailag fennmaradt emlékanyag feldolgozásával. A kutatás térbeli kibővítésével teljesebbé 
tehetőek megállapításaink, korábbi sejtéseink helytállósága újra mérlegelhető, s immár az ország 
egészére vonatkoztatva vonhatók le megállapítások alaprajz-térformálás-stílus tekintetében. A további 
két egyházkerület, a Dunántúl és a Dunamelléke bevonása, és ezzel a kutatás országossá tétele 
megerősíti és finomítja korábbi eredményeinket. A tavaly megállapított hipotézisekre is reflektálva újabb 
kérdések merülnek fel. A korábban sejtett, a református templomépítészetnek leginkább megfelelő 
centrális térformálás térnyerése arányában jelentősebb-e a katolikus hosszházas hagyománnyal 
szemben? Eltávolodva Debrecentől, a magyarországi reformáció központjától, milyen típusok jelennek 
meg leginkább? A stílus vonatkozásában megfigyelhető-e egyenletesség, vagy újabb csoportosulásokat 
lehet felfedezni?  A korszak új stílusjegye, a modern térnyerése mennyiben tapasztalható az egész 
ország viszonylatában? A tavaly megkezdett hiánypótló építészettörténeti kutatásunk folytatásában 
mintegy 130 templom együttes elemzésén keresztül kerül sor az alaprajzi tipológia és a stílus 
kérdésének összevető elemzésére, mely által választ kaphatunk a két világháború közötti református 
templomépítészet alakulására. Mindemellett a templomfelmérésekkel a további tudományos kutatások 
alapját szolgáló dokumentáció, adatbázis jön létre, mely a szintetizáló felvetéseken túl önmagában is 
hiánypótló jelentőségű. A kutatás egésze szorosan kapcsolódik a reformáció 2017-ben ünnepelt 500. 
évfordulójához. 

 



 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Építőművészet "Kultúrtáj" I. szekció 

2017.11.16. 08:30–10:45 K. II. 10. 
Elnök:  Anthony Gall PhD, egyetemi docens, SZIE YMÉK Építészmérnöki Intézet 
Tagok:  Kisberzsenyi-Nagy György, építész  
 Schrammel Zoltán, c. egyetemi docens, Középülettervezési Tanszék 
 Herczeg Tamás DLA, egyetemi docens, NYME SKK Alkalmazott Művészeti Intézet, Belsőépítész Tanszék 
 Szobota Lajos, Rudabánya polgármestere  
 
Titkár:  Terbe Rita, egyetemi tanársegéd, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 
 
A konferenciához kapcsolódó kiállítás 2017.11.06–16. között, 8:00–16:00 óráig megtekinthető a kari 
rendezvény teremben (K. II. 10.). 
 
 
Csűrjük meg!  8:30 

Szerzők: Michelisz Éva, Pokol Júlia, Szűcs Imre Ferenc  
Konzulens: Vasáros Zsolt DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 
Csendes megfigyelő 8:45 

Szerzők: Módi Mariann, Takács Mária Flóra  
Konzulens: Szabó Dávid, tanársegéd, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 
Forráspont  9:00 

Szerző: Yang Zhu Qing  
Konzulens: Szabó Dávid, tanársegéd, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 
Elfelejtett csűrök? 9:15 

Szerző: Tóth Anna Tekla  
Konzulens: Vasáros Zsolt DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 
Tervezett informális 9:30 

Szerzők: Dávid Dóra, Balázsik Stefánia  
Konzulensek: Vasáros Zsolt DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék, 
 Andrássy Nóra, építész, KÖZTI Zrt. 

 
Identitás  9:45 

Szerzők: Laczka Áron, Bogáthy Zsolt  
Konzulens: Nagy Iván DLA, egyetemi adjunktus, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 
Gyú(ű)jtó(ő)Pont 10:00 

Szerzők: Tarnóczi Eszter, Omiliák Mihály  
Konzulensek: Terbe Rita, egyetemi tanársegéd, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék, 
 Vasáros Zsolt DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 
Újraszövés  10:15 

Szerzők: Galántai Gergely, Kálna Dávid, Karlovecz Ádám  
Konzulens: Vasáros Zsolt DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 
Megálló  10:30 

Szerzők: Serfőző Eszter Fruzsina, Zöllner Zita Gabriella  
Konzulensek: Vasáros Zsolt DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék, 
 Bartók István DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék  



 

Csűrjük meg! 

Michelisz Éva – Pokol Júlia – Szűcs Imre Ferenc 
Konzulens: Vasáros Zsolt DLA 

Rudabánya a Borsodi településeknél tudatosabb fejlesztési stratégiával építi ki új turisztikai attrakcióit, 
közösségi programjait és energikus arculatát. Ennek részeként a település életét színesítené egy 
többfunkciós közösségi tér, ami új lehetőségeket jelent a Rudabánya kulturális életében. Egy olyan 
épület, ami képes befogadni színházi, táncházi programokat, szabadtéri mozit és kisebb fesztiválokat is 
kiszolgálhat. 
Véleményünk szerint fontos megtartani a kapcsolatot a térség tradicionális építészeti formavilágával, 
átörökítve a múlt jellegzetes épületszerkezeteit. Így adódik a tervezési kiinduló kérdése: hogyan lehet 
két átalakításra szánt csűrt kortárs módon összeilleszteni, újrahasznosítani, hogy alkalmassá váljon a 
mai igények kiszolgálására. A csűr épülete további kapcsolatot teremt a régi falvak közösségszervezése 
és a kortárs igények között, hiszen a templom után ezek az épületek voltak a legnagyobb befogadó 
képességűek, és itt rendezték a falu nagy bulijait. 
Célunk, hogy munkánk során egy olyan, az igényekhez alkalmazkodó közösségi helyet tervezzünk 
Rudabányának, ami kulturális pluszt ad és hozzájárul, hogy a helyiek még sokszínűbb közösségi életet 
szervezhessenek maguknak. 

 
U. Nagy Gábor őriszentpéteri Táncpajtája 

 



 

Csendes megfigyelő 

Módi Mariann – Takács Mária Flóra 
Konzulens: Szabó Dávid 

Habár a Somló-hegy Magyarország legkisebb borvidéke, annál gyönyörűbb kilátás fogad minket, amint 
felérünk a 432 méter magason fekvő jellegzetes csúcsra. A hegyen át kellemes kiránduló útvonalon 
juthatunk el a kilátóhoz, majd további röpke sétával a Várhoz. A festői szépségű panorámát a hegy 
vulkanikus bazaltköveiből készült kilátótoronyról, valamint az előtte elterülő hatalmas zöld területről 
csodálhatjuk. 
Építőművészet szekció Kultúrtáj témakör keretén belül kutatjuk fel a kilátó történetét, illetve a környező 
területre gyakorolt hatását, 1938-as megépülése óta. Ezekre a megfigyelésekre alapozva az épület 
átalakításával, esetleges bővítésével reagálunk. Továbbá célunk szorosabb kapcsolatot létesíteni a 
kikapcsolódásra is alkalmas zöldfelület és a kilátópont között, a nagyobb összhang érdekében. Az 
együttes jelenlegi állapota inkább a szabadtéri megpihenésnek ad teret. Szeretnénk nagyobb helyet 
biztosítani a kilátó funkciónak, hiszen a lenyűgöző körpanoráma indokolttá teszi ennek hangsúlyozását. 
Fontos számunkra hű maradni a jelenlegi értékekhez, lehető legkevésbé megtörni a természetes 
hangulatot. Építészeti programunk célja értékvesztés nélkül megvalósítani az újító kiegészítést. A 
beavatkozások eredménye a jelenlegi kompozíció teljessé tétele. 

 
Foto: Szabó Dávid 



 

Forráspont 

Yang Zhu Qing 
Konzulens: Szabó Dávid 

Somló. Egy sajátos tanúhegy, melynek szoknyáján hazánk legkisebb borvidéke kapaszkodik fel. A táj 
borászatait egyre többen látogatják, a kirándulók száma is évről-évre nő, ami részben az itt történt 
kisebb-nagyobb infrastrukturális és építészeti beavatkozásoknak köszönhető. Ám még mindig maradtak 
megoldandó helyzetek, ezek egyikével – a Séd-forrás és környezetével – szeretnénk foglalkozni a 
munkánk során. Somló számos különleges természeti adottsággal rendelkezik, amelyek közül az idők 
során pár megváltozott. Ez történt a helybeli tiszta-vizű forrásokkal is, melyből egykor négy volt. Mára 
elapadtak vagy beszennyeződtek, csak egy, a Séd-forrás vize maradt iható. Sokan járnak ide vízért, 
túraösvény is keresztezi. Vannak, akik egy nap akár többször is felkeresik, előfordul, hogy erdei állatok 
is látogatják. Értékes pontja a hegy kultúrájának. Ezt a helyiek is így gondolják, melynek bizonyítéka, 
hogy 2013-ban egy közösségi beavatkozás formájában rendezték a forráskörnyezetét, de ez nem 
feltétlenül használta ki a hely adottságait. Úgy gondoljuk, hogy ennél többrétűbb igényeket is ki tudna 
szolgálni a forrás és környezete. Szeretnénk olyan építészeti megoldást létrehozni, mely mind a helyiek, 
mind az idelátogatók számára megkönnyíti a napi használatot, értéket képvisel, hangsúlyozza a hely 
fontosságát, és illeszkedik a somlói tájba. Elképzeléseink között szerepel egy fedett pihenőhely 
kialakítása, javítani a helyszín autósközlekedését, ezzel párhuzamosan erősíteni a 
gyalogoskapcsolatait, megkönnyíteni a forrásból való vízvétel lehetőségét, továbbá rendezni az itt 
található kihasználatlan zöld területeket. Beavatkozásainkkal vonzóbbá szeretnénk tenni az itt-
tartózkodást, hogy az idelátogatók hosszabb időre is élvezni tudják a hely egyedülálló adottságait. 

 



 

Elfelejtett csűrök? 

Tóth Anna Tekla 
Konzulens: Vasáros Zsolt DLA 

„Look at the landscape first, let it dominate and lead it through.” 
Így hangzik az Anderson Architects egyik mottója, ami talán dolgozatom mottójának is mondható. 
Hiszen itt van ez a két csűr, ami feledésbe merült az évek során, maga is természetté, környezetté vált. 
Ám én szeretném, ha újra dominálhatna, ha passzív környezet helyett újra aktív résztvevője lenne, ha 
végig vezethetné a vendégeket a múlton, ha visszarepítené az embereket abba a korba, abba az 
életérzésbe, mikor a csűrben közösen csépelték a gabonát, melyből élelmet, táplálékot készítettek. Ez a 
hely jelképezte a „mindennapi betevőt”, magát az életét. Azt az életet, amivel újra megtöltenénk a 
használók által, a színpadon megjelenített történetekkel, előadásokkal. A csűr mindig is a közösségi 
munka eredményének helyszíne volt, így mi sem lehetne jobb funkció, mint közösségi tér, a közösség 
találkozásának, együttlétének helyszíne. 
Irodalom: 

http://www.rudabanya.hu/hu/rudabanya_tortenete.html 
http://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-neprajzi-lexikon-71DCC/cs-72291/csur-pajta-723BF/ 
http://www.andersonarch.com/about 
http://www.archdaily.com/802833/church-hill-barn-david-nossiter-architects 
http://www.archdaily.com/872037/napa-barn-anderson-architects 
http://epiteszforum.hu/tizmillio-eves-tortenet-a-monolit-tombok-kozott 
http://office2842.wixsite.com/the-barn/about1-c1ogy 
http://arhitectura6.ro/4-restaurare-reabilitare-interventii-pe-fondul-construit/67_sura-revitalizata_1/ 
http://epiteszforum.hu/a-nemesgorzsonyi-kulturcsur 
https://issuu.com/csikleaderassociation/docs/csurok 
http://dla.epitesz.bme.hu/appendfiles/666-GyI_Pajta_140314.pdf 
Garami Evelin: A rudabányai vasércdúsító-mű története, Érc- és Ásványbányászati Múzeum, Rudabánya, 2005 
Hadobás Sándor: Az Aggteleki Nemzeti Park és környéke kultúrtörténeti értékei I. Építészeti emlékek. 2., javított kiadás. 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 2003, p. 13–14. 



 

Tervezett informális 

Dávid Dóra – Balázsik Stefánia 
Konzulensek: Vasáros Zsolt DLA, Andrássy Nóra 

Egyiptom lakhatási problémái a népesség folyamatos, nagy ütemű növekedésével egyre súlyosbodnak, 
és kihatnak a mindennapi élet, gazdaság, társadalom számtalan területére. Hassan Fathy az előző 
század derekán egy falu áttelepítéséhez akarta megteremteni a lehetőséget New Gourna 
modellfalujával, melyben építészeti és településtervezési eszközökkel életmódbeli kérdésekre is választ 
keresett. Azóta radikális változások mentek végbe a társadalmi környezetben, és egyértelművé vált, 
hogy Fathy ideálisnak vélt modern-vernakuláris alkotásai a XXI. században nem élhetőek, nem tudják 
kielégíteni a helyéhséget. Elméleti eszköztárából viszont sok gondolat felhasználható vezérfonalként 
egy mai "modellház" tervezése során is: a legkönnyebben elérhető anyagok használata, a hely 
adottságainak szem előtt tartása, a hagyományos megoldások aktuális korszellemben történő 
újrafogalmazása és a szándék egy, az általánosan jelenlévőnél jobb életminőség biztosítására a mi 
tervezési folyamatunknak is meghatározó elemei. A tervünk célja a néhai modellfalu egyik 
megüresedett házhelyén egy olyan lakóépület felvázolása, ami a mai igények és viszonyok között egy 
jó megoldás lehet a lakókörülmények fejlesztésére, szem előtt tartva azokat a szempontokat, amik 
markánsan eltérnek az európai építési környezettől- a folyamatos változtatásra és bővítésre való igény, 
rövid élettartamra tervezés, a kiszámíthatatlanság jelenléte. Ebben a környezetben a “ház”, csakúgy, 
mint Fathy projektjében, szükségszerűen több mint épület: válasz- és egyensúlykeresés egy komplex 
urbanisztikai, szociológiai, gazdasági, építészeti és emberi problémakörben. 
Szakirodalom: 

Tibai Friderika, Veres Laura: Hely, udvar és tér. / Vernakuláris építészet és modernizmus Észak-Afrikában. 2016 - TDK 
dolgozat. 
Nagy Eszter, Dolmány Rita: Fathy és a modern. 2015 - TDK dolgozat 
Diane Singerman: Cairo Contested. 2009, The American University in Cairo Press 
David Sims: Egypt’s desert dreams 2014, The American University in Cairo Press 
Myriam ABABSA, Baudouin DUPRET, Eric DENIS: Popular housing and urban land tenure in the Middle-East. 2012, The 
American University in Cairo Press 
Hassan Fathy: Architecture for the Poor 1973 
Inspiráció: Urban Think Tank, Kere Architecture, Small Works (Cameron Sinclair Studio) 
 

 



 

Identitás 

Laczka Áron – Bogáthy Zsolt 
Konzulens: Nagy Iván DLA 

A Somló a Balaton-felvidéki tanúhegyek mostohatestvére. Fivéreitől távol, a Kisalföld síkságából 
szigetként kiemelkedve tengeti mindennapjait. Magányát a több évezredes múltra visszatekintő emberi 
jelenlét enyhítette. Lankáit, majd később bazaltsapkáját is bortermelésnek vetették alá. Óvta, védte a 
körülötte élőket, a változó időkben megélhetést, a nehéz időkben menedéket nyújtva számukra. A 
természet tökéletessége és az ember halandósága itt egymásra találnak, kiegészítik, majd felemelik 
egymást. 
Számunkra ez a domborzati forma több mint egy egyszerű jel, amelyet a természet óriásként gyarapít 
az emberek fölé. Önazonosságát egyedül saját értékeinek tükrében lelhetjük meg, ám ezek az értékek 
nem mindig kézzelfoghatóak. Nem csak gazdag élővilággal vagy geológiai jellegzetességekkel 
bővelkedik a vidék, hanem olyan identitást meghatározó adottságokkal, amit az ember olykor nehezen 
tud szavakba önteni. Olyan sajátosságok ezek, amelyet csak akkor tapasztal meg valaki, ha megtekinti 
a várat, bejárja a hegységet, meglátogatja a szőlészeteket vagy csak elbeszélget a helyi emberekkel. 
Ez a hely több mint, egy bortermelő vidék. Történelmi és természeti adottságai felemelik, és új 
gondolatokat ébresztenek bennünk. Gondolatok, melyek kialakulása nem hagyja figyelmen kívül, hogy a 
környék értékeit elhanyagolják. 
Tervünkkel újra harmóniát akarunk teremteni a hegyen. Szeretnénk újra gondolni a kilátó jelentőséget, a 
körülötte kialakult teret, a túraútvonalakkal való kapcsolatot, ezzel egy párbeszédet létrehozva múlt és 
jelen között, amely a meglévő értékeket és a környék identitását tovább örökíti a jövő számára. 



 

Gyú(ű)jtó(ő)Pont 

Omiliák Mihály – Tarnóczi Eszter 
Konzulensek: Terbe Rita, Vasáros Zsolt DLA 

Adott két különböző helyen lévő, régóta nem használt csűr, melyek arra várnak, hogy egy új 
rendeltetéssel bekapcsolódjanak Rudabánya életébe. A település lakossága egy közösségi színteret 
hiányol az életéből és ezt a két régi csűr új helyen történő felépítésével, átalakításával szeretné 
előteremteni magának. Kérdés azonban, hogy az új épület identitásában mennyit tartson meg a 
hagyományokból, hogyan hasznosítsa újra a csűrökből származó szerkezeteket, és hogy hogyan 
képviselje a mai kor szellemét. A régi anyagok és a régi szerkezetek mellett fontos számunkra, hogy a 
csűrszínház egyszerű, elemi építészeti eszközökből építkezzen. Ehhez hívnánk segítségül Gottfried 
Semper négy elemét az építészeti tervezésben: a tűzhelyet, amely az emberi társulások és közösségek 
gyűjtőhelye, az alapot, amely kiemeli a helyet a környezetéből, a tetőt, amely védelmet nyújt a 
társulásnak és a kerítést, amely elválasztja azt a környezetétől. Olvasatunkban a tervezendő hely a 
tűzhely, aminek feladata összegyűjteni a város lakóit és meglétével ösztönözni őket közösségi 
események szervezésére. Az építészeti szemlélet és formálás során azonban a kortárs színház 
működését szeretnénk előképnek tekinteni. A mai színházban a színész és a néző viszonya közvetlen, 
a színpad és a nézőtér között nincs éles fizikai vagy szellemi határ, és az előadás során a néző nem 
csupán kívülálló szemlélője a színtéren zajló eseményeknek. Elengedhetetlen tehát, hogy Rudabánya 
csűrszínháza sokoldalú rendezvény helyszínként működjön, ne egy eseményre rendezkedjen be, 
hanem alkalmas legyen a település több közösségi eseményének, óvodai, általános iskolai 
előadásainak befogadására is. 
Forrásanyagok: 

http://www.rudabanya.hu/hu/rudabanya_tortenete.html 
http://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-neprajzi-lexikon-71DCC/cs-72291/csur-pajta-723BF/ 
http://epiteszforum.hu/tizmillio-eves-tortenet-a-monolit-tombok-kozott 
http://office2842.wixsite.com/the-barn/about1-c1ogy 
http://arhitectura6.ro/4-restaurare-reabilitare-interventii-pe-fondul-construit/67_sura-revitalizata_1/ 
http://epiteszforum.hu/a-nemesgorzsonyi-kulturcsur 
https://issuu.com/csikleaderassociation/docs/csurok 
http://epiteszforum.hu/bme-epitotabor-2011-babszinhaz-kazaron 
Garami Evelin, A rudabányai vasércdúsító-mű története, Érc- és Ásványbányászati Múzeum, Rudabánya, 2005 
Hadobás Sándor, Az Aggteleki Nemzeti Park és környéke kultúrtörténeti értékei I. Építészeti emlékek. 2., javított kiadás. 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 2003, p. 13–14. 
Gottfried Semper, Die vier Elemente der Baukunst, Braunschweig, 1851 
 

 



 

Újraszövés 

Galántai Gergely – Kálna Dávid – Karlovecz Ádám 
Konzulens: Vasáros Zsolt DLA 

"A színházhoz nem kell más, mint három deszka, két színész, és egy közös szenvedély." 
Lope de Vega (1562-1635) 

Rudabánya nagy múltra visszatekintő település Magyarország északkeleti részén. A középkorban 
virágzó bányaváros ma a magyarországi kistelepülések általános problémájával áll szemben. Egykor 
ipari település, mely célját vesztve keresi új identitását. 
Korábban a vidéki élet egyet jelentett az összetartó közösséggel. Mára a gazdasági és társadalmi 
változások következtében csökkent az egymásra utaltság, nőtt az egyén szerepe és a kistelepüléseken 
is megkezdődött a városokban már régóta tapasztalható elidegenedés. Az ellátási lánc fejlődésével 
háttérbe szorult a háztáji mezőgazdaság és az állattartás, melynek köszönhetően az egykor 
nélkülözhetetlen gazdasági épületek is feleslegessé váltak. Ezen építmények bár rendeltetésüket 
elvesztették, településképi értékükből és anyagminőségi többletükből fakadóan megmentésre 
szorulnak. 
A csűrök színházként való újrahasznosítása nem csak célszerű, hanem a közös építés révén 
identitásképző is. Az így létrejövő közösségi épület nemcsak fizikailag, hanem metaforikusan is a 
pajtából építkezhet. Miként az építési folyamat során a meglévő építőanyagok új egységet alkotnak, a 
fellazult közösség is újraformálódik.  Célunk a meglévő csűrök építőanyagainak újraszövésével egy 
értékteremtő közösségi hely létrehozása helyi anyagokból, helyiektől, helyieknek. 

 



 

Megálló 

Serfőző Eszter Fruzsina – Zöllner Zita Gabriella 
Konzulensek: Vasáros Zsolt DLA, Bartók István DLA 

Somlóhegy hazánk egyik legkisebb borvidéke, különleges természeti adottságokkal. A hegy egyik fő 
jellegzetessége a tagoltsága, amely az egykori nagyobb birtokok felosztásának köszönhető. Ez a fajta 
felosztás szabott gátat a nagyobb léptékű termelői munkásságnak. Tereprendezés szempontjából is 
megfigyelhető egyfajta tagoltság, ami a hegy textúrájában is visszaköszön. Könnyen észrevehető, hogy 
a vendéglátóipari egységek a hegy lábánál találhatóak, felfele haladva a magánkézben lévő birtokok, 
illetve présházak tárulnak elénk. A hegy csúcsához közeledve a szinte érintetlen természet dominál. A 
hegy arculatához hozzátartoznak a telkek között megbúvó értékek, többek között a Séd forrás is. 
Témánk az említett forrás és a közvetlen környezetének építészeti újragondolása és közvetett 
környezetéhez kapcsolása stilisztikailag. A forrásoknak a mai napig fontos szerepe van, nem csak 
ivóvíz szempontjából, hanem spirituális értelemben véve is (közülük néhány tradicionális 
zarándokhellyé vált). Kirándulók körében gyakran kedvelt megálló-, pihenőhely, tehát funkcionálisan 
pihenésre, feltöltődésre alkalmas hely. Maga a forrás szó is számtalan érzést vált ki, például 
nyugodtság, természet közeliség, biztonság. Koncepciónk ezekre az érzésekre és igényekre építkezik. 
Célunk egy olyan átmeneti tér kialakítása, amely reagál a környezetre, szerves részét képezi. 
Alapgondolatunk egy olyan közösségi tér létrehozása, amely megállóként funkcionál az arra járók 
számára, lehetőséget nyújt a pihenésre, feltöltődésre. A helyszín adottságaiból szintezettsége jelenleg 
kihasználatlan, szeretnénk értelmet adni neki, illetve felhasználni ezt. Ezzel párhuzamosan a régi 
értékek megtartása is szempont számunkra (1877-es állapot). Az általunk tervezett megálló 
középpontjában maga a forrás állna. A helyszín rekonstruálásával a múltban többen is 
megpróbálkoztak, ezzel szemben jelenleg a forrás nem tölti be/ nem teljesen tölti be az általunk 
elképzelt funkciókat. A forrás jellegzetességeit kihasználva minimális beavatkozásokkal szeretnénk, ha 
teljes körűen ellátná feladatát. 
Felhasznált szakirodalom: 

Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül. A balatoni utazás vége. (Budapest, 2004) 
http://www.somloiborvidek.hu/index.php/a-borvidekrl/a-somlo-latnivaloi) 
 

 

http://www.somloiborvidek.hu/index.php/a-borvidekrl/a-somlo-latnivaloi


 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Építőművészet "Kultúrtáj" II. szekció 

2017.11.16. 11:00–12:45 K. II. 10. 
Elnök:  Anthony Gall PhD, egyetemi docens, SZIE YMÉK Építészmérnöki Intézet 
Tagok:  Kisberzsenyi-Nagy György, építész  
 Pánczél Szilamér, régész, osztályvezető, Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely 
 Schrammel Zoltán, c. egyetemi docens, Középülettervezési Tanszék, 
 Herczeg Tamás DLA, egyetemi docens, NYME SKK Alkalmazott Művészeti Intézet, Belsőépítész Tanszék 
 Csíki Dénes, pápai káplán, kanonok, Mikháza 
 Balla Zsigmond, Mikháza 
 
Titkár:  Terbe Rita, egyetemi tanársegéd, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 
 
A konferenciához kapcsolódó kiállítás 2017.11.06–16. között, 8:00–16:00 óráig megtekinthető a kari 
rendezvény teremben (K. II. 10.). 
 
 
Mikháza – Ravatalozó 11:00 

Szerzők: Balog Ákos, Zacher Bendegúz  
Konzulens: Vasáros Zsolt DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 
Változás- új ravatalozó Mikházán 11:15 

Szerzők: Dürgő János Attila, Pintér Rozita, Tislér András  
Konzulensek: Bartók István (Ipar), 
 Terbe Rita, egyetemi tanársegéd, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 
Fókusz  11:30 

Szerzők: Tòth Tünde Krisztina, Csányi Zita  
Konzulens: Szécsi Zoltán DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 
Mikháza, Ravatalozó, A hagyomány és funkció találkozása 11:45 

Szerzők: Cser Anita, Polenszki Lilla  
Konzulens: Szécsi Zoltán DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 
Mikháza - Új ravatalozó 12:00 

Szerzők: Mohás András, Álmosdi Donát  
Konzulens: Nagy Iván DLA, egyetemi adjunktus, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 
Kapujanincs átjáró 12:15 

Szerző: Ujlaki Ágota  
Konzulensek: Terbe Rita, egyetemi tanársegéd, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék, 
 Rózsás Éva, építész, Konstruma Mérnöki Iroda Kft. 

 
Határ  12:30 

Szerzők: Sétáló Mirella, Schieszler Máté  
Konzulens: Szabó Dávid, tanársegéd, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

   



 

Mikháza – Ravatalozó 

Balog Ákos – Zacher Bendegúz 
Konzulens: Vasáros Zsolt DLA 

Mikháza mint tervezési helyszín kettős. Az építészeti szándékot vezetheti a többszáz éves vallási 
örökség vagy a hely világi oldalát adó kis falu és környezete. Ebbe a látszólag feloldhatatlan ellentétbe 
kell beágyazódnia annak az építészeti gesztusnak, melyet létrehozni kívánunk. A ferences templom és 
kolostor, illetve a környező táj önmagában is erős szakralitással rendelkezik. Épp ezért egyszerre hálás 
és nehéz feladat érzékényen hozzányúlni ehhez a területhez. Ugyanakkor egy ilyen feladat egyszerű és 
kompromisszumokat nem ismerő kortárs épületet kíván, amely a ferencesek általánosan értett és helyi 
építészeti hagyományain, valamint az értékrendjükkel megegyező tiszta gondolkodásukon alapulhat. 
Egyelőre a helyszín pontos elemzése nélkül nehéz koncepciót alkotni, azonban a templom és a 
környező domborzat fotókról is észlelhető. Kérdés, hogy ebben a helyzetben a temetési rituálé egy 
állomását, vagy inkább meghatározó elemét kell-e kialakítani. Az utolsó találkozás az elhunyttal az 
emberből olyan érzelmeket vált ki, amely egy törékeny állapotot teremt, önreflexióra késztet és ennek 
fenntartásában az épített környezet is tud segíteni, illetve segítenie kell, ahogy minőségi formában 
láthatjuk ezt olasz (Rossi, Scarpa) illetve svájci (Olgiati, Zumthor) példákban. Legfőbb cél egy olyan 
spirituális tér megalkotása, amely „asszisztálni” képes a fent megfogalmazottaknak. 
Irodalomjegyzék: 

Herczeg Tamás - Magyarországi falusi ravatalozók építészete 
The Architecture Review – Death 
 

 
Kép: Sally Mann – Ambrotypes 



 

Változás – új ravatalozó Mikházán 

Dürgő János Attila – Pintér Rozita – Tislér András 
Konzulensek: Bartók István DLA, Terbe Rita 

Az alig több mint hatszáz fős lélekszámú falu a történelmi Erdély középső részén, Marosvásárhelytől 
észak-keletre fekszik. A 82%-ban magyar lakta település a környező, református hitre áttért falvakkal 
ellentétben katolikus vallású maradt. Mikháza a Felső-Nyárádmenti „Szentföld” centruma és egyben 
legfontosabb egyházi központja. Ennek oka, hogy itt található a Ferences Rendtartomány második 
legnagyobb konventje. A falu XVII. században épült ferences templomát nagy kegyelet övezte, és 
hamarosan búcsújáró hely lett .A temető a templomtól kissé távolabb található, és magában foglal egy a 
Mike családvárkastélyának romjaiból épült római katolikus kápolnát is, mely azonban a ravatalozó 
funkciót nem tudja ellátni. 
Változás. Ezzel a szóval lehetne legjobban körülírni mindazt, amit a ravatalozó, mint építészeti és 
szakrális jelenség képvisel. Ezeknek az épületeknek a megjelenésével átformálódtak a temetési 
szokások, a temetés elszakadt megszokott tereitől. A funkcionális fejlődés során a ravatalozó maga is 
fejlődött mind az építészeti kialakítást, mind a temetőben elfoglalt helyét tekintve. Egyetlen dolog maradt 
állandó: a funkció. Teret biztosít a hozzátartozóknak a végső búcsúra, az elhunyt utolsó evilági 
állomása. Egyfajta átmenetet jelent az élet és a halál között. A koncepciónkat erre a változásra, az 
átmenetre építenénk. Ezt erősíti a tervezési helyszín is. A megszokottól eltérően ez a ravatalozó a 
temetőn kívül, tőle - az európai kultúrában- szokatlanul távol kap helyet. Célunk, hogy az épület 
látványa, működése képes legyen érzékeltetni a ravatal szakrális jelentőségét és azt, amit jelképezni 
hivatott: az evilág és túlvilág mezsgyéjét. 

 



 

Fókusz 

Tóth Tünde Krisztina – Csányi Zita 
Konzulens: Szécsi Zoltán DLA 

“Ki az égi mezőn jár már, 
ott, hol otthona végleges, 
Tudatja veletek: 
hogy ittlétének bár vége lett, 
de kiket itt hagyott, 
mindenkit szeretett!” 
Sztankovics György: In memoriam 
Szeretteinek halála minden ember számára fájdalmas, testet-lelket próbáló esemény, melynek 
feldolgozása hónapokig, akár évekig is eltarthat.  A halállal és temetéssel kapcsolatos szokások 
vallásonként és vidékenként változnak, az egyetlenegy közös dolog bennük, hogy a földi létet 
átmenetinek tartják, és az elhunyt túlvilági üdvözülésében reménykednek. Herczeg Tamás DLA 
értekezésében a következőket írja: “A falusi temetési menete az évszázadok alatt beidegződött  
rituálénak megfelelően zajlott. Minden egyes mozzanatnak pontosan megvolt a téri leképződése. A 
halottas háztól a sírig és onnan vissza a halottas házig ideiglenes szakrális minőséggel felruházott külső 
és belső terek során haladt végig a temetési menet. A halottas szobában több napig tartó 
halottvirrasztás és siratás után az elhunyt koporsóját a tornácon keresztül kivitték az udvarra és a 
“Szent Mihály lovára állították”. Az udvaron tartott siratás és az egyházi ceremónia után a menet 
kivonult a portáról a temető felé, útközben a templomnál megálltak. A gyászmenet a temetőben a sírnál 
végső búcsút vett a halottól, majd visszatért a halottas házhoz megülni a tort.” A ravatalozók 
megjelenésével ezek a szokások redukálódtak. Ma már a gyászoló falubeliek nagy része csak a 
ravatalozó előtt felállított koporsóval találkoznak, a temetés során a közösség háttérbe szorul. A 
Mikházai ravatalozó tervezése során nagy figyelmet fordítunk ennek a folyamatnak a visszafordítására. 
Nem csak az épület tervezése a cél, hanem a egész rítus megfogalmazása a térben. Ezáltal a 
tervezésben több fókuszpont is szerepet kap. Kiemelésre kerülne a faluból a ravatalozóhoz vezető út, 
majd a megérkezés (kapu) helye, a felvezető út a ravatalozóhoz, a ravatalozó épülete, az átvezető út a 
temetőbe és maga a temető. A stációk kialakításában nem a funkció játszik szerepet, hanem az 
érzések által kialakított térélmény. Nagy figyelmet fordítottunk Erik Gunnar Asplund stockholmi erdei 
temetőjének nagy ravatalozójának a tanulmányozására. Nagy Elemér a következőket írta a XX. század 
első felének egyik legjelentősebb svéd építészéről és annak legfőbb művéről: “... építészetileg értelmezi 
az élet és a halál találkozás“, “Az épület a külső térhez kíván kapcsolódni, és abban a legváltozatosabb 
formákkal feloldódni” , “…legsikerültebb szintézise a tájnak, növényzetnek és építészetnek”. A temetési 
szokások, valamint a kortárs építészet tanulmányozásával szerzett tudásunkat szintéziseként olyan 
ravatalozót kívánunk tervezni, mely méltó helyet biztosít a halotti búcsúztatáshoz. 
Források: 

http://konyvtar2.mome.hu/doktori/ertekezesek/DLAertekezes-HerczegTamas-2009.pdf 
Nagy Elemér–Erik Gunnar Asplund 
 

 



 

Mikháza, Ravatalozó, A hagyomány és funkció találkozása 

Cser  Anita – Polenszki Lilla 
Konzulens: Szécsi Zoltán DLA 

Az erdélyi Mikháza a Felső-Nyárád menti „Szentföld” központjaként fontos szereplője az egyházi 
életnek. Ennek ékes példája a Ferences kolostor. A falvat kivételesen szép természeti környezet övezi, 
dombok, völgyek és egy nagyobb patak is. Története egészen az ókori római időkig nyúlik vissza, ennek 
egyik hagyatéka a limes is. A hagyományok és szokások megőrzése kiemelkedően fontos itt az 
emberek számára, ami részben földrajzi elzártságának köszönhető. 
Az elhelyezendő ravatalozó a Ferences kolostor és a falu határában lévő temető között fog helyet kapni. 
Az út során feltárulkozó táj magával ragadó, különleges hangulatot adhat a szertartásnak. Hátrafelé 
tekintve még látszik a templom tornya és a falu a távolban, azonban a ravatalozó - mint egy kapu – 
kíván átbocsátani a túlvilágra. A funkciót eddig egy XVI. századi kápolna látta el. 
A ravatalozás szokása megváltozott az előző századhoz képest, így az építészetben jelentős múltja 
még nem alakult ki. Ugyanakkor az utolsó út hagyománya az emberiséggel egyidős. Ebben a 
kettősségben rejlő feszültséget feloldani izgalmas feladat. A ravatalozóval szemben követelmény, hogy 
megfeleljen a jelen kor elvárásainak és közben képes legyen megadni a tiszteletet a hagyományoknak. 
Fontos szempont továbbá, hogy méltó helye legyen a szertartásnak. Itt történik a világi és az egyházi 
búcsúzás, amely egy állomás a földi világból át a másvilág felé. 



 

Mikháza – Új ravatalozó 

Álmosdi Donát – Mohás András 
Konzulens: Nagy Iván DLA 

„Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.” Weöres Sándor 
Mikháza történelmileg és kulturálisan mélyen rétegzett múltra tekint vissza. A római kortól minden 
karakteresebb korszak sajátos hatással volt a település fejlődésére. A falu továbbépülése és a 
történelmi hagyaték újra felértékelődése párhuzamos folyamatokként működnek. Az elmúlt évek 
építészeti beavatkozásai által kijelölt irányvonal ennek megfelelően egyesíti magában a retrospektív és 
progresszív szemléletet. Ezt az irányvonalat követendőnek találjuk. 
A szűken értelmezett tervezési helyszín viszonylag elszigetelt, viszont a faluban föllelhető fontos 
emlékek erőtereinek metszésében van. Félúton a kolostor és a temető között a helyszín metaforikus 
töltetet kap. Szerintünk egy ravatalozó feladata megkönnyíteni a halál gondolatával való találkozást, 
mintsem díszletet képezni a gyászszertartáshoz. Ennek megfelelően szeretnénk egy téri 
megfogalmazásában újító, de a tradíciókat is tiszteletben tartó épületet tervezni. 



 

Kapujanincs átjáró 

Ujlaki Ágota 
Konzulensek: Terbe Rita, Rózsás Éva 

„A lélek emlékezete nélkül a test nem érthető.” Nádas Péter: Saját halál 
Az emberi kultúra kezdete óta a halottak tisztelete, a végső búcsú megadása mindig kiemelkedően 
fontos szerepet tölt be a társadalmi életben. A halálhoz fűződő hiedelmek, temetkezési szokások 
kultúránként és koronként változtak, de az évszázadokon át formálódott felfogások mégis egy, talán 
egyetemesnek mondható szimbólumrendszerbe foglalták az élők és holtak közötti harmonikus 
kapcsolatot. A paraszti kultúrákban a falusi élet szerves részét képezte a tér, forma, rítus és viselkedés 
egysége. A ravatalozás lehetőséget adott a halott utolsó meglátogatására, siratására.  Általános szokás 
szerint a halottat csak közvetlenül a temetés előtt vitték el a háztól, tehát a ravatalozás mindig a háznál 
történt, általában az első szobában. A 20. század azonban jelentős változásokat hozott, a társadalom 
átalakult, átformálódott és átértékelődött a halálhoz fűződő viszonyunk. A hagyományok érvénytelennek 
tűntek, helyette a városiasodás és a temetőkultúra felé fordult a falusi lakosság is. Az 1960-as években 
hozott közegészségügyi rendelet megtiltotta az otthon történő ravatalozást, ekkor vált a koporsóban 
való ravatalozás szokássá. Ám hagyomány híján az újonnan megjelenő építészeti alkotásokban a 
szakralitás érzete ritkán alakult ki. Mikháza az erdélyi Maros megyében található település, a Felső-
Nyárádmenti „Szentföld” központja és legjelentősebb egyházi helye. Itt épült fel az erdélyi Ferences 
Rendtartomány Csíksomlyó utáni második legnagyobb konventje. Már 1309-ben temploma volt a 
falunak, az első kolostort a hozzá tartozó kápolnával Boszniából jött ferencesek 1636-ban építették fel. 
A tervezett ravatalozó a temető és a templom között nagyjából félúton kap helyet. Az építészeti cél, 
hogy a metaforaként is értelmezhető épület kifejezze az élet-halál misztériumát, a test és lélek 
elválását, de egyben a ma emberének kapcsolatát idézze a földi és túlvilági léttel. A szakrális 
építészetben szintúgy, mint a Bibliában a fény rendkívüli jelentőséggel bír, így a terv egyik központi 
alkotója is ez az elem lesz. Az épület remélhetőleg megfelelő egyszerűséggel fogadja magába ezt a 
liturgikus teret, és nyelvezetének koncentráltsága képes a lélek emlékezetén keresztül megidézni és 
megértetni mulandó testi létünk. 
Források: 

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-856.html 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mikh%C3%A1za 
http://www.architectforum.eu/nyomtatas/halhatatlansag 
 

 

http://www.architectforum.eu/nyomtatas/halhatatlansag


 

Határ 

Sétáló Mirella – Schieszler Máté 
Konzulens: Szabó Dávid 

Mikháza egy apró település Erdély keleti részén. Az elszigetelt falu egészen a római korig visszanyúló 
történelmi múlttal rendelkezik. Akkoriban itt húzódott a Római Birodalom keleti határát védő limes, 
melynek napjainkra kevés fellelhető nyoma maradt, ellentétben az ugyanazon a vonalon futó 
világháborús lövészárkokkal. A XIV. században a Boszniából érkező szerzetesek ezt a helyet 
választották kolostoruk megépítésére, s idővel Erdély egyik fontos vallási központjává vált. 
Feladatunk egy ravatalozó megtervezése. A XVII. századi katolikus ferences rendi templom és a 
nagyjából ugyanerre a korra tehető temetőkert tengelyében fekvő zöldterületre, mely egy eddig 
érintetlen, környezetétől fákkal elhatárolt tér. A kápolna, ami a végső búcsú helyéül szolgál, határává 
válik szomorúságnak és megnyugvásnak, életnek és elmúlásnak. 
Célunk egy olyan kortárs tér megalkotása, mely a XXI. század lenyomataként jelenik meg a helyi 
építészeti hagyományokat tiszteletben tartva.  Fontos a természettel való közvetlen kapcsolat 
hangsúlyozása ezáltal a gyászolókat békességgel töltve el. 
"Nem hiszem, hogy az építészetnek túl sokat kell mondania. Csendben kellene hagynia, hogy a 
természet tegye ezt meg a fény és a szél által." Tadao Ando 

  



 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Geometria és tartószerkezetek szekció 

2017.11.16. 09:00–11:20 K. II. 50. 
Elnök: Dr. Károlyi György, egyetemi tanár, Nukleáris Technika Intézet 
Tag: Kovács Flórián PhD, egyetemi docens, 
 BME Építőmérnöki Kar, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék 

 
Titkárok: Hegyi Dezső PhD, egyetemi docens, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, 
 Fehér Eszter, doktorandusz, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 
 
 
Épületmerevítő rendszerek modellezése és statisztikai elvű stabilitásvizsgálata 9:00 

Szerzők: Tábi Dávid, Tóbiás Dániel Alex  
Konzulens: Vető Dániel, tanársegéd, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 

 
Repedezett sziklafelszínről származó fragmensek morfológiai elemzése 9:20 

Szerzők: Kerekes Adria Flóra, Büki Dávid  
Konzulens: Domokos Gábor Dr., DSc, dr. habil egyetemi tanár, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 

 
Távolság-vezérelt alakfejlődési modellek vizsgálata és megjelenítése 9:40 

Szerző: Csallóközi Dániel  
Konzulens: Domokos Gábor Dr., DSc, dr. habil egyetemi tanár, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 

 
Egy tervezett sportcsarnok térrács lefedésének elemzése 10:00 

Szerző: Szabó Simon  
Konzulens: Sajtos István PhD, egyetemi docens, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 

 
Súrlódó közegben növekvő, rugalmas rúd alakjának kísérleti vizsgálata 10:20 

Szerző: Horváth Marcell Gergely  
Konzulensek: Sipos András Árpád PhD, egyetemi docens, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, 
 Várkonyi Péter PhD, egyetemi docens, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 

 
Homokkontúr  10:40 

Szerző: Hegymegi Julia  
Konzulensek: Domokos Gábor Dr., DSc, dr. habil egyetemi tanár, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, 
 Fehér Eszter, doktorandusz, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 

 
Kettős fókusz  11:00 

Szerző: Gergye Menyhért  
Konzulens: Domokos Gábor Dr., DSc, dr. habil egyetemi tanár, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 

  



 

Épületmerevítő rendszerek modellezése és statisztikai elvű stabilitásvizsgálata 

Tábi Dávid – Tóbiás Dániel Alex 
Konzulens: Vető Dániel 

A dolgozat épületek merevítőrendszerének stabilitását vizsgálja egy újfajta, kvantitatív megközelítésen 
alapuló eljárás alkalmazásával, illetve annak statisztikai elvű kiértékelésével. A tavalyi dolgozatban [3] 
kizárólag alaprajzilag egyenes, nem elágazó falakból álló, kétszeresen szimmetrikus 
merevítőrendszerek stabilitásvizsgálatát végeztük egy egyszerű algoritmus felhasználásával, melynek 
alapját Kollár Lajos 1977-ben publikált levezetése képezte [1]. Ezzel azonban a gyakorlatban előforduló 
esetek jelentős részét nem tudtuk vizsgálni. Általános esetben ugyanis a merevítőrendszert alkotó falak 
elágazhatnak, vagy akár zárt alakzatot (ún. magot) is képezhetnek, illetve maga a merevítőrendszer 
sem feltétlenül rendelkezik szimmetriával. Ilyenkor az épület merevítőrendszerét reprezentáló ún. 
helyettesítő tartó térbeli elcsavarodást szenved: a két tehetetlenségi síkban kihajlik, miközben a 
függőleges tengely körül el is csavarodik (míg kétszeres szimmetria esetén az egyes stabilitásvesztési 
módok egymástól függetlenül is kialakulhatnak) [2,4]. 
Az előző évi modellnél komplexebb, kvantitatív eljárás megalkotását tűztük ki célul, amely által 
lehetőség nyílik az egyes merevítőrendszerek statisztikai elvű stabilitásvizsgálatára, általános 
elrendezések figyelembevételével. A cél olyan program létrehozása, amely alkalmas – bizonyos, előre 
meghatározott korlátozó feltételek mellett – tetszőleges mennyiségű és tulajdonságú merevítőrendszer 
generálására, majd ezek stabilitásvizsgálatára. E vizsgálat eredményeként az adott elrendezés esetén 
stabilitási tönkremenetelt okozó szintszámok állnak elő. A sok-sok különböző merevítőrendszer-
kialakítás esetén kapott szintszámokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a merevítőrendszer mely 
tulajdonságai hogyan befolyásolják a szerkezet stabilitási viselkedését (azaz a szintszámot hogyan 
módosítják), ezáltal a szerkezettervezés során általánosan alkalmazható megállapításokat tehetünk. 
Továbbá a program a statisztikai elvű kiértékelésen túlmenően akár egy konkrét épület – részletes 
tervezést megelőző – előtervezési fázisában is segítséget nyújthat. 
[1] Kollár L.: Épületek merevítése elcsavarodó kihajlás ellen, Magyar Építőipar, 1977, pp. 150-154. 
[2] Petersen, Ch.: Statik und Stabilität der Baukonstruktionen. Vieweg, Braunschweig, 1982 
[3] Tábi D.: Épületek merevítőrendszerének stabilitásvizsgálata az elcsavarodási tönkremenetel lehetőségének 
figyelembevételével (TDK-dolgozat), 2016 
[4] Zalka K.: Épületek komplex statikai vizsgálata. e-kiadás, 2015 



 

Repedezett sziklafelszínről származó fragmensek morfológiai elemzése 

Kerekes Adria Flóra – Büki Dávid 
Konzulens: Domokos Gábor Dr., DSc. 

Munkánk célja a 2016-ban megkezdett, repedezett sziklafelszín morfológiai elemzésével foglalkozó 
kutatásunk folytatása. Ezen előzményben a Szilárdságtani Tanszéken már évek óta folyó, az egyedi 
geometriai jellemzőket feltáró vizsgálati módszereket használtuk felszíni repedésképen, 2D-s mintákat 
vizsgálva. 
Ezt folytatva ugyanarról a helyszínről, a Hármashatár-hegy tetejéről (é. sz. 47° 33′, k. h. 18° 59′) 
begyűjtöttünk mintegy 500 darab fragmenst, melyekről okkal feltételezhető, hogy az előző 
kutatásunkban vizsgált repedezési folyamat termékei. Bár ezek már 3D-s minták, de alkalmas 
alakparamétereket választva a mérési eredmények mégis összevethetőek a 2D-s minták 
eredményeivel. 
Munkánk során manuálisan minden mintának lemértük a tömegét (m), tengelyeit (a>b>c), továbbá a 
stabil (S) és instabil (U) egyensúlyok számát. A Tanszéktől kaptunk egy ugyanilyen, tőlünk függetlenül 
(szintén manuálisan) mért adatsort. Dolgozatunk egyik témája a két adatsor közötti eltérés statisztikai 
elemzése melyből a kézi mérésekre vonatkozó általánosabb következtetéseket is le tudtunk vonni, ezek 
különösen S és U meghatározása esetén tűnnek érdekesnek. 
A mérési adatokból kiszámoltuk az r=b/a tengelyarányokat, majd a tömegre vonatkozó megfelelő 
átlagolás után felrajzoltuk az r(m) görbét, melyet összevetettünk saját korábbi, a 2D kontúrokra 
vonatkozó munkánk eredményével, valamint az [1] cikk eredményeivel. 
A három görbe nem egyezett, viszont implementálva az [1] cikk fragmentációs modelljét és ezt futtatva 
a mérési eredményeken arra a következtetésre jutottunk, hogy a mérési eredményből kapott görbék 
vélhetően ugyanazon fragmentációs folyamat egymást követő időbeli állapotait mutatják, melynek első 
állomása a berepedt szikla, második az abból kitört és utána még kicsit töredezett fragmens és a végső 
állapot az az univerzális tömeg-arány összefüggés ami az [1] cikk szerint minden, kellően hosszan zajló 
fragmentációs folyamatot jellemez. Tudomásunk szerint ez az első olyan eset, hogy ugyanazon 
folyamat két állapotát is sikerült morfológiai szempontból kiértékelni. 

 



 

Távolság-vezérelt alakfejlődési modellek vizsgálata és megjelenítése 

Csallóközi Dániel 
Konzulens: Domokos Gábor Dr., DSc. 

Az élettelen testek alakfejlődésére vonatkozó első ismert matematikai modell Arisztotelésztől származik. 
Ő azt figyelte meg, hogy a kavicsok kopásának sebessége a kavics felszínének egy adott P pontjában a 
P pont és az S súlypont távolságának monoton növekvő függvénye, és ebből a megfigyelésből azt a 
következtetést vonta le, hogy a kavicsok formája a kopás során gömbhöz közelít. 
Arisztotelész modelljét a matematika ma megszokott nyelvén megfogalmazva egy úgynevezett 
távolság-vezérelt alakfejlődési modellt kapunk, melyről be lehet látni, hogy bizonyos feltételek mellett 
valóban a gömbhöz tartóan koptatja a kavicsokat. Dolgozatom célja, hogy ennek a modellnek a 3 
dimenziós változatát számítógéppel szimuláljam. Ennek keretében vizsgálom, hogy a legismertebb 
geofizikai alakjellemzők (befoglaló téglatest tengelyarányai, izoperimetrikus arány) illetve a statikai 
egyensúlyi helyzetek száma hogyan változnak a kopás során. Megvizsgálom az Arisztotelész-modell 
egy lehetséges általánosítását is, ahol a kopás sebessége nem csak a távolságnak, hanem annak első 
(térbeli) deriváltjainak is függvénye. A dolgozatban olyan (szimmetrikus) alakzatokat vizsgálok, amelyek 
súlypontja a kopás során helyben marad. 
Dolgozatom részét képezik azok a programok, melyek vizsgálják és megjelenítik az adott feltételek 
mellett lezajló kopási folyamatot, illetve kiértékelik és ábrázolják az ismertetett alaki jellemzőket és azok 
változását a kopás során. A dolgozatban szereplő ábrák ezen programok eredményei. 
A kutatás során felhasználtam a „Mechanikai feladatok matematikai modellezése” című választható 
tárgyban tanultakat. 



 

Egy tervezett sportcsarnok térrács lefedésének elemzése 

Szabó Simon 
Konzulens: Sajtos István PhD 

Habár a mérnökök szívéhez közelebb állnak a folytonos szerkezetek (rudak, héjak), a mérnöki 
mechanika sok területén találkozhatunk diszkrét rendszerekkel, szerkezetekkel (anyagok kristályrácsa, 
rácsos tartók). A diszkrét szerkezetek analitikus/numerikus megoldása legtöbbször nehézkesebb, 
időigényesebb és matematikai alapjaik elütnek a mérnökök által használtaktól. Ezen akadály 
kiküszöbölésére különböző közelítő számítási eljárásokat dolgoztak ki az idők során, amelyek 
„folytonos” modelleket használnak. Ezek a módszerek nemcsak a számítási időt/ tervezési munkát 
gyorsítják, hanem legtöbb esetben sokkal szemléletesebb képet mutatnak a diszkrét rendszer 
viselkedéséről, mint maga a „pontos” eljárás. Ilyen diszkrét rendszer (térrács, rácshéj) áll ezen 
tanulmány központjában. 
Ahogy nagyobb fesztávok kiváltására gerendák helyett síkbeli rácsos tartókat szoktak alkalmazni, 
ugyanez az elv érvényesül nagy területek lefedésére, ahol egy bizonyos fesztávolság után érdemesebb 
térbeli rácsos tartóval, térráccsal kialakítani a lefedést a tömör héjak helyett. A térrácsok a folytonos, pl. 
vasbeton héjakkal szemben diszkrét rendszert alkotnak, mivel a szerkezet csak csomópontokból és 
rudakból áll, míg a héjak egy folytonos felületet alkotnak. Az alapvető kialakítási különbség ellenére a 
térrácsok, bizonyos megszorítások mellett, öröklik a folytonos héjak viselkedését. Ebből az analógiából 
kiindulva alakult ki az un. „helyettesítő kontinuum módszer”[1], amiben a vizsgált diszkrét térrácsot egy 
folytonos héjjal helyettesítjük, így leegyszerűsítve/meggyorsítva a számítási munkát. Ez a módszer 
nemcsak a számításokat gyorsítja, hanem sokkal szemléletesebb képet ad a térrácsok erőjátékáról és 
viselkedéséről. 
A sokkal kisebb önsúly és az egyszerűbb kivitelezési lehetőség miatt a térrácsok sok esetben ideálisabb 
térlefedő szerkezetek, mint a síklemez födémek, héjak. Ilyen megfontolások után jutottak a térrács 
lefedés alkalmazására a dolgozatban tárgyalt sportcsarnoknál. 
A dolgozat fő témája, egy 1966 –ban pályázatot nyert sportcsarnok térrács lefedésének elemzése, és a 
közelítő módszerekkel történő vizsgálata, optimalizálása. A dolgozatban szó lesz az eredetileg tervezett 
szerkezet kialakításáról, és ennek elemzéséről, továbbá a tervezett alakra használható egyszerűbb 
statikai viselkedésű rácsozatok tanulmányozásáról is. 
[1] Kollár Lajos, Hegedűs István: Analysis and Design of Space Frames by the Continuum Method - Budapest, Akadémia 
kiadó 1985. 



 

Súrlódó közegben növekvő, rugalmas rúd alakjának kísérleti vizsgálata 

Horváth Marcell Gergely 
Konzulensek: Sipos András Árpád PhD, Várkonyi Péter PhD 

Sipos András és Várkonyi Péter közös munkájukban egyik végén növekedő, rugalmas rúd súrlódó 
közegben kialakuló alakját vizsgálják. A síkbeli, kezdetben egyenes, egyik végén befogott, a másik 
végén szabadon elmozduló rúd a befogott vége felől egyre hosszabbá válik. Az idő előrehaladtával a 
rúd instabillá válik a növekvő súrlódás hatására, meggörbül, alakja gyakran fekvő 8-ashoz hasonló lesz, 
miközben a rúd két végpontja közötti távolság egy véges értékhez közelít. A jelenség matematikai 
modelljének leírása mellett számítógépes algoritmust készítettek, amellyel a rúd alakjának időbeni 
fejlődése vizualizálható. 
Dolgozatom célja ezen munka elméleti eredményeinek összehasonlítása fizikai kísérletekkel. Két, 
egymástól rögzített távolságra lévő plexilap közé a végén befogott, rugalmas, körgyűrű keresztmetszetű 
kábeleket vezettem be. A súrlódás mértékét a plexilapok leterhelésének változtatásával befolyásoltam, 
ezen felül különböző anyagú és vastagságú rudakkal, kábelekkel végeztem kísérleteket. Ezek után 
kiválasztottam a legmegfelelőbb kábelt, annak anyagtulajdonságit (rugalmassági modulus) és a 
Coulomb-féle súrlódási tényezőt laborkísérletekkel határoztam meg. A kábeleket addig toltam a lapok 
közé, amíg a rúd alakja a fekvő 8-ashoz hasonló zárt alakot el nem érte. A létrejövő alakokat a plexi 
lapokra merőleges irányból lefotóztam, majd egy görbefelismerő szoftverrel meghatároztam a görbék 
egyes pontjainak a koordinátáit. A kísérleti eredményeket a számítógépes modellel számított alakokkal 
vetettem össze. Az összehasonlítás azt mutatja, hogy ideális kísérleti körülmények között, valamint a 
modellszámítások során megfelelő paraméterek választásával, az elméleti és a kísérleti eredmények jó 
egyezést mutatnak. 
A vizsgálataim jelentőségét az adja, hogy hasonló stabilitásvesztés játszódhat le a növények 
gyökereinek növekedésekor, illetve karcsú robotmanipulátorok működése során. 



 

Homokkontúr 

Hegymegi Julia 
Konzulensek: Domokos Gábor Dr., DSc., Fehér Eszter 

2017 nyarán két hónapot egy gyermektáborban dolgoztam az Egyesült Királyságban. Ez nem csupán 
az első hosszabb külföldi tartózkodásom volt, de az első tudományos megfigyelésem is a természetben. 
A homokvizsgálat egy új, és különleges élményt nyújtott számomra. 
A homokmintákat a Saltfleetby Theddlethorpe Nemzeti Parkból gyűjtöttem, a partra merőleges vonal 
mentén, összesen 13 helyszínről. A mintákat itthon, egyenként kielemeztem. 
1. Mikroszkópra szerelt kamerával képek készültek a homokszemekről 
2. A Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék által biztosított MATLAB programmal geometriai 
adatokat nyertem ki a kontúrokból 
Ezek az adatok a terület (A), konvexitás (c), izoperimetrikus arány (ir) és tengelyarány (ar) voltak. 
Felkeltette az érdeklődésünket, hogy az összes mintánál az ir és ar szinte megegyezett egymással. A 
dolgozat célja ezen jelenség felderítése volt matematikai és geomorfológiai eszközökkel. Egy síkbeli, 
egyszerűsített töredezési modell azt mutatja, hogy a kezdeti alaktól függetlenül, ha egy konvex poligont 
véletlenszerű, egyenes vonalakkal kettévágunk, megfelelő mennyiségű sikeresen bekövetkezett 
töredezés után az élek (és a szögek) száma a 4-hez tart. Ez arra enged következtetni, hogy síkbeli 
töredezés során négyszögek keletkeznek. Ezenkívül az ir(λ) és ar(λ) függvényt vizsgáltam egy 
kétszeresen szimmetrikus konvex S alakzatnál, melyet az egyik tengely mentén lineáris affinitással 
transzformálunk. Megfigyelhető, hogy tetszőleges S alakzat esetén két olyan λ1≤λ2 érték létezik ahol 
ar(λi)=ir(λi). Abban az esetben, ha λ1=λ2 akkor ellipszisről beszélhetünk. Az általánosság korlátozása 
nélkül a λ=1 értéket az ar=1 értékhez rendelhetjük, ezáltal különböző alakzatok esetén a λ1, λ2 értékek 
összehasonlíthatóvá válnak. Érdekes módon úgy tűnik, hogy λ1 a minimumát a téglalapnál (λ1=0.7724) 
és a rombusznál (λ1=0.7555) veszi fel, melyeken kívül nincsen más négyszög ezen geometriai formák 
családjában. Ráadásul a mérési adatoknál azt látjuk, hogy mindkét alakjellemző várható értékei is 
ebben a tartományban mozognak (0,774-0,778). Ennek a matematikai megfigyelésnek köszönhetően 
újra szemügyre vettük a homokszemek kontúrjait. Szinte az összes jól közelíthető volt kissé elnyújtott 
téglalapokkal. 
Összességében a vizsgálat nem csak arra mutat rá, hogy a matematikai modell és parton tapasztalt 
természeti folyamatok között kapcsolatot lehet felfedezni, de egy olyan példát is mutat, ahol a 
terepmunka és a matematika világa összefonódik. 

 



 

Kettős fókusz 

Gergye Menyhért 
Konzulens: Domokos Gábor Dr., DSc. 

"A háromtengelyű ellipszoid alak a tengerparton a hullámtörés helyén található köveken figyelhető meg 
gyakran. A víz csiszoló munkája következtében bármely tetszőleges alakú kő lassacskán egyre inkább 
ellipszoidhoz hasonló." 
David Hilbert, Stefan Cohn-Vossen: Szemléletes Geometria 
A fenti idézet első szerzője, a XX. század első felének egyik legnagyobb matematikusa, a Göttingeni 
Egyetem professzora. Világhírű könyve, a "Szemléletes Geometria" arról tanúskodik, hogy Hilbert 
szerint nem csak a differenciálgeometria alapfogalmai hanem a természeti formáinak megértéshez is a 
háromtengelyű ellipszoidon keresztül vezet az út. Éppen ezért meglepő, hogy ha az ember az 
ellipszoidhoz kapcsolódó egyik legérdekesebb geometriai objektumot, a fokális testet (a gyújtófelületek 
unióját) szeretné megismerni, akkor az egyetlen hozzáférhető forrás éppen a Göttingeni Egyetem 
gyűjteményében található, 240. számú gipsz-modell. 
Dolgozatom célja ezen nevezetes, különleges felület előállítása volt a GeoGebra program keretében 
végzett szerkesztéssel melynek során a Monge-féle képsíkrendszert használtam. A szerkesztéshez 
szükséges a háromtengelyű ellipszoid fonálszerkesztésre való visszavezetése, a felület négy gömbi 
pontjának meghatározása, az ellipszoid általános pontján átmenő két főgörbületi irány meghatározása, 
ehhez a ponton átmenő konfokális felületek kiszerkesztése. A fokális test szimmetriasíkjaiban fekvő 
görbéinek kiszerkesztése, és az ellipszoid egy általános pontjához tartozó a fokális felület két pontjának 
kiszerkesztése. 

 



 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Modern építészet nyomában – 
Építészetelmélet és kritika szekció 

2017.11.16. 09:00–12:40 K. II. 77. 
Elnök:  Szentirmai Tamás DLA, egyetemi docens, 
 Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Építészmérnöki Tanszék 
Tagok:  Masznyik Csaba, építész  
 Martinkó József, design-, és építészetkritikus, Octogon magazin főszerkesztője 
 Wettstein Domonkos, egyetemi tanársegéd, Urbanisztika Tanszék 
 
Titkárok: Fejérdy Péter DLA, egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék, 
 Szabó Levente DLA, egyetemi docens, Középülettervezési Tanszék, 
 Terbe Rita, egyetemi tanársegéd, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 
 
 
Párhuzamos történetek – Olvasókönyv szociális lakásépítési kísérlethez Alvaro Siza portói 
Bouça épületegyüttese kapcsán 9:00 

Szerző: Rádler Luca  
Konzulens: Vukoszávlyev Zorán PhD, egyetemi docens, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 

 
Autonóm lakóközösségek 9:20 

Szerzők: Simon Zsófia, Magyari Andrea  
Konzulens: Perényi Tamás DLA, egyetemi docens, Lakóépülettervezési Tanszék 

 
Export Novecento 9:40 

Szerzők: Dávid Dóra, Pokol Júlia  
Konzulens: Vasáros Zsolt DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 
Kultúrák között – magyar építészek Észak-Afrikában. 
Kritikai esettanulmány Parajdi Mester László munkásságáról 10:00 

Szerzők: Veres Laura, Tibai Friderika  
Konzulens: Vasáros Zsolt DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 
Átmenet  10:20 

Szerző: Incze Ádám  
Konzulens: Kemes Balázs DLA, tudományos segédmunkatárs, Középülettervezési Tanszék 

 
SZÜNET 
 
Síkból térbe  11:00 

Szerző: Tóth Zoltán András  
Konzulens: Szabó Levente DLA, egyetemi docens, Középülettervezési Tanszék 

 
Talált házaink – A modern műemlékvédelem esete egy ózdi iskolával 11:20 

Szerzők: Csáthy Dorottya, Varga Noémi Kinga, Starkbauer Lilla  
Konzulensek: Terbe Rita, egyetemi tanársegéd, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék, 
 Nagy Iván DLA, egyetemi adjunktus, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 
 



 

Modern hajlék – egy szerény álom nyomában 11:40 
Szerző: Vörös Augusztina  
Konzulens: Vasáros Zsolt DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 
Egy lencsényi kollektivitás az egyediségben 12:00 

Szerző: Nagy Dóra  
Konzulens: Szabó Levente DLA, egyetemi docens, Középülettervezési Tanszék 

 
Kortárs társadalmi érintettségű építészet Venezuelában és itthon 12:20 

Szerző: Kovács Fruzsina  
Konzulens: Alföldi György DLA, egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék   



 

Párhuzamos történetek – Olvasókönyv szociális lakásépítési kísérlethez 
Alvaro Siza portói Bouça épületegyüttese kapcsán 

Rádler Luca 
Konzulens: Vukoszávlyev Zorán PhD 

Az 1974-es demokratikus átalakulás utáni forradalmi hangulat jelentős társadalmi változásokat hozott, 
és friss kezdeményezéseket indukált Portugáliában. A Nuno Portas által szerveződő SAAL programnak 
köszönhetően, tömeges szociális lakásépítés indult. A mára mindenki számára jól ismert építész, az 
akkor fiatal Alvaro Siza Vieira is aktív résztvevője volt a modellcsoportnak, s tevékenységének. 
Portugália északi régióközpontjában, Portóban, több lakónegyed is megvalósult, az építész-
közgazdász-szociológus alkotta tervezőcsoportok közreműködésével. Ezek közül legismertebb, a 
történeti belváros északi határában álló Bouça-negyed. Tanulmányomban kitérek a lakóház-együttes 
történelmi hátterére, Alvaro Siza alkotói hozzáállására, különös tekintettel a közösségi fejlesztés 
alternatív megvalósítására, és az épület részletes elemzésére. A kutatás személyes vonatkozása, hogy 
a sorház egyik lakásában töltöttem közel egy hetet. Célom, hogy a saját, és itt élő barátaim térbeli 
tapasztalatait feldolgozva, személyes képet alkossak a történelmi kontextus megértésén túl, a lakóház 
létrejöttének különös történetéről és létének jelenkori vonatkozásairól. Az épület eredetileg a városban 
élő munkásosztálybeli családoknak épült, mára viszont kicserélődött lakóközösséggel, zömmel fiatal 
designerek, és felső középosztálybeli pályakezdők lakta társasházzá vált. A napjainkban zajló 
dzsentrifikáció nem írja-e felül a házak eredeti rendeltetése hordozta szellemiségét és lényegét? A 
szociális lakások szerkesztése kompakt alaprajzot és térszervezést mutat - lehet-e ma komfortosan élni 
ezekben a négy méter széles, moduláris lakásokban? Alkalmas-e az élettér hiánytalan kiteljesedésére, 
illetve a belső terek szűkös mérete milyen befolyással van az itt élőkre? Miként tölti be a lakóegység, az 
otthon szerepét, emellett milyen téri minőségűek ezek a helységek? A Bouça lakótömbre fókuszálva 
vizsgálom meg a korszak szociális lakásépítési kísérletét, a szakirodalom segítségével. Saját 
tapasztalataim felhasználásával újraolvasom az építészeti döntések jelentőségét, és keresem ma is 
releváns vonatkozásaikat. 

 



 

Autonóm lakóközösségek 

Simon Zsófia – Magyari Andrea 
Konzulens: Perényi Tamás DLA 

A tavalyi velencei Biennálé egyik legtöbbet idézett kiállítása a dán Effect cég autonóm településre 
vonatkozó terve volt. A korábbi sok, hasonló kísérlet után ez a terv Hollandiában a megvalósítás 
küszöbére érkezett, emellett a világ több országa mutatott komoly érdeklődést a projekt iránt, értékelve 
annak realitását. Az elkerülhetetlen globalizáció mellett egyre több emberben ébred igény egyfajta 
elvonulásra, visszatérésre a természetbe. Nincs ebben semmi meglepő, a történelem folyamán számos 
példát láthattunk erre. Elég csak Rousseau-ra gondolni, vagy közelebbi példaként megemlíthetjük a 
múlt század 60-as, 70-es évei szubkultúráját, ill. a hippiket, akik zárt közösségeket, „kommunákat" 
hoztak létre. Korunk technológiájával, mérnöki tudásával már egyre több olyan kezdeményezés születik, 
melyek építészeti relevanciaként is szolgálhatnak számunkra. Ezek a kísérletek azonban már nem a 
környező társadalom tagadásából építkeznek, hanem globális problémák a mozgató rugóik. 
Dolgozatunkban az autonóm lakóközösségeket szeretnénk vizsgálni, feltárni az előnyeit és hátrányait ill. 
az ebben rejlő lehetőségeket, mind a saját magunk, mind mások számára. Szeretnénk köztudatba 
hozni, mint egy alternatív életlehetőséget, ami a lakhatással kapcsolatos problémákra is egyfajta választ 
adhat. Első lépésként vizsgáljuk az autonómia fogalmát, melyek az egészséges határai a mai modern 
társadalomban egy ilyen típusú elszakadásnak, anélkül, hogy teljesen elszigetelődének ezek a 
közösségek. Fontos kérdés, hogy mennyire tud ez a viszonylag zárt rendszer létezni és fejlődni a mai 
világban, nem feltétlenül helyettesítve a meglévő társadalmi és gazdasági mechanizmusokat, inkább 
párhuzamos fejlődést és kiegészítést feltételezve. 
Kutatásaink alapját különböző külföldi példák átfogó elemzése képezi. Lényegesnek tartjuk, hogy ne 
csak a jóléti társadalmakban kialakuló terveket vizsgáljuk, hanem a világ több pontjáról keressünk 
megoldásokat, melyek különböző igényeket szolgálnak ki. Ezek a példák a nálunk is jelen lévő szociális 
problémák megoldására is lehetőséget kínálhatnak. Fő célunk az autonóm lakóközösségekben rejlő 
lehetőségek összefoglalása, mind szakmai, mind társadalmi szempontból, elősegítve egy későbbi hazai 
megjelenést. 



 

Export Novecento 

Dávid Dóra – Pokol Júlia 
Konzulens: Vasáros Zsolt DLA 

A 19-20. század fordulója és a 20. sz első fele az európai politikai színtéren a nacionalizmus virágzását, 
az újkori imperializmust, a gyarmatbirodalmak világát és az első világháborút, majd a szélső jobboldali, 
fasiszta ideák elterjedését jelentette. Ebben a közegben alakult ki a modern mozgalom, mely számos 
baloldali eszmét zászlajára tűzött - filozófiája, formai megoldásai átjárták a gyarmattartó társadalmakat 
is. Az afrikai kolóniákon számos épület, városrész, város jött létre a modern építészet szellemében, 
ezek közül dolgozatunkban első sorban az olasz gyarmatbirodalomhoz tartozó Eritrea fővárosával, 
Asmarával foglalkozunk. 
Miközben Németországban a nemzetiszocialista rendszer akadályozta a Bauhaus működését, Asmara 
modern városrésze Mussolini megbízásából épült 1937-től kezdve. Most, csaknem száz év elmúltával 
rengeteg kérdés merül fel az immár helybeliek által használt, tisztán modern, expresszionisa, futurista 
várossal kapcsolatban: az építés helyén teljesen idegen és előzmény nélküli épületek felhúzása csupán 
az elnyomó rendszer egy megnyilvánulása volt, annak hegemóniáját hirdette? Vagy az építészek 
valóban hitték, hogy a modern egyetemesen jó megoldásokat adhat a világ bármely pontján? Esetleg 
csupán kihasználták, hogy a kritikusaik számára érdektelen Afrikában megvalósíthatják legmerészebb 
ötleteiket is? Kísérletezés volt ez, hogy bővítsék építészeti eszköztárukat, s majd később felhasználják 
tapasztalataikat európai karrierjük során? Megpróbálták a modernt annak a helynek a "képére szabni", 
ahol építenek, figyelembe venni klimatikus adottságokat, használtak tradicionális, jól bevált elemeket? 
Befolyásolta ez a későbbi építészeti fejlődést a környezetében, és ha igen, milyen eredménnyel? 
Dolgozatunkban Asmara építészeti kincseit, a város kialakulását és mai állapotát elemezzünk, valamint 
megpróbáljuk kideríteni, mi miatt merült majdnem teljes feledésbe ez az időben megrekedt tér. Ezen 
felül kísérletet teszünk egy lehetséges tanulmányút kutatási programjának kidolgozására is. 
Szakirodalom: 

Antoni, Folkers, Modern Architecture in Africa, Amsterdam, SUN Architecture and Author,2010 
Stefan, Boness, Asmara - Africa´s Jewel of Modernity, Jovis Verlag, Berlin, 2016 
Stefan, Boness, Asmara - The Frozen City, Jovis Verlag, Berlin, 2006 
Edward, Denison, Guang, Yu Ren, Naigzy, Gebremedhin, Guang, u Ren, Asmara: Africa; Secret Modernist City, 2003 
A., Sartoris, Gli elementi dell’architettura funzionale. Sintesi panoramica dell’architettura moderna, Milano, Editore Ulrico 
Hoepli, 1935 
N., Labanca, Oltremare. Storia dell’espensione coloniale italiana, Bologna, Società editrice il Mulino, 2002 
C. Cresti, B. Gravagnuolo, F. Gurrieri, Architettura e città negli anni del fascismo in Italia e nelle colonie, Firenze, Angelo 
Pontecorboli Editore, 2004 
A. Pica, Architettura moderna in Italia, Milano, Editore Ulrico Hoepli, 1941 
Sean Anderson - Modern Architecture and its Representation in Colonial Eritrea 
Mia Fuller - Italy's Colonial Futures: Colonial Inertia and Postcolonial Capital in Asmara 
Mike Davis - Planet of Slums 



 

Kultúrák között – magyar építészek Észak-Afrikában. 
Kritikai esettanulmány Parajdi Mester László munkásságáról 

Veres Laura – Tibai Friderika 
Konzulens: Vasáros Zsolt DLA 

Dolgozatunkban Észak-Afrika gyarmati országainak kulturális útkeresésével foglalkozunk egy egyre 
fokozódó igényeket és elvárásokat megfogalmazó, közben folyamatosan változó korban, ahol az 
egykori gyarmatosító hatalmak, Európa építészei képviselnek új modern és kortárs nézeteket. Afrika 
gyarmati országaiban a '70-es évektől fokozottan hódított teret a nyugati kultúra és annak technológiai, 
kulturális vívmányai. A hagyományokon alapuló afrikai építészetnek új alapokat kellett találnia 
továbbéléséhez, a kulturális gyarmatosítás a helyi értékek, tradíciók feledésbe merülésével fenyegetett, 
és fenyeget ma is. A tradicionális építészet éltetése, és a változásra vágyó helyi építészet 
újraértelmezése a modern mozgalmak és a kortársak feladatává vált. 
Mi az érték? Hogyan képes a helyi hagyományokba beavatatlan szem megoldást találni a felmerülő 
nehézségekre, közben milyen mértékben tud elszakadni saját kultúrájától? Hogyan képes külső 
szemlélőként olyan helyi építészetet teremteni, mely ténylegesen a helyieknek szól? Vannak-e 
tanulságaik, melyek hasznosak lehetnek hazánkban? Van-e esély saját hagyományos építészetünk 
progresszív megújulására? 
Az alapvető célkitűzések megvalósítása, mint a tradíciók megőrzése, jól működő és fenntartható 
megoldások, környezetbe való illeszkedés, igények kielégítése szemben állnak a korlátozott 
anyagválasztékkal, az építés nehézségeivel és a magas fenntartási költségekkel. Számos közismert 
nyugat-európai építész mellett feltűnnek magyar törekvések, kudarcok és sikerek egyaránt. A 
társadalmi, gazdasági problémákkal, belső feszültségekkel szüntelenül küzdő, és eközben a világ 
legszegényebbjei közé sorolható térségben felmerülő kérdéseket vizsgáljuk, kiemelten egy magyar 
származású építész, Parajdi Mester László életművének megismerésén keresztül. 
Forráslista: 

Aga Khan Award for Architecture (szerk.), Ait Ourir Childrens' S.O.S. Village On-site Review Report, [weboldal], 1989, 
https://archnet.org/system/publications/contents/731/original/FLS0741.pdf?1384748546, (letöltve 2017.09.24.). 
Courtesy of Architect (submitted to the Aga Khan Award for Architecture), Photographs of Solar Energy Research Center, 
[weboldal], 1986, https://archnet.org/system/publications/contents/665/original/FLS0675.pdf?1384748380, (letöltve 
2017.09.24.). 
Fathy, Hassan, Natural Energy and Vernacular Architecture. Principles and Examples with Reference to Hot Arid Climates, 
Chicago, University of Chicago Press, 1986. 
Ferkai András – Rubóczki Erzsébet (szerk.), Közti 66 - Egy tervezőiroda története I-II., Budapest, Vince Kiadó, 2015. 
Frey, Pierre, Learning from Vernacular Architecture. Towards a New Vernacular Architecture, Párizs, Actes Sud, 2010. 
Koenigsberger, Otto H. et al., Manual of Tropical Housing and Building: Climatic Design Pt. 1, London, Longman, 1972. 
Mester de Parajd, László – Corinne, Regards sur l’habitat traditionnel au Niger (Les Cahiers de construciton traditionnelle), 
Nonette, Editions CREER, 1988. 
Oliver, Paul, Shelter in Africa, London, Barrie and Jenkins, 1971. 
Weber, Willi, Yannas, Simos (szerk.), Lessons from Vernacular Architecture, Routledge, 2014. 
http://terra.hypotheses.org/ 

https://archnet.org/system/publications/contents/731/original/FLS0741.pdf?1384748546
https://archnet.org/system/publications/contents/665/original/FLS0675.pdf?1384748380


 

Átmenet 

Incze Ádám 
Konzulens: Kemes Balázs DLA 

Kollégium szerepe ma. 
A kollégium az egyetemi élet színtere, közösségi tér, találkozóhely, lakhely, a tanterem folytatása. 
"Társadalmi mikró-ökoszisztéma." Mi az a tér, ami elősegíti a társadalmi összetartozás-élmény 
kialakulását? A kollégium otthon helyett otthon. Átmeneti állapot a család nyújtotta megszokott 
biztonság és az önálló ismeretlen között. A kollégiumok védett környezetet biztosítanak a családról való 
leszakadáshoz, az önálló élet megalapozásához, mind szociális, mind anyagi szempontból, egy olyan 
helyen, ami a közösségben lakás egyik leggyakoribb formája. A magyarországi kollégiumok jellemzően 
egy formulát követnek térszervezésükben: 2-3-4 fős középfolyosóról nyíló szobák, közös használatú 
kisebb konyhákkal, fürdőszobákkal, a szintek között szétszórt kisebb-nagyobb közösségi terekkel, és 
olyan (150-200) fős befogadóképességgel, amiben a „családias” közeg már nem tud kialakulni. 
A dolgozat Avi Friedman Innovative Student Residences című könyve és hazai, valamint nemzetközi 
példák alapján keresi azokat a téri, építészeti elemeket, amitől egy kollégiumi közösség jobban tud 
működni. 

 



 

Síkból térbe 

Tóth Zoltán András 
Konzulens: Szabó Levente DLA 

A hollóházi Szent László Templom építészete. 
A dolgozatomban Csaba László 50 éve, 1967-ben épült hollóházi Szent László templomát vizsgálom a 
kezdeti vázlatoktól a jelenlegi állapotáig. Az építész zömmel publikálatlan hagyatéki anyagának 
segítségével betekintést nyerhettem az épület keletkezésének folyamatába, építésének történetébe. 
Bejárások alkalmával megismertem az épület mostani helyzetét, átalakításait, így az építész terveivel 
szembenálló későbbi megoldásokat is bemutatom tanulmányomban. A templom egyszerű megjelenése 
mellett igazán izgalmas részletekkel szerkesztett. Az alkotás technikai megoldásait és gondolatait 
párhuzamba állítom kortársai, illetve az építész további templomainak tereinek képzésével is, a rokon 
megközelítések kimutatásának és az eltérő indíttatások bizonyításának céljával. 

 



 

Talált házaink – A modern műemlékvédelem esete egy ózdi iskolával 

Csáthy Dorottya – Starkbauer Lilla – Varga Noémi Kinga 
Konzulensek: Terbe Rita, Nagy Iván DLA 

Egy Mesteriskolás tanulmányút során terelődött először a figyelem az ózdi Árpád Vezér Úti Általános 
Iskolára. Az utca vakolt háztömbjeinek monotonitásából kitűnik a vörös téglás épülettömeg. Azonban 
homlokzati megjelenésével, tömegformálásával rendkívül finoman illeszkedik a Béke telepi lakóházak 
közé. Első pillantásra érezhető, hogy az 50-es 60-as évek építészetének egy kivételes példájával állunk 
szemben. Bár az idő nem múlt el nyom nélkül felette, karakteres, letisztult megjelenése mai szemmel 
nézve is megállja a helyét.  Szerettünk volna jobban megismerkedni az épület vonatkozásaival, illetve a 
korral melynek lenyomataként áll az egykoron vaskohászatáról ismert iparvárosban. Ugyanakkor 
felmerül a kérdés, hogy ez az esztétikai minőség, ami egy építész szemüvegén át rögtön észrevehető, 
egy laikus számára is ugyanúgy értéket képvisel? Vajon a használóknak is kincset jelent az épület, vagy 
pusztán egy, a város számára nélkülözhetetlen funkciót betöltő középületet, mely a város döntő 
részéhez hasonlóan a szocialista időszakból ragadt itt? Kezdeti kutatásunk nehézségét és ezzel együtt 
izgalmát adta, hogy a ház építésének körülményei egyelőre ismeretlenek. Csak feltételezni lehet 
idetelepülésének idejét, tervezőjének személyéről pedig eddig semmilyen információt nem leltünk. 
Építészét az épület sajátosságai, elhelyezkedése és a vélt kor építészeti környezetének kellő ismerete 
alapján csak feltételezni lehet. Ez a rejtélyesség még különlegesebbé teszi ezt a „talált házat”. Az első 
gondolatindító a tervező ismeretlensége volt, ezért egyik szálon az alkotó kilétét kutatjuk. Ehhez az 50-
es 60-as évek magyarországi iskolaépítésben releváns építészei, az oktatási épületek egyedi és 
típustervei, az állami tervezőirodák és munkatársaik, illetve az egyedi és ismételt stílusjegyek mentén 
próbálunk eljutni, miközben egy, a hazai építészetben nagyon sajátos, néha lenézett, a politikával és 
ideológiákkal átitatott korszak összefüggéseit, vonatkozásait vizsgáljuk. De hogyan is viszonyuljunk egy 
ilyen talált értékhez? Dolgozatunk során a „modern műemlékek” kérdéskörét vizsgáljuk az iskola 
példáján keresztül. Mi az ami értékessé és ezáltal értékké tesz egy újkori épületet? Mi az, ami valódi 
kincs, és nem csak egy érzelmi ragaszkodás, nosztalgia egy letűnt korszak után? Mennyire tudott 
egyensúlyban maradni a funkcionalitás és az esztétika, és hogyan értékelhető ez a kortárs oktatási 
terek tervezési elveinek tükrében? A kutatás másik szálaként ezen kérdések mentén különböző 
eszközrendszerek segítségével (összehasonlítás külföldi illetve hazai példákkal, terek és betöltött 
funkcióik) vizsgáljuk és értékeljük az iskola jelenkori működését. Bár dolgozatunkban egy konkrét épület 
esetén foglalkozunk a modern épületeinek kincseivel, megóvásával, értékmentésével, bízunk benne, 
hogy egyfajta általánosítható metódust tudunk bemutatni, mely más “talált” épületeknél – a saját 
vonatkozási rendszerükre transzformálva – is működőképes. Kutatásunk kezdetén a második 
világháborút követő évtizedek építészetét elemeztük. Ehhez korabeli és jelenkori, visszatekintő 
irodalmat is felhasználtunk. A további vizsgálatainkhoz a típustervekhez, megvalósult épületek terveihez 
és konkrét építészek munkásságának szakirodalmához fordulunk. 
Források: 

EGRI Zoltán: Iskolaépületek. Budapest, Műszaki Kvk, 1964. 
Új Magyar Építőművészet folyóirat cikkei 
FERKAI András: Űr vagy megélt tér. Budapest, TERC, 2004. 
RAINER M. János: Hatvanas évek Magyarországon. Budapest, 1956-os Intézet, 2004. 
 

 
Fotók: Nagy Iván DLA 



 

Modern hajlék – egy szerény álom nyomában 

Vörös Augusztina 
Konzulens: Vasáros Zsolt DLA 

Hassan Fathy, a XX. század legismertebb egyiptomi, nemzetközi jelentőségű kortárs építésze, 
életművének igen fontos szegmense New Gourna falu megszületése. Újragondolt egy ősi, egyszerű 
építési módot, és gyorsan el is készültek vályogból a szerény lakóházak első példái. Sajnos az 
építmények már egyre kevésbé lelhetőek fel, pusztulásuk igen felgyorsult. Jelentős viszont a falu 
időbeni hatása; napjainkban is értékes példája a vernakuláris építészetnek. 
Szerencsém volt pár hónapja személyesen is megtapasztalni a helyet, az egyszerűségében rejlő 
zsenialitását, de mindemellett a pusztulását is átélhettem. Fontosnak tartom Fathy művének 
továbbélését, habár fizikailag ez egyre kevésbé tűnik lehetségesnek. A szellemi értéke azonban 
megőrizhető és továbbvihető hozzáállásának követésével, amelyhez szemléletének mélyebb 
megismerése szükséges. 
Izgalmas feladatnak tartom a tervezést a mai vonatkozásban. A Nílus völgyében az erőforrások 
jelentősen fogynak, a populáció pedig folyamatosan nő. Habár már számos új anyag, és egyre több 
példa is rendelkezésünkre áll a demográfia kihívását követő építészetre, a feladat egyre nyitottabb. 
A tervezés előtt esettanulmányokban keresem a hagyományos iszlám és a kortárs építészet közötti 
párhuzamokat, különbségeket, a régi hatását az újra. Végül kísérletet teszek a tradicionális elemek 
sikeres adaptálására egy szerkezetileg korszerű, de felfogásban Fathy-hű házban. 

 



 

Egy lencsényi kollektivitás az egyediségben 

Nagy Dóra 
Konzulens: Szabó Levente DLA 

A múlt építészetének megóvására számos lehetőség kínálkozik, melyeknek nem egyértelmű az 
értelmezése. Épületek védelméről, műemlékvédelemről korábbi helyreállítási példák elemzésén 
keresztül szerezhetünk tapasztalatokat. A beavatkozás mértéke nagyrészben építészeti döntés, a 
tervezők alkut kötnek önmagukkal, a befogadó közönséggel, az épület funkcionális vagy vizuális 
elsőbbrendűségét illetően. Az első lépés az értékválasztás és az azok melletti elköteleződés, mely után 
a tervezési folyamat más irányok tartását követeli. 
A MOME Campus megújításának tervpályázatára beérkezett tervek szintén sokszínű palettát mutattak 
erre a megközelítésre. A telken álló főépület, mely Farkasdy Zoltán nevéhez köthető, helyi védettséget 
élvez. A szocialista realista stílusjegyeket mutató, de kiváló építészeti alkotások egyik karakteres 
példája a korszakból. 
A nyertes – 3h iroda által készített - pályázatot kezdetben nem éreztem egy probléma tökéletes 
megoldásának. Jobban kutatva az információkat azonban sikerült a tervet a műfajban kategorizálnom. 
Ez a megközelítés csupán egy szó felismerésén alapult. Egy gondosan megválasztott szóhoz képet 
társíthat az agyunk, mellyel felerősödhet a mondanivaló. Így alakult, hogy a 3h pályaművében említett 
lencse [1] szót olvasva Steven Holl múzeumbővítéséről szóló cikk jutott eszembe, melynek címe 
Lencsék a gyepen [2]. Innentől kezdve érdeklődésem egyre mélyebbre hatóvá vált. Dolgozatomban 
szeretném a hasonlóságokat és különbségeket feltárni e két épület között. Két hasonló karakterű 
bővítés a világ két végén, és mindkettő a lencseszerű kialakításával vált „egyedivé”. 
[1] http://epiteszforum.hu/mome-campus-a-3h-nyertes-palyamuve 
[2] http://epiteszforum.hu/lencsek-a-gyepen-steven-holl-muzeumbovitese-kansas-cityben 



 

Kortárs társadalmi érintettségű építészet Venezuelában és itthon 

Kovács Fruzsina 
Konzulens: Alföldi György DLA 

Az építészeti alkotások társadalmi érintettsége tagadhatatlanul kiemelkedő szereppel bír. Tavaly a 15. 
Velencei Építészeti Biennálé középpontjába a közösség került.  A kiállítás kurátora, Alejandro Aravena, 
többek között az épített környezet minőségének és az életszínvonal javítására irányuló, új nézőpontot 
nyitó sikeres projektek, kísérletezések ismertetésére tett felhívást. Célja, hogy ezek az építészet és a 
civil társadalom közötti szakadék áthidalását igyekvő programok követhető mintaként szolgáljanak, 
illetve a résztvevők megosszák saját tudásukat és tapasztalatukat egymással [1.]. A Jelentés a frontról 
mottójú Biennálé témájához tökéletesen igazodik a venezuelai pavilon, mely 15 különböző 2014 és 
2016 között megvalósuló projektet mutat be. Ezek számos venezuelai, illetve külföldi építészirodák, 
társulások együttműködése révén létrejövő és közösségi részvételen alapuló fejlesztések. Olyan kreatív 
beavatkozások, melyek a növekvő szegénységgel és az egyre nagyobb társadalmi különbségekkel 
rendelkező Venezuelában a mindennapokkal küzdő, nyomornegyedekben élő lakosság városi 
lakhatását segítik [2.]. A dél-amerikai országban már a 2000-es évek elején is születtek a Biennálén 
kiállítottakat megelőlegező projektek, a mára nemzetközivé nőtt Urban-Think Tank (U-TT) csoport 
munkái [3.]. Lehetséges volna, hogy az elmúlt két évtizedben egy sajátos építészeti iskola van 
kialakulóban Venezuelában? Dolgozatomban az egyes projektek elemzésével, összehasonlításával, 
illetve rendszerezésével a fejlesztési folyamatok indikátorait, az együttműködésben résztvevő 
építészek, helyi közzösségek, támogató intézmények, állami szervek szerepét és jelentőségét, a 
megvalósulások körülményeit térképezem fel. Kutatásom kiterjed a venezuelaihoz hasonló 
magyarországi kezdeményezések vizsgálatára is, továbbá arra keresem a választ, hogy miként lehetne 
az említett beavatkozások metódusát és eszközeit a főváros szegényebb negyedeiben és az ország 
periférikus területein élő, hátrányos helyzetű közösségeiben alkalmazni. 
Források: 

[1.] http://www.labiennale.org/en/architecture/exhibition/15/ 
[2.] http://www.urban-forces.com/exhibition.html 
[3.] http://u-tt.com/about/ 
 

 
Kép forrása: http://urban-forces.com/projects/1100_catia.html 

http://u-tt.com/about/


 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Műszaki modellezés és informatika 

2017.11.16. 11:00–12:20 K. II. 85. 
Elnök:  Mályusz Levente PhD, egyetemi docens, 
 Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék 
Tagok:  Szoboszlai Mihály PhD, egyetemi docens, Építészeti Geometria és Informatika Tanszék, 
 Takács Lajos PhD, egyetemi docens, Épületszerkezettani Tanszék 
 
Titkár: Pék Johanna PhD, egyetemi adjunktus, Építészeti Geometria és Informatika Tanszék 
 
 
Építőipari normaadatok alkalmazása, 
az építési projekt sajátosságainak figyelembevételével 11:00 

Szerző: Tóbiás Dániel Alex 
Konzulens: Klujber Róbert, mestertanár, Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék 

 
A BIM hazai alkalmazásának vizsgálata 11:20 

Szerzők: Porkoláb Flóra Anna, Gáspárdy Blanka, Ács Fruzsina 
Konzulens: Kovács Ádám Tamás, tanársegéd, Építészeti Geometria és Informatika Tanszék 

 
A "múlt" digitalizálása 11:40 

Szerzők: Zámbó Kamilla, Vereckei Szilvia 
Konzulens: Kovács Ádám Tamás, tanársegéd, Építészeti Geometria és Informatika Tanszék 

 
Fázik-e egy templom vizes pulcsiban? – 
A falazat nedvességtartalmának befolyása egy templom épületenergetikájára 12:00 

Szerzők: Szabó Bálint, Kirchknopf Márton 
Konzulensek: Harmathy Norbert PhD, egyetemi adjunktus, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 
 Heincz Dániel, mérnöktanár, Épületszerkezettani Tanszék 

  



 

Építőipari normaadatok alkalmazása, 
az építési projekt sajátosságainak figyelembevételével 

Tóbiás Dániel Alex 
Konzulens: Klujber Róbert 

Magyarországon az utóbbi időkben tapasztalható volt, hogy az előzetesen kalkulált mérnökárak 
alulbecsültek a tényleges megvalósítási költségekhez képest, melyek a piaci ár jellemez. Különösen 
igaz ez a nagyobb projektekre, melyeknek kockázatai is nagyobbak és összefüggésrendszerei 
mélyebbek, mint a kisebb beruházások esetén érzékelhető. Ez a fajta pontatlanság bizonytalanná teszi 
a beruházásokat és azok szereplőit egymással szemben, akár az épített műtárgy létrejöttét is 
veszélyeztetheti (pl. mérnök árból nem következtethető végelszámolás, pótmunkák kiírása, hiányzó 
erőforrások). 
Ennek a jelenségnek a vizsgálata során, elemeztem az építőipari árképzést (mérnökár és piaci ár). A 
kutatás során feltártam néhány kritikus pontot az árképzés algoritmusában. Ezek figyelembe vételével 
nagyobb pontossággal képezhetjük a mérnökárat, a projekt lényegesebb elemeinek ismeretében 
(projekt léptéke, időbeni lefutása, térbeli organizációja, technológiája, cash flow, stb.). Vizsgáltam 
továbbá a normaidők alakulását is: mai értékeket összevetettem a múltban használatosakkal, valamint 
más országban is megnéztem, hogy hogyan építik be az árképzésbe ezt az állandót (pl. DIN 276). Ezen 
ismeretek segítségével, meghatározhatjuk azokat a tartományokat a projektek méretére vonatkozóan, 
ahol a jelenlegi algoritmus jól alkalmazható, illetve azt a léptéket, ahol a manapság használatos 
módszerek nem, vagy csak nagyon nagy kompenzációkkal használhatóak. Bevezethetünk új 
szemléletmódokat, melyek árnyaltabban képesek leírni, az egyes technológiák közötti különbségeket, 
így könnyebben el tudjuk dönteni, hogy melyiket érdemes használni az adott körülmények között. 
A kutatás során a mindennapokban alkalmazott normaidőket és azok pontosságát, általam készített 
algoritmusok, programok segítségével mértem, virtuálisan modellezett projekteken, (Az adatok 
létrehozásához C++ nyelven, Visual Studio fejlesztői környezetben, az ábrázolásukhoz pedig Python 
nyelven, Sublime Text3 fejlesztői környezetben dolgoztam). A továbbiakban az eredmények 
beépíthetők költségbecslő algoritmusokba, valamint építésszervezésnél is figyelembe vehetők, ennek 
során növelhető a költségbecslés pontossága. Az így kialakult döntéstámogató rendszerek 
hatékonyabban segíthetnek, már az építészeti koncepció fázisában is a tervezőknek, 
költséghatékonyabb építési programok kialakításában. 



 

A BIM hazai alkalmazásának vizsgálata 

Ács Fruzsina – Gáspárdy Blanka – Porkoláb Flóra Anna 
Konzulens: Kovács Ádám Tamás 

A dolgozat a BIM hazai alkalmazásának vizsgálatát tűzi ki célul. A téma érdekessége, hogy a BIM 
korszerű téma, és itthon is egyre nagyobb teret hódít. Azonban maga a kifejezés többféleképpen is 
definiálható. A kutatás elején a BIM különböző jelentéseit értelmezzük. A leglényegesebb eleme az 
épület és egyéb kapcsolódó tervezési információ tárolásának és megosztásának újfajta megközelítése. 
Ezáltal nem tekinthető kizárólag technológiai megoldásnak, mert alapvetően változtatja meg a tervezés 
és a különböző szakágak közötti együttműködés folyamatát. 
A kutatás során először kvantitatív módszerrel dolgoztunk. Ahhoz, hogy statisztikailag elemezhető 
adatmennyiséghez jussunk, összesen 945 címzettnek küldtük ki kérdőívünket, amelyből 198 kitöltés 
érkezett be (20,95%). A kérdőívet a fent említett okból nem csak építészirodákhoz juttattuk el, hanem 
kiterjesztettük a statikus, gépész, tájépítész szakágakra is. Ezáltal nem csak a szakmákon belüli, 
hanem azokon átívelő összefüggések is vizsgálhatóak. A kérdőívben általános információkat 
kérdeztünk a cégektől: hány fős az iroda, mikor alakult, megbízások időtartama és léptéke, külföldi és 
magyar projektek aránya, cégnél dolgozók munkatapasztalata. Felmértük továbbá a tervező szoftverek 
alkalmazásának jellemzőit. 
A kutatás második szakaszában több, olyan építészirodákkal készített mélyinterjút elemeztünk, amelyek 
rendelkeznek tapasztalattal a BIM alkalmazásában. Az interjúk során részletesebb képet kaptunk az 
információs modellezés gyakorlati működéséről. Bepillantást nyertünk az integrált tervezésre való 
átállás folyamatába és kérdeztünk a bevezetés okairól, kezdeti nehézségekről, és a jövőbeli terveikről. 
A BIM használatáról külföldön is végeznek hasonló felméréseket. Angliában, ami a BIM használat 
szempontjából a világ vezető országai közé tartozik, 2011 óta minden évben készül kutatás ebben a 
témában. Ezeket összevetve megfigyelhető, hogy a BIM-et évről évre egyre többen használják, 
azonban a hazai viszonyokról nem találtunk átfogó elemzéseket. A kutatásunkból például kiderül, hogy 
azon építészek közül, akik jelenleg nem használnak BIM-et, hány százalékuk tervezi 1-3 éven belül a 
bevezetését, vagy akik már használják, milyen szinten teszik ezt. Ezekből az információkból fontos 
következtetéseket tudunk levonni a jövő magyar építészeinek munkakultúrájáról, ami hasznos tudással 
szolgálhat a jelenleg tervezendő építési projektekhez. 



 

A "múlt" digitalizálása 

Zámbó Kamilla – Vereckei Szilvia 
Konzulens: Kovács Ádám Tamás 

A BIM (Building Information Modeling) egy olyan folyamat, amelyet elsősorban épülettervezés és 
kivitelezés területén használnak, egy intelligens, digitális épületmodellt használva ad további értéket, 
információt az épületek teljes életciklusához, ezáltal üzemeltetéséhez. Egy hatékony kommunikációs 
eszköz és információ forrás. 
A  már meglévő épület(amelyek nem digitális tervezés útján lettek tervezve és kivitelezve) felújítása, 
átépítése, bővítése, üzemeltetése túlnyomó többségben nem BIM-en keresztül zajlik. A 
háromdimenziós modellek használata segíti az épületek jobb megismerését, hatékonyabbá teszi a 
kommunikációt a használókkal, könnyebbé, költséghatékonyabbá teszi az üzemeltetést, illetve létrehoz 
egy közös információ forrást, egy adatbázist, amit minden szakág használni tud. 
Kutatásunk során tárgyaljuk hogyan is néz ki egy modell különböző részletezettségi szintek esetén, 
illetve hogy egy már meglévő épület megmodellezésénél mi a szerepe ennek, milyen mennyiségű, 
milyenségű információ szükséges a BIM modellben, hogy az ki tudja szolgálni a létesítmény 
üzemeltetést, fenntartást. Mindezt esettanulmányok elemzésével, vizsgálatával tárjuk fel, bemutatva két 
különböző tervező programon keresztül egy-egy modell működését mik a különbségek, határaik 
bevihető és kinyerhető információk terén, milyen kiegészítő programok alkalmazása lehetséges, illetve 
a különböző formátumokat, csatolási lehetőségeket. 
Mindezen keresztül bemutatjuk, mire képes a digitalizálás, a BIM az épületek tervezésének, 
kivitelezésének koordinációján túl. 



 

Fázik-e egy templom vizes pulcsiban? – 
A falazat nedvességtartalmának befolyása egy templom épületenergetikájára 

Szabó Bálint – Kirchknopf Márton 
Konzulensek: Harmathy Norbert PhD, Heincz Dániel 

Az épületeket épületfizikai szempontból hőtechnikai és páratechnikai hatékonyságuk szerint 
osztályozzuk. Az éghajlati hatások az évek folyamán átírhatják ezeket az értékeket. Ezen állítás a 
templomépületeknél is helytálló, korukból és építési technológiájukból adódóan. Bár az energetikai 
szabályozás nem terjed ki hitéleti épületekre, napjainkban igény mutatkozik a templomterek komfortja 
iránt. Dolgozatunkban azt vizsgáljuk, hogy a falak nedvességtartalma mennyire befolyásolja egy 
templom energetikai viszonyait és egyes épületfizikai paramétereit? Számottevő a nedvesség befolyása 
- és így a tervezésénél, üzemeltetésnél figyelembe veendő -, vagy elhanyagolható és számolhatunk az 
építőanyag katalógus adataival? A szimulációs technológia lehetővé teszi, hogy különböző 
peremfeltételek mellett elemezzük az épületszerkezetek hőtani jellemzőinek változását és vizsgáljuk 
ezen változások hatását egy általunk választott templomépület energetikai és épületfizikai 
viselkedésében. 

 



 

Művészet szekció 

2017.11.16. 9:00–12:15 K. III. 20. 
Elnök:  Mengyán András képzőművész, designer 
Tagok:  Sebestény Ferenc DLA, egyetemi adjunktus, Rajzi és Formaismereti Tanszék 
 Fenes Tamás DLA, egyetemi adjunktus, Urbanisztika Tanszék 

 
Titkárok: Üveges Gábor PhD, egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék, 
 Kádár Bálint PhD, egyetemi adjunktus, Urbanisztika Tanszék 
 

A konferenciához kapcsolódó kiállítás november 16–24 között hétköznapokon 9–16-ig 
megtekinthető a Rajzi és Formaismereti Tanszék kiállító terében (K. III. 20.). 

 
 
Egy szobor rövid története 9:00 

Szerző: Beóka Balázs  
Konzulens: Üveges Gábor PhD, egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék 

 
Füzet  9:15 

Szerző: László Dóra  
Konzulens: Váli István Frigyes DLA, egyetemi adjunktus, Rajzi és Formaismereti Tanszék 

 
Imprinting  9:30 

Szerző: Pokol Júlia  
Konzulens: Üveges Gábor PhD, egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék 

 
Hangtörés  9:45 

Szerző: Yang Zhu Qing  
Konzulens: Üveges Gábor PhD, egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék 

 
Camera obscura 10:00 

Szerző: Rozsnyai Virág  
Konzulens: Üveges Gábor PhD, egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék 

 
Szaladva fájó talpakon… 10:15 

Szerző: Könyves Tóth Piroska  
Konzulens: Üveges Gábor PhD, egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék 

 
SZÜNET 
 
Egy pillanat  10:45 

Szerző: Siska Enikő  
Konzulens: Üveges Gábor PhD, egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék 

 
INFRA  11:00 

Szerző: Andrási Alex Gyula  
Konzulens: Üveges Gábor PhD, egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék 

 
 
 



 

Álom, kép  11:15 
Szerző: Gulyás Eszter  
Konzulensek: Üveges Gábor PhD, egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék, 
 Lassu Péter, egyetemi tanársegéd, Rajzi és Formaismereti Tanszék 

 
do~na (Vegyél észre!) 11:30 

Szerzők: Cser Petra, Szücs-Tassy Karina  
Konzulens: Fonyódi Mariann PhD, egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék 

 
Sodrás  11:45 

Szerzők: Hernáczki Dóra, Burányi Fanni  
Konzulens: Vörös Tamás DLA, egyetemi adjunktus, Urbanisztika Tanszék 

 
Táji hangsúlyok 12:00 

Szerzők: Bakó Bettina, Nagy Júlia  
Konzulens: Kissfazekas Kornélia PhD, egyetemi adjunktus, Urbanisztika Tanszék  



 

Egy szobor rövid története 

Beóka Balázs 
Konzulens: Üveges Gábor PhD 

„Életet és halált lehetetlen nem egybelátni. Élet és halál nem más, mint kettétört öröklét, meghasonlott 
valóság” 
Pilinszky János 
Tanulmány életről, halálról, s a megdermedt időtlen állapotról, tanulmány a purgatóriumról, melyben az 
élet nem élet, de kevesebb, mint a halál. Tanulmány egy szobor születéséről, az első 
szárnypróbálgatástól, a rutinos faragásig. Tanulmány egy folyamatról, határaink felismeréséről, újabbak 
felállításáról, s a régiek átlépéséről. Tanulmány az összefonódásról, részek egészéről, s az egész 
részeiről. A fizikáról, a művészetről, kvantumelméletről, atommagokról, a szubjektív valóságról, s az 
objektív igazságról. A kohó készítés művészetéről, a lüktető forró fémről, az éltető vízről, a kettő 
egyesüléséről, az alkotás gyönyöréről, avagy a gyönyörű alkotásról. Tanulmány a feketelyukak mélyén 
elterülő szürreális világról, a fizika törvényeiről, s olyan helyekről, ahol ezek megszűnnek létezni. A 
halhatatlan űrhajósról, aki az eseményhorizonttal viaskodva belezuhan a szingularitás végtelenjébe. 
Tanulmány egy utazásról, mely a gondolat magvától az életünket formáló erők alapkövéig terjed. 
Vonzásról, választásról, az atomi szintű szerelemről, a világról, s benne a végső tárgyról, az emberről. 
Tanulmány a szoborkészítésről, az egzakt szögletes világától az határtalanig. 
„Maga a tükör az egyetemes mágia eszköze, mely a dolgokat átváltoztatja látvánnyá, a látványt 
dologgá, engem másikká és másikat magammá. A festők gyakran álmodoztak a tükrökről, mert ebben a 
„mechanikus trükkben” – hasonlóan a perspektívához – a látó és a látható metamorfózisára ismertek rá, 
amely saját testünknek és az ő hivatásuknak a definíciója.” 
Merleau-Ponty, Maurice 

 



 

Füzet 

László Dóra 
Konzulens: Váli István Frigyes DLA 

Miért utazunk? Hogyan változtatja meg az utazást, ha közben alkotunk? 
Sok tekintetben korlátok közé van szorítva utazás közben az alkotás. Gyors technikával érdemes 
dolgozni, ami itt tollrajz és lavírozott tus. a felszerelést előnyös, ha mindenhova magával viheti az 
ember, ha elfér egy hátizsákban, egy bicikli csomagtartójában. A kemény fedeles kisalakú füzet 
egyszerűen praktikus, mert strapabíró. Nagyobb szabadság van az alkotás időtartamában, de ebben is 
vannak meghatározó szempontok. Például, hogy besötétedik. Aztán már csak fejből dolgozok. Fotóról 
nem. Vannak helyek, ahol több kép készül, mert kimeríthetetlen. Van, hogy egy kép, több különböző 
időpontban, különböző napszakokban. Akvarellt 15 perc alatt is lehet készíteni, de nem véletlen, hogy 
ezek a képek 1-2-szer 2-3 órán át készültek. Az időtartam, akárcsak a technika, tükrözi az alkotó 
gondolkozását és szándékát. 15 perc nem elegendő ugyanolyan mélységű megismeréshez, mint több 
óra. A helyekkel kapcsolatban éppúgy, mint az emberekkel. Idő kell egy hely megfigyeléséhez, majd a 
hozzá fűződő személyes viszony kialakításához is. Művészek életrajzában és műveiben gyakran 
előfordul az utazás. Gondoljunk akár csak Krúdy Gyula Szindbádjára. Karaktere nem is képzelhető el 
másként, mint aki állandóan továbbutazik. Az utazásban mindig van valami új, valami változás, keresés 
és valami nyugtalanító is. 
Ez egy útinaplószerű füzet. A műfaj nyitottsága, hogy a valódi helyszínek és események lenyomatán 
kívül belső események is kerülhetnek bele. Így a végeredmény is átértelmeződhet. Az egyes külső vagy 
belső tájképek sorozata nemcsak képek füzéreként működik, hanem együtt egy tárgyat alkotnak. Ha 
úgy tetszik, egy történet részei. Külön-külön szedve, steril környezetbe helyezve elveszítenének valamit 
az ízükből. Ezért maradnak a füzetben. A füzet több lehetőséget nyújt. A történet Budapesten kezdődik, 
Faleronéban folytatódik és Szentkirályszabadján ér véget, de vannak még üres oldalak. Lehet, hogy 
idővel egy másik, egy friss szemszögből nézve új kontextusba helyezem a nyár képeit. Kialakulhat egy 
belső párbeszéd, amitől a füzet objektté válik. 

 



 

Imprinting 

Pokol Júlia 
Konzulens: Üveges Gábor PhD 

„A bevésődés (angol nyelven: imprinting) a pszichológiában illetve az etológiában használt fogalom egy 
az adott faj számára kritikus periódusban bekövetkező tanulás leírására (ez a fajta tanulás egy bizonyos 
korban vagy életszakaszban következik be) amely gyors és kétségtelenül független a viselkedés 
következményeitől. Kezdetben olyan helyzetek leírására használták, amikor az állat vagy az ember 
ösztönző ingereket tanult meg. A bevésődés legismertebb formája a korai bevésődés, melyben az 
újonnan világra jött állat a szülei különböző külső és viselkedéses jellemzőit sajátítja el. A tojásból 
frissen kikelt kacsák, ludak azonnal követni kezdik az első legnagyobb tárgyat, ami megmozdul 
körülöttük-tehát a szülőt. Egy tartós kötődés alakul ki azon faj egyedeihez, amit először megpillant. 
Mivel ez az élet korai szakaszában kialakuló kapcsolat, ezért kiirthatatlan nyomokat hagy az egyedben, 
és élete végéig tart.” Wikipedia.org 
Lehetséges-e felfejteni egy emberi jellem szövetét? Honnan indul, milyen szálak alkotják, hogyan alakul 
ki mintázata, konzisztenciája. Ha igaz, amit Aristoteles majd később John Locke kifejt, hogy az ember, 
mint tabula rasa születik és a külső hatásokból építkezik intelligens reakciókkal, a ránk ható impulzusok 
gyűjteményét összeolvasztva megkaphatjuk önmagunkat, vagy önmagunk egy jelentős részét, amit 
intelligenciánk vagy lelkünk(?) énné formált. 
Gondolatmenetem a káosz elemzéséből indult. A görög mitológia szerint Khaos az első létező, aki az 
univerzum születése előtt született, így magában foglal mindent, ami a későbbi világot alkotja. Ha a 
világon létező összes dolgot halmazokba sorolnánk, melyeket a görög mitológia alapján hozunk létre, a 
legnagyobb halmaz az első létrejött jelenség – azaz maga Káosz – majd a következő halmazok úgy 
sorolódnak, hogy mindegyik annak a nagyobbnak lesz alhalmaza, amelyből létrejött. Ahhoz, hogy 
jellemezni tudjuk a káoszt, a genezist, olyasvalamit kell vizsgálnunk, ami maga is hasonlóképp működik 
– egy bináris/egyéb számrendszer segítségével működödő gép tehát nem megfelelő választás a káosz 
ábrázolásához, hiszen egy jóval kisebb alhalmaz tagja, így képtelen leírni az eredeti nagyot. Helyette 
olyan eszközt kerestem, ami maga is káosz, kiszámíthatatlan, matematikailag nem leírható semmiféle 
képlettel. Ez az ember. Egyik pillanatról a másikra változó a hangulatunk, arcunk, testmelegünk, 
reakcióink a körülöttünk zajló jelenségekre más és más, és senki ember fia nem tudja megmondani, mi 
lesz a következő lépés. 
Kutatásomhoz eszközül a fotográfiát választottam, ami képes megrekeszteni egy pillanatot, és évekkel 
később is ugyanazt a percet mutatni, ami már régen elszállt, ugyanakkor bennünk még mindig él. Ez is 
egyfajta káosz, az idő összekuszálása. A fotók egymásra vetülésével az embert érő impulzusok 
egymásra halmozódását vizsgálom, hogyan fedi egyik a másikat, és az összefonódásból mi jöhet létre. 



 

Hangtörés 

Yang Zhu Qing 
Konzulens: Üveges Gábor PhD 

A mai világban megannyi zaj ér minket: közlekedészajok az utcáról, távoli repülő morajlások, mindig van 
valami, ami miatt nincs nyugalom. Még akkor is, ha végre hazaér az ember és úgy érzi pihenhet. Az 
otthon kényelmében azonban az óra kattog folyamatosan, kinti beszélgetések szűrődnek be, ami 
elvonhatja a figyelmünket. Soha sincs csend. Lassan eltűnik az életünkből. A hangokra, a neszre, 
valójában mindig kifelé figyelünk, fogva tartják a figyelmünket. Ha olykor egyszer tényleg eltűnnek ezek 
a zajok, magunkra maradva végre eltűnik a kinti fárasztó világ is. Milyen ritkán van ez. A hangok 
ilyenkor megteremtenék a kint és bent kapcsolatát? A csendre szükségünk van, melynek gyógyhatása 
bizonyított. Ilyenkor jobban tudunk koncentrálni, pihenni, lenyugodni. A csend definíciója után keresve, 
azt találtam értelmezésére, hogy a csend egyfajta zajtalan állapot, ami mozdulatlansággal jár együtt. 
Egy háborítatlan állapot, nyugodt helyzet. Általánosságban boncolgatva a csend fogalmát és végig 
gondolva miket jelenthet számunkra ez átvitt értelemben különböző témákban: zene, építészet, 
építőanyag és művészet. Természetesen ez egy nagyon szubjektív kérdés. Így erre intuíciókon 
keresztül, végső soron magamnak próbáltam választ adni. Rájöttem, hogy a csendnek különböző 
mélységei is lehetnek, például súlyos csend állhat be egy beszélgetés közben, melynek érzete lehet a 
bűntudat, a gyász vagy harag. A csendet csak akkor észleljük, ha ismerjük a zajt is. Mindkettő 
valamilyen formában a hanghoz tartozik. Ezeket azonban a fül érzékszervünkkel fogjuk fel. Így az 
kezdett el foglalkoztatni, hogyan lehet érzékszervváltásként a szemnek is láthatóvá tenni a csendet. 
Anyagként gipszet használva a szobor alkotás folyamatához hasonlóan gondolatok és érzelmek által 
vezérelve hoztam létre a sajátos, belső csendemet tárgyként. Nem hagytam ennyiben, azt a pillanatot is 
„látni” akartam, mikor egy hang szűrődik be a csendbe. Például a lelkiismeret hangja valójában lehet 
egy cérnavékony repedés is az előtte még sima felületen. Több hang megjelenésével zaj keletkezik, a 
zaj végül diribdarabra töri majd a belső csendet, nyugalmat. 

 



 

Camera obscura 

Rozsnyai Virág 
Konzulens: Üveges Gábor PhD 

Lyukkamera. Sötét doboz. A fényképezőgép elődje. Már több száz évvel ezelőtt felfedezték működését, 
napjainkban pedig a csúcstechnológia lehetővé tette az analóg fényképezőgépek helyett a digitális 
eszközök használatát. Ha ennyivel egyszerűbb, gyorsabb és precízebb lehet a fényképezés folyamata, 
akkor miért dönthet valaki az analóg kamerák, még inkább a camera obscura használata mellett? 
Közel fél év alatt 3 fotósorozatot sikerült készítenem. Az első sorozathoz 17 diáktársam segítségét 
kértem. Egy olyan eszközt adtam mindenkinek, amit otthon pár perc alatt bárki elkészíthet alumínium 
üdítős dobozból és fotópapírból. Ezzel a dobozzal lehetőség nyílt arra, hogy több napos exponálási idő 
után a fényérzékeny papíron szabad szemmel is látható negatív képek jelenjenek meg. Nem mondtam 
pontos instrukciókat a beállításhoz, ezzel átadtam számukra a fotós szerepét. Csak annyit kértem 
mindenkitől, hogy tegyék ki pár napra a kamerát a szobájukba az ablak felé fordítva. Sose tudtam, ki 
hogy helyezte el a szerkezetet, ők sem tudták milyen kép fog megjelenni. Mindenki kíváncsian várta a 
végeredményt. 4 héttel később 21 ablakról volt képem. A legtöbbet sose láttam élőben, csak a torz kis 
képeken. A legtöbben ijesztőnek, sejtelmesnek találták az összeállítást, pedig a képek tárgya a 
kellemes otthon egy ablaka volt. A második képsorozatban több napig hagytam a kamerákat a nap felé 
fordítva, ezzel egy képen meg tudtam jeleníteni akár heteket is. Hosszú hetek múlását egyetlen 
képkockában. Sok-sok ember mozgását, akik mégsem jelennek meg a fotón. A harmadik sorozatban a 
burgundiai felmérőtábor kápolnái voltak a téma. A szakrális épületek megjelenése egy időtlen képen 
megint érdekes, ellentmondásos érzéseket váltott ki a legtöbb emberben. 
A camera obscura sajátos módon ragadja meg az idő múlását. A kép mintha besűrítené az időt, hetek 
múlását egyetlen pillanatképbe. Talán ezért érezték többen ijesztőnek a képeket. Ezeket az 
ellentmondásokat, a pillanatnyi heteket, a forgalmas elhagyatottságot, a nyomasztó otthont meg tudtuk 
volna jeleníteni egy modern eszköz segítségével? 



 

Szaladva fájó talpakon… 

Könyves Tóth Piroska 
Konzulens: Üveges Gábor PhD 

Babits Mihály Szaladva fájó talpakon… című verse inspirált az alkotófolyamat során. Ehhez 
kapcsolódott egy gondolatjáték, mely szerint KINTBENT együtt alkotnak egészet. Ha a KINT-et 
kivetülésnek tekintem, a BENT-et tartalomnak, akkor KINTBENT elválaszthatatlanok, tartalmazzák 
egymást. KINTBENT, avagy a „múlt már-nem-léte”¹ összesűrűsödik a jelenvalóban. Olyan 
képzőművészeti kifejezésmódot kerestem, amely tükrözi a gondolatmenetet. Részben ez vezetett a 
papír alkalmazásához. 
A papír egyszerű, elérhető, döbbenetes. Régóta foglalkoztat, hogy egy olcsó papír milyen drámai 
hatású lehet. A legnemesebb anyagokkal is képes felvenni a versenyt. Hogyan válhat értékessé a 
manapság mindenki által elérhető általános árucikk, a papír? Hát, sokféleképpen. Állhat rajta halálos 
ítélet, házasságkötési szerződés, orvosi diagnózis, szerelmi vallomás, titkos üzenet, néhány aláírás, 
portré, tájkép, csendélet. Mással próbálkoztam. Kivágni, összegyűrni és a véletlenre bízni. Ez volt a 
taktika. Kihasználni a természet teremtő erejét. Emberalakból emberalakot formálni. A kivágott formák 
negatívja gyakorlatilag emberek árnyékainak körvonala. Pontosan úgy, ahogy azt a valóságban 
tapasztaljuk. Annyira szokva vagyunk árnyékaink látványához, hogy nem vált ki belőlünk különösebb 
reakciót. Önmagukban semleges hatásúak. A kivágott formák összehajtogatva viszont megtelnek 
érzelemmel. Ugyan nem találni két egyformát, mégis hasonlóak az alakok. Hasonló erő formálja őket, 
ugyanúgy küzdenek. Ez jelenti összetartozásukat, okozza egymásrautaltságukat, boldogulásukat. 
Kísérleteztem, hogy mi történik akkor, ha a léptéket változtatom. Kiragadva a kompozícióból egy 
csoportot, könnyebben láthatóvá téve a hajtásokat, a figurákra koncentrálva. Született egy virtuális 
verzió, ami nézőpontváltást követel. Ember nagyságúra felnagyított installáció élményét kutatva. Ami 
létrejött, az vers nélkül, önmagában is értelmezhető. Alkotás, amit meg lehet fejteni… 
1 Rüdiger Safranski: Idő 

 



 

Egy pillanat 

Siska  Enikő 
Konzulens: Üveges Gábor PhD 

„Szívünkbe láthatatlan papíron, olvashatatlan tintával kerülnek fel az örökkön emlékezetes pillanatok.” 
Hioszi Tatiosz 
Pillanat. Már a középkorban használt mértékegység, az idő könnyebb definiálására. Napórán az árnyék 
egységnyi elmozdulása. Tehát tudományos megközelítésből, egy pillanat az 60 perc/40 napóra egység, 
vagyis másfél perc. De ugyanennyit jelent az a pillanat, amikor például a nyertes befut a célba? Vagy a 
felhőből kihulló első esőcsepp, ami aztán a folyóba hullik, és beleolvad a vízbe. Influenza elleni oltás a 
karba.  A kristályváza érkezése a márványpadlóra. „Egy pillanat, és jövök.” – mondjuk sokszor. Ez a 
fogalom nem hagyta nyugodni a gondolataimat, így a munkám célja, hogy megtaláljam a jelentését, és 
hogy saját aspektus szerint definiálni próbáljam azt. A vizsgálódásaim tárgya tehát, hogy a pillanatok 
körül felmerülő kérdésekre megpróbáljak választ találni. Ehhez kiindulásul különféle kapcsolatokat 
vizsgáltam, melyek egymás ellentettjei, kiegészítői, szemben álló, de mégis kiegészítő erők, viszonyok. 
Állapotok, melyek részei ellentétek, de egybe kapcsolódva örök körforgásként járnak, átalakulnak 
egyikből a másikba. Két pólus összeérése. Véleményem szerint az állapotok között feszülő, érzékeny 
határvonal az, ahol a lényeges változások végbemennek, és ez fogja meghatározni magukat a 
fogalmakat, és nem azok saját magukat. Ezeken a pillanatokon keresztül érthetjük meg mindennek a 
jelentését, végbemenetelét. 
A pillanatok fontosságára szeretném fektetni a hangsúlyt, érzékeltetve, hogy ezekben a helyzetekben 
történik meg minden, ami létfontosságú. Ezt a gondolatmenetet pedig mozgókép formájában, a 
színtiszta víz és a fekete tustinta vizsgálatával szeretném bemutatni, melyek a két pólusát jelentik a 
különféle fogalmaknak, azt a folyamatot ábrázolja, ahogy az egyik átlép a másikba. Valamint a Bergson-
féle időelmélet szerint, szubjektív értelemben az idő van, hogy gyorsan, és van, hogy lassan múlik. A 
film láthatóvá teszi, hogy a szubjektív időben milyen hosszú is lehet egy pillanat. 

 



 

INFRA 

Andrási  Alex Gyula 
Konzulens: Üveges Gábor PhD 

A vizuális művészetek alapvető természete, hogy olyan anyagokat, eszközöket, eszközrendszereket 
használnak, melyek emberi képességekkel érzékelhető fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek, így 
elsősorban szabad szemmel láthatóak, esetleg tapintható formájúak, textúrájúak. 
Az INFRA projekt kísérletet tesz arra, hogy az előzőektől eltérően, egy szabad szemmel nem 
érzékelhető fizikai tulajdonságot vizualizálva hozzunk létre művészeti alkotást. A projektben ez a 
tulajdonság az energia állapot, vagyis hőmérséklet. A cél az, hogy egy dinamikus forma hőmérséklet 
változásait megjelenítve jöjjön létre valami egészen új látvány. Természetesen a látvány megörökítése 
valamilyen mozgóképet, video felvételt eredményez, ami csak egy bizonyos leképeződése a vizsgált 
tulajdonságnak. A cím éppen abból ered, hogy ennek a leképeződésnek a létrejötte az infravörös 
sugaraknak köszönhető. Így szemmel nem, vagy csak alig érzékelhető, azonban valós jelenség 
láthatóvá tétele során nyerünk izgalmas vizuális élményt. 
A projekt megvalósításának érdekében három alapelemet kellet az alkotáshoz megfelelően kialakítani, 
kiválasztani: a tárgyat, aminek az állapotát változtatjuk, az eszközt, amivel ezeket a változásokat 
elérjük, illetve az eszközt és módot a felvétel elkészítéséhez. A tárgy anyaga jó hővezető, könnyen 
alakítható 1,2 mm átmérőjű acélhuzal. Kialakítása az energiaáramlás folyamatos körforgásának 
gondolatiságából fakadóan kétszeresen térbeli csavarvonal, melynek orsó átmérője mindkétszer 10 
mm. Az így nyert formát felfüggesztve, és megpörgetve, az dinamikus, áramló mozgást végez. Az 
eszköz, mellyel az energiaállapot változásokat elérjük, olyan gázégő, mely akár 1200 Celsius fokos 
szúróláng generálására is képes. Ez alkalmas koncentrált, és irányított izzítást végrehajtani az acél 
huzalon, illetve a magas gáznyomás mozgásba is hozza a tárgyat. A felvétel elkészítéséhez a 
„láthatatlan” energiaállapotok feltárására is alkalmas eszközre, hőkamerára volt szükség. Ez több 
színskálát is használ a megjelenítés során, melyek mindegyike érdekes lehetőségeket nyújt. A kész 
alkotás tehát egy hőkamerával készített felvétel, mely művészeti szándékkal készült. 

 



 

Álom, kép 

Gulyás Eszter 
Konzulens: Üveges Gábor PhD, Lassu Péter 

Több időt töltök veled, mint te velem. 
Az álmok olyan emlékek, amikre egyetlen ember emlékszik. Az agyunk elraktározza és hasznosítja 
ezeket az élményeket, még akkor is, ha az ébredés pillanatában elvesztjük őket és a tudatos 
gondolatainkban soha nem jelennek meg. Csak belőlünk fakadnak, még sincs hatalmunk felettük, a 
legőszintébb önreflexiót nyújtják mindennapjainkban. A képek, hangok, érzések kavalkádját az agyunk 
szavakká konvertálja, hogy be tudja fogadni és el tudjuk mesélni magunknak, vagy akár másoknak. Bár 
számos alkotás és kutatás foglalkozik az álmokkal, valójában mindenki csak a sajátját ismeri, így nem is 
beszélhetünk róla anélkül, hogy ne adnánk oda egy szeletet saját magunkból. 
A témát egy térinstallációban dolgoztam fel, mely személyes, vizuális elemeken keresztül mutatja be az 
álmok rétegződését és követi végig ránk gyakorolt hatásukat. Az álom lecsupaszított tartalmát 
megjelenítő, materializált formába öntött szavak sűrű szövete alkotja a teret és azt a hierarchiát, amely 
mentén a komponensek rétegződnek, a fontos dolgok előtérbe kerülnek, a kevésbé fontosak 
elhomályosodnak. A verbális tartalmat megfestik azok a képek, melyekből maguk a szavak 
származnak, hogy aztán a mondatokból ismét összeállhasson bennünk egy kép. Ezek a ciklikus 
rendszerek több szempontból is visszaköszönnek az álmok vizsgálata során. A képzelt és a valós világ 
egymást formálja, kezdőpont nélkül folyik át egyik a másikba. Ez egy körforgás, mely során a valóságos 
elemekből táplálkozó álmaink szürreális részletei beépülnek a személyiségünkbe, hogy cselekedeteink 
útján ismét valósággá váljanak. 

 



 

do~na (Vegyél észre!) 

Szücs-Tassy Karina – Cser Petra 
Konzulens: Fonyódi Mariann PhD 

Az idei félév TDK-témái közül a "Duna-táj-térkép" kidolgozását választottuk. A témával nem csupán 
térképként szeretnénk foglalkozni, sokkal inkább rámutatnánk a Duna-partot érintő problémákra, 
hiányokra, potenciálokra. Úgy gondoljuk, a budapesti lakosságnak nincs igénye arra, hogy tartalmas 
időt töltsön a folyóparton, vagy az ahhoz közeli területeken, és sokszor észre sem veszik, micsoda 
lehetőségek rejlenek benne. Égető problémának tartjuk, hogy tudatosan nem vigyáznak a Dunára. 
Feltételezzük, ha többen használnák az Európát átszelő folyót s vidékét, a társadalom jobban 
magáénak érezné azt, és jobban oda is figyelne rá. 
Fel akarjuk hívni az emberek figyelmét arra, hogy ha nyitott szemmel járnak, figyelik a környezetüket, 
megannyi lehetőséget láthatnak az őket körülvevő tájban, és kis odafigyeléssel sokkal szebbé tehetik a 
folyót övező partszakaszt. Egy képsorozat megalkotásával demonstrálnánk a fent megfogalmazott 
problémákat, rámutatva a "Duna lehetőségeire", amik ugyanakkor a mi lehetőségeink is. Fontos, hogy 
ne azt tartsuk szem előtt, ami számunkra, embereknek fontos. Inkább tegyük fel magunkban a kérdést: 
"A Duna hogy érzi magát?". Az imént feltett kérdés megválaszolásában egy közösségi média platform 
lesz segítségünkre, az instagramot fogjuk használni a TDK prezentációs felületeként. 
A mai generáció rengeteget használja életének dokumentálására az Instagramot, ezért úgy érezzük, 
hogy a legautentikusabb választ a Duna saját Instagram oldala adhatná meg. Ezzel tükörképet 
kívánunk állítani a felhasználóknak, hogy ezen a színtéren ahelyett, hogy csak magukkal 
foglalkoznának, adjanak, illetve találjanak olyan programlehetőségeket, melyek a Duna "jólétéhez" 
járulnak hozzá. TDK-dolgozatunk fókusza Budapestre esik, mivel fővárosunkban a jelenlegi városszövet 
miatt sok kihasználatlan terület helyezkedik el a Duna mellett. A későbbiekben az is elképzelhető, hogy 
projektünk tovább fejlődik, és más városokra, környező településekre is kiterjed majd. 



 

Sodrás 

Hernáczki Dóra – Burányi Fanni 
Konzulens: Vörös Tamás DLA 

A Duna fontos szerepet játszik a mindennapi életben. Akik a fővárosban laknak, a hídról csodálhatják, 
épületek ablakaiból, esetleg a rakpartról, akik délen laknak, horgásznak vagy fürdőznek benne. 
Használjuk, szeretjük. És tettük ezt tíz éve, száz éve, ezer éve. Kereskedelemre, szórakozásra, 
közlekedésre, vagy akár hadi célokra. A Duna az életünk része, egy állandó jelenség. Vagy mégsem? 
"Kétszer nem léphetsz ugyanabba a folyóba." Írta Hérakleitosz Krisztus előtti 6. században, utalva az 
élet és a folyó párhuzamára. A folyó napról napra, percről percre változik. Ahogy változik, úgy alakítja 
környezetét. Az állandónak hitt környezetet, az épületek, hidak, városok arculatát nagyban befolyásolja 
a Duna, mialatt maga a folyó is formálódik. 
Változó világunkban, felgyorsult életvitelünk egyre jobban hasonlít a vízhez, amit a folyamatos sodrás 
és áramlás mozgat. A körülötte lévő épített környezet, a természetes táj állandósága is megtörik a 
sodrás hatására. Megváltoztat, mialatt ő maga is változik - gondoljunk csak a folyó medrére, állandónak 
gondoljuk, de nincs két pillanat, mikor azonos állapotúnak mondható. A hónapok múlásával, az 
évszakok változásával a víz a közvetlen közelében szigeteket, öblöket, zátonyokat alakít ki, vagy éppen 
elmorzsolja, elönti, elsodorja azokat. A változás mozgató rugója a víz sodrásának hatalmas ereje. Életet 
teremt és rombol. Ezt a folyamatot szeretnénk modellünkön megjeleníteni, ami egy állandónak tűnő 
szituáció változását mutatja be. A folyamat bemutatásaként egy szigetet figyelnénk meg a Dunán, 
ahogy az idő és a sodrás alakítja életét. A folyó hozta létre, a folyó formálta, esetleg el is mosta? Aztán 
újraépítette? Elsodorta? A vizsgálatunk során a sziget élete kerül középpontba, miáltal bemutatásra 
kerül a változás, amit a Duna hoz létre a sodrásának köszönhetően. 
Változásban az állandóság / Állandóságban a változás. Mi változik, és mi marad? A város áll. Az épület 
áll. A meder áll. A híd áll. A folyó változik... Állandóan. 



 

Táji hangsúlyok 

Bakó Bettina – Nagy Júlia 
Konzulens: Dr. Kissfazekas Kornélia (Urban) 

A víz kiemelkedő szereppel bír életünkben. Változatosan van jelen a világban, a végtelen óceántól 
kezdve a vízcseppig. Hazánk legnagyobb vízfolyása a Duna, melynek számos megjelenési formája van. 
Az országba belépve, a Szigetközben a Mosoni-Dunával összefonódva vadregényes természeti tájat 
hoz létre, majd a hegyek között nagy, erőteljes folyammá alakul, ezek után fővárosunk meghatározó 
elemeként jelenik meg, elválasztva és egyben összekötve Budát és Pestet. Dél felé haladva éles határt 
képez az Alföld és a Dunántúli-dombság között, majd nyugodtan, csendesen hagyja el országunkat. 
Ezen eltérő szerepek alapján a vízfelületnek minden pontjában saját karaktere van, mely többféle 
léptékben kezelhető. Ezen léptékek megfoghatóvá tétele jelenti a feladatot számunkra. Egy kiemelt 
részleten keresztül szeretnénk bemutatni az eltérő hangsúlyok viszonyait. A vizuális megjelenítés 
rendkívül fontos, hogy érzékelhetővé, megfoghatóvá váljon a környezet, legyen ez természeti vagy 
épített. 
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