
Albert Dürer 1500-ban megfestette saját portréját. A kép címe 
önarckép helyett: Én, Albert Dürer Nünbergből így és ezen 
kitörölhetetlen színekkel festettem meg Magam, 28 évesen (1)

(…)     

Ez itt a diplomamunkám, az Egyházaskeszői kőfejtő 
hasznosítására, ahogy azt huszonöt és fél évesen gondoltam.

    

(1) "Albertus Durerus Noricus ipsum me propriis sic effingebam 
coloribus aetatis anno xxviii" - Albert Dürer, 1500
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Csorna és Pápa között, a Rába mentén van egy falu. Egyházaskesző. Igazán kicsiny falu, lakossága úgy 500 fő. Az itt élők mező- és 
erdőgazdaságból, valamint állattenyésztésből élnek. Mintegy 20 évvel ezelőttig virágzó iparág volt a bányászat. Az 5,5 millió évvel ezelőtti – 
Rába-vonal menti - bazaltvulkanizmus hatására, bazalttufa került az addigra feltöltődött üledékes rétegek közé. Az így kialakult ún. 
összletetből már a románkor idején várat emeltek, később pedig lakóépületek falazatának anyagául is szolgált a környéken.

AA fejtésből visszamaradt bánya egy hatalmas tájseb - mely inspirált.  A szinte sík terep minden előjel nélkül vált 7 méter magas 
sziklaorommá, melyet egy síkvidéki konzervatív falu aligha tud magába integrálni. Racionális megoldások pedig pont az axiómaként 
leszögezett helyszín kérdését feszegetik leginkább. Ezért diplomamunkám során tett kutatásokat és következtetéseket mesékben 
fogalmaztam meg, így munkám tekinthető ezek építészeti eszközökkel formált illusztrációjának. 

Az absztrakció három barát visszatérésével indul, akik végül otthonukra találnak. Halmozók, akik szenvedélyüknek szentelték életüket. A Az absztrakció három barát visszatérésével indul, akik végül otthonukra találnak. Halmozók, akik szenvedélyüknek szentelték életüket. A 
kőfejtő burok, mely elzár, megvéd, lehetőséget ad egy soha nem látott közösség megjelenésének. A folyamatos jelenlét a lényeg, a megélt 
idő, belakni a helyet. 

ÉletükÉletük szorosan összefügg a bányával. Házaik formálásának fontos eleme a helyi kő használata, azon korlátig, amit a kőfejtő nyújthat. A 
fejtés űrtartalma adott. 93000m3. Ez állandónak tekintendő. Építményeik indirekt módon gyógyítják a tájsebet. A gödörből kitermelt, 
majd itt egymásra halmozott kövek szép lassan (bár kis mértékben) felfelé mozdítják a gravitációs központot. A tornyok teteje a fejtés 
előtti terepszint vonaláig ér.

AA telep két részre oszlik. „Alsóváros térsora szövetszerűen borítja az aljzatot, kisebb és nagyobb szobák követik egymást, lefelé lépcső vezet, 
átjárói boltíves nyílások az ölnyi vastag kőfalba vájva.  Ezzel szemben Felsőváros az aljzatbontás hordalékából épül a labirintusra. Tornyai 
visszafogott kolostorok, formájuk egyszerű, a birtoklás luxusával nehezedik a Halmozók halmaira.  Rendszere áttekinthető, mely minden 
talpalatnyi helyet kihasznál a közös cél érdekében. Eltárolni mindent, ami még kellhet.” 

AA házak berendezése szintén a folyamatos jelenlétre utal. A kápolnaszerű képződmények homogén barlangtere falfülkékkel szabdalt, 
melyek a puritán élet elengedhetetlen kellékeit – alvás, mosdás, főzés, fűtés és székelés – rejti. Az asztal, az elmélkedés színtere, központi 
helyet kap. Kifelé néz, egyenest a halmokra. Tárgyak nem gyűlnek idebent, életüket megtisztították már Tőlük.

Felgyorsult világunkban kezdeményezések alig élnek túl egy emberöltőt. Ezzel foglalkozni kell! Ezért e projekt minden fázisában késznek Felgyorsult világunkban kezdeményezések alig élnek túl egy emberöltőt. Ezzel foglalkozni kell! Ezért e projekt minden fázisában késznek 
tekintendő.  A letelepedés a kőfejtő falától, később egymástól indul, így terjed el szövetszerűen. Alapítója e három ember, kik már 
közösségnek tekinthetők, s ha sosem épül több ház, életük mégsem volt hiába. Utat mutattak.

 „Régen más volt – mondják – elleptek minket a tárgyak.”

ere is a village between Csorna and Pápa towns, on the bank of the Rába river called Egyházaskesző. It is a small place with 500 
inhabitants. e local business is the agriculture, 
forestry, and stock raising. e stone pit has been closed for 20 years. 5,5 million years ago as the result of the vulcanic effects inshore of the 
Rába basalt appeared between the basicly sedimentary rocklayers. is material (local name: összletet) became a beloved common 
building material for all kind of buliding such as fortresses or residental buildings.

ee closed abandoned quarry is a wound of the horizontal plain. is wound is a landmark - the flat turns into cliff. e village could not 
utilize this status. To be honest looking for solutions on rational level leeds us to seriously damage the genius locy. To save this my thesis 
researches are tails and the architecture is the illustration of this imagination.

e intro of the abstracton is the returning of three friends. ese characters are pathological gatherers finding home on this place at the 
end. is mine is a shell. It protects, safe and gives opportunity of a never existing community to live here, to exist...

eireir life is in close relation with the stone pit. Building material is the local raw stone. e volume of the basin is 93000 m3 and this is 
significant and pemanent. e top point of the buildings are on the same level as the surrounding plate surface. is is a courtesy of a visual 
healing of the land wound. e towers growing out from the bottom of the basin moving higher the center of gravity.

isis special housing space has two divisions. e lower city’s tissue inclouding smaller and bigger mined rooms, staircase, archways in the 
thick stone walls. e upper city is made of the stones mined out from the lower city. e towers are sophisticated monasteries. e shapes 
are simple, only the posession itself provides the feeling of luxury on the object humps of the gathers. e system is easy to understand using 
all the available spaces. Store all the possible things as much as you can!

ee interior is also about the continous attendance. e chapel-like creations homgenic cave-like internalroom has living recesses. Base 
necessities are provided only. ese are rooms for sleeping, lustration, cooking and defecation. e table is the stage of contemplation is 
the centre. Facing outside to the object humps. Objects are no to be stored in the towers they have there structured own place. e daily 
life is cleaned.

NowadaysNowadays rapidity is not proportious for long therm proposals. ey usually exist for a generation. I think it is a must to take care about this 
fact! e reason we can say this project is ready is this. e settlement from the wall of the quarry than little by little aer each other while 
it is becoming a real urban tissue in the whole basin. e founders are these 3 people - already a micro community. If there is not going to 
be any new house built their life was not useless. ey showed a new direction.

It is used to be different – people say – we were strangling by objects.
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Most kirándulni viszlek,
Most Papa vagyok…

Ha éjjel érkezem, hosszan állok az udvaron, nézem a csillagokat, 
beleszagolok a szélbe, a pajtából szénaszag, a füstölőből kolbász. Hallani, a 
tehenek már alszanak.

SokSok időt töltöttem itt, Szanyban, nagyszüleimnél. Sok fontos emlék, ami 
ideköt. A falu, a rétek, a folyópart, a tánc, a munka, no meg a kirándulások.

Papa igazán szeret kirándulni. Ezt mind a 7 gyermeke, mind a 9 unokája 
örökölte. Minden vasárnap, ebéd után, be a Kéktrabantba, éles motorzaj, 
nagy füst és indulás:

AA névtelen katona sírja, a feneketlen tó, az Eszteró, ahol Mátyás király 
sétált, a keszei vár, a Rába-part, a környék legrégibb keresztje, a 
KŐFEJTŐ. Ezt a környéket igazán ismerem…

Szóval pattanj be, kirándulni viszlek!



(i)

(ii)

Most kirándulni viszlek, 
most Papa vagyok

Ha az építészet reflexiója kizárólag építészet, egy idő után önkéntelenül is besavanyodunk. Ha az ember (jelen esetben Én), 
élete eddigi legfontosabb kihívása elé néz, semmiképp sem szeretne valami unalmas dolgot letenni az asztalra, ennek 
érdekében mindent meg is fog tenni! Az előbb említett reflexiót, pedig keresni kell, építészeten kívül, mely új aspektusból 
világítja meg az elérendő  célt!

Érzelmi kötődés

GyermekkoromGyermekkorom fontos és meghatározó élményei nagyszüleim falujában, Szanyban történtek.  A vasárnap délutánok a 
kirándulások időszakai voltak,  mikor is  Papa a Kéktrabanttal mutatta be unokáinak a környéket. Papa igazán szeret 
kirándulni,  ha neadjisten’ úgy hozta akár kétszer is fordult. E kirándulások egyik kedvelt uticélja volt a szomszéd falu, 
Egyházaskesző kőfejtője, ahol, miután meghallgattuk a történeteket - hogy is vót’ rég - egy igazi csodában lehetet részünk. A 
búgó kövek. Racionális magyarázat persze kínálkozna, de ez nem az a rész. A nagy, lapos kövek szeretnek repülni. Élvezik hogy 
súlytalanok. Énekelnek a maguk módján - búgnak - ahogy kiperdőlve szállnak a gödör felett.

PerszePersze nem ez volt az egyetlen attrakció a faluban. Több kőfejtő is van. Van, amit már rég betemetettek, s játszótér került a 
visszamaradt mélyedésbe, van amit már a falusiak sem tudnak pontosan merre van és persze vannak még egész különösek is. 
Ahol a kertek vége egy kőfejtőbe torkollik, lakói több méter magas létrákon ereszkednek alá, hogy megműveljék földjük.

Igazán meseszerű hely!

Racionális kötődés

MagyarországonMagyarországon jelenleg 3154 település van, melyből 328 város, a fennmaradó közel 3000 település község, falu. 
Globalizálódó világunk következményeként a vidékiség, a gazdasági kiszolgáltatottság mellett súlyos értékvesztést is 
elszenvedett, mely végül a falvak elnéptelenedésével fenyeget. 

Felvetül a kérdés, van e létjogosultsága a gazdaságilag perifériára sodort vidéknek, ha a munkahely kevés, a fiatalok elmennek? 
Lehet e még értéket teremteni, ami újít, felpezsdít? „A hagyományos vidék első sorban két szélsőséges
léptékben maradt fenn: egyrészt anyagszerűségében, másrészt a települések morfológiájában” (Gunther Zsolt - Invez 
tradíció)

Ezzel a máig megoldatlan problémával foglalkozni kell!Ezzel a máig megoldatlan problémával foglalkozni kell!

Emlékhalmozó



Az így kialakult ún. Maar-tufagyűrűk hasonlatosak az eifel-hegységi, a tihanyi külső és belső tó, Gérce, Sitke maar mezőihez. Az üledékes 
rétegekbe került bazalttufa meghatározója ennek a környéknek, mely hozzávetőleg 11m vastag mésziszapos bentonitból és 
bazalttufitból álló öszletet.” (3)

„A falu köves altalaját a lakosság kőbányák nyitásával igyekezett hasznosítani. A múlt század közepén még 15öt tartottak nyilván. A 
kőbányászás mellett elterjedt foglalkozási ág volt még a szénégetés. (Egyes feltételezések szerint a kesző szó eredetét éppen a kő és a szén 
szavak összetételéből (kőszén eredeztetik.) A követ ugyanis „keőnek” nevezték egykor.” (4)

“Az elhagyott kőbányák gödreiből jó néhány még most is látható a község különböző részein. Ezek a kőfejtők elnevezést is kaptak:“Az elhagyott kőbányák gödreiből jó néhány még most is látható a község különböző részein. Ezek a kőfejtők elnevezést is kaptak:

-    Dobogó
-    Rigóhegy
-    Lóúsztató
-    Erdős gödre
-    Kővágás

A néphagyomány szerint ez utóbbi bánya kövéből építették a község templomát.” (5)

Vizsgálódásom alkalmával a még ma is megtalálható kőfejtők 3 különböző fázisban élnek a faluban.Vizsgálódásom alkalmával a még ma is megtalálható kőfejtők 3 különböző fázisban élnek a faluban.

A falu központjában lévő bánya talán a legrégibb, melyet a falu sikerrel integrált. A feltöltés után füves-fás parkot alakítottak ki. Az enyhe 
mélyedésben jelenleg játszótérként funkcionál.

A második a falu délnyugati részén elhelyezkedő bányászatból visszamaradt magas szirtekkel szegélyezett „katlan”, mely feltöltése 
elindult. Rajta telkeket osztottak, melyet tulajdonosaik művelek. Benne veteményest, szőlőt találunk, füvét időnként birkák legelik.

AA Rigóhelyi kőfejtő a legnagyobb mind közül. A település északnyugati végén fekszik elhagyottan. Jellegében jelentősen őrzi a bányászat 
nyomait, kőszirtjei 7m-re magasodnak, körbe zárva a területet. Esőzések alkalmával kialakult kicsiny tavak segítségével megindult a 
humuszképződés (pár centiméter) sás és különböző egyszerű növények megtelepedésének adva helyet. Ahol a fejtés elérte a termett 
talajt, fák nőnek, barátságos bezárt világot alkotva.

AzAz előzőekben említett bányáktól eltérően a falunak még nem sikerült magába integrálnia megfelelő funkció hiányában. Víziómban 
azonban megfelelő helyszínként szolgálhat, egy, a falut és a környéket felvirágoztató „rendezvény helyszínként”, melynek kidolgozása e 
diplomamunka témája.

Csorna és Pápa között van egy falu, Egyházaskesző. Igazán kicsiny falu, lakossága úgy 500 fő. A 130 fiatal a szomszéd falvakban, 
városokban tanulnak. Iskola nincs, mikor volt, sem jártak oda sokan. Az itt élők mező- és erdőgazdaságból, valamint állattenyésztésből 
élnek. A termőföld sok helyen köves, nehezen művelhető.

AA falu nyugodt, naphosszat csöndes, a széles utcán, a házak előtt, fák árnyékában, a padon, öregek beszélgetnek. Kedvesek. E nyugalmat 
csak néha töri meg egy autó, néha egy kamion, ami a határba települt bentonit üzemhez siet. Első blikkre semmi rendkívüli. Az egykori 
ártér betelepülése után, a halmazfaluból jellemzően szalagtelkes faluvá alakult. A központjában barokk templom, mellette kocsma, azon 
túl se kastély, se kúria, ami látogatókat vonzana. Jobban szemügyre véve a települést, síksághoz képest elég gyakran szakítják meg 
mélyedések a falut. Ennek oka földtani adottságokban keresendő.

„Körülbelül„Körülbelül 200 millió évvel ezelőtt a felszínt elborította a tenger, miközben különböző üledéksorok, geológiai rétegek rakódtak le. A 
tenger néha szárazulat lett, majd újra a víz öntötte el. A tengeri üledékek a jelenlegi felszínnél 100m-rel magasabban fennsíkot alkottak. 
Kb. 70 millió éve annak, hogy utoljára tenger borította ezt a területet, s üledékrétegei elfedték a korábbi felhalmozódásokat. Miután a 
beltenger kiszáradt, a felszínt szél szárította,  s össze-vissza barázdálták a meginduló folyók(…)” (2)

AA felső-Pannónia kor végén már a feltöltődés stádiumában lévő, kiédesedett tenger területén, az Alpok és a Kárpát-medence között 
lévő mélyföldtani értelemben meghatározó jelentőségű ún. „Rába-vonal” nagytektonikai szerkezet mentén, Egyházaskesző és 
Malomsok között igen intenzív finális bazaltvulkanizmus játszódott le. (…)

“Ez a bazalt vulkáni terület a legnagyobb a kisalföld-peremi és kemenesháti hasonló bazoltos területek közül. A gyenge tufaszórást 
produkáló erupció után bazaltláva ömlött a felszínre.

(2)   Gerő László - Sedlmayer János: Pápa-Budapest (1959)
(3)   Dr. Solti Gábor: Összefoglaló földtani és készlet számítási
       jelentés az Egyházaskeszői bentonit előfordulás részletes
       fázisú földtani kutatási programból 1988 dec. 31-i állapot I.
(4)   Turai Lajos: Évgyőrők (1987)

Egyházaskesző - kőbánya

(5)   Viszló Tibor: Feljegyzések Egyházaskesző múltjából (1962-2011)
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Egyházaskesző története

A község nevét 1361-ben , vagyis 650évvel ezelőtt említi először okirat, azonban ennél sokkal régebbi településről van szó. Ezt a római 
korból származó lelet és avar sírmaradvány is tanúsítja.
Az államalapítást követően – Szent István híres rendelete értelmében épült az a fatemplom, ami évszázadokig a környező települések 
hitéletének is a központja volt. A falu nevének előtagja is erre utal a későbbiekben. Nem ismeretes, mikor lehetett a tűzvész, ami utána a 
mai „Ószeg” helyén kezdtek el építkezni, és nem a néhányszáz méterre délnyugatra lévő erdei falucskát építették ujjá.

IndokoltnakIndokoltnak látszik, hogy Egyházaskeszőről, nevének keletkezéséről és annak változásairól a keszői várral összefüggésben beszéljünk, 
hiszen gyakran került kapcsolatba a püspöki várbirtokkal. Várkesző mai közigazgatási területén legalább öt évszázadon keresztül létezett 
a vizekkel körülölelt keszői vár, amelyet már 1361-ben „Waryabagykezew”-nek azaz Várjobbágykeszőnek neveznek, tehát a várhoz tartó 
jobbágyok lakóhelyéül szoldált. A település ekkor nem tartozott a győri püspökséghez. A keszői várban felvett urbárium (1592-96) is 
említi Egyházaskeszőt, amely a Szent Margit templom áll, amit közösen használtak a várjobbágyokkal. Az imént említett urbárium 
szerint a győri püspök keszői birtoka a következő települések közigazgatási területén fekszik:szerint a győri püspök keszői birtoka a következő települések közigazgatási területén fekszik:

1. Keszői vár – vagy Váraskesző
2. Váraljakesző falucska a vártól délre
3. Egyházaskesző a Szent Margit templommal.

A török hódoltság kiterjedésével a Rába-vonal képezte a két birodalom közti természetes határvonalat, mely következménye a gyakran 
fosztogató támadások.

Ahogy szaporodott a település népessége, úgy nőtt a termőföld igény, amit a magasabb fekvésű területek egy idő után már nem tudtak 
kielégíteni, ezért kockáztatni kellett. Így árvíz gyakran elvitte a termést.

Ennek a megváltozott szemléletnek persze a jelenjegi hossztelkes falukép aligha felel meg. Kísérleti jelleggel létrejövő település a 
telpülésben modell megfelelő táptalajt biztosíthat ezen közösségek kialakulásához, mely a későbbiekben szövetszerűen terjeszkedve 
szorítja ki a már életképtelenné váltat.

Magyarországon,Magyarországon, a falvak helyzete messze elmarad az európaitól. A kései jobbágyfelszabadítás, a világháború utáni terület-elcsatolás, a 
későbbi termelő szövetkezetekbe tömörítés, majd a rendszerváltás utáni alárendeltség külföldnek, mind-mind elvette a lehetőséget a 
„parasztság” kezéből, hogy maga ura lévén, polgárosodjon, egyénileg fejlődjön, mely végül a falu fejlődését magával vonta volna.

Felvetül a kérdés, van e létjogosultsága a gazdaságilag perifériára sodort vidéknek, ha a munkahely kevés, a fiatalok elmennek? Lehet e 
még értéket teremteni, ami újít, felpezsdít?

HaHa „a hagyományos vidék első sorban két szélsőséges léptékben maradt fenn: egyrészt anyagszerűségében, másrészt a települések 
morfológiájában” (6), elképzelhető-e egy újfajta struktúra, - mely különállóságával mégis bekapcsolódhat a falu vérkeringésébe, a falu 
integrálni tudja-e azt? Egyéb lehetséges válasz helyett, alkalmazzuk-e a bevált módszert (mezőgazdaság fejlesztése, iskola létrehozása), 
vagy elképzelhető egy utópikus megoldás?

AA falvak bizonyos értelemben (egyedül) már ma is elvesztették létjogosultságukat, s már ma is nagyobb közösségek alakulnak, 
összefogva dolgoznak együtt.  Itt van egy 500 fős település, melyek lakói a szomszédos falvakba, városokba járnak iskolába. Ma már el kell 
fogadnunk, a fiatalok elmennek tanulni, dolgozni, így az egész közösségnek érdeke olyan értéktöbbletet felmutatni, ami visszatérésre 
készteti az elmenőket. Az elmaradt fejlődési szakaszok nem pótolhatók, de korunk megoldásaival végigjárhatók. Túlzsúfolt világunkban 
a szórakozás, szórakoztatás, előrébb való tevékenységnek tűnhet, a szinte láthatatlan termeléssel szemben, mely végső soron a falu igazi 
ereje, fejlődése kulturális fejlődést von maga után. ereje, fejlődése kulturális fejlődést von maga után. 

Munkám – nem kihagyva fejlődési szakaszt/okat – a mai kor követelményeire szeretne építészeti koncepciót felállítania jövő vidéki 
építészetének megalapozásához, mely figyelmen kívül hagyja az univerzális alkalmazhatóságot, inkább példával jár elől, csakis 
Egyházaskesző kőfejtőjére koncentrálva. 

Identitás

Megtalálni azt a használati módot, funkciót, mellyel új színt viszünk a falu életébe, kihasználva azon lehetőségeket, melyeket egyedül 
Egyházaskesző adhat a környéken, követendő példával jár elől, mely újra élhető faluvá teszi, jövőképet ad.

Integrálás

Axiómaként elfogadva, hogy a helyszínt megtaláltuk (kőfejtő), meglelni azt a kompozíciót, melyet a funkció illetve a helyszín determinál.
Mivel a ”katlan” önálló egységként, burkolatként (ECOSPHERE) jelenik meg a faluban, önálló morfológiát határoz/hat meg! 
Figyelembe kell venni a tágabb környezetet, a falut, a kistérséget, melyre leginkább kapcsolatai lévén reflektál.

(6)    Gunther Zsolt - Inverz tradíció - a jövő vidéki építészete, DLA dolgozat, Bp 2009

Jövőkép kell!

AzAz autonóm település gondolata a hátrányos helyzetű vidék megfelelő jövőképe lehet. Az autonóm tele-
pülés kialakulásának első feltétele, olyan közösség, mely  lehetőségeikhez mérten önfenntartásra törekszik, 
javaik egy részét közös tulajdonként kezelik. Ennek kettős célja van. Egyrészt közös erővel olyan eszközö-
ket tudnak vásárolni és fenntartani, amit egyenként nem engedhetnének meg, főleg, ha figyelembe vesszük 
a növekvő ipari termék, és üzemanyag árakat. A másik előnye ennek a szövetségnek, hogy így olyan „megbí-
zásokat” is teljesíteni tudnak, amire egyenként nem lennének képesek.

(5)   Viszló Tibor: Feljegyzések Egyházaskesző múltjából (1962-2011)

Évszázadokon keresztül alig-alig változó falusi viszonyokra szinte robbanásszerűen 
hatott a XX. Század közepén beinduló nagyfokú iparosítás, s vele járó urbanizáció. A 
változások mértékét tovább növelte a mezőgazdaság kollektivizálása. (5)



A búgó kövek

A Kéktrabant száguldott. A napfényes vasárnap délután, a 
kirándulás öröme, az ismeretlenség izgatta fantáziánk. A 
Trabantban akkor csak hátul ülhettünk, s aki hátul ül, befelé 
figyel. Egyenesen előre. Papa vezetett.  Ráncos tarkóját - 
sivatagot a szél, tájat a folyó - az élet mélyen barázdálta.

  A délutáni program, meghallgatni a búgó köveket. A 
szívünk a gyomrunkban vert, mikor megállt a kocsi, 
szélcsendben, a kőfejtő partján. Akkoriban sokkal 
nagyobbnak tűnt az egész. A fák helyett, csak itt-ott sás, a 
kőszirtek tetején elvétve pár fűszál.

PapaPapa felkapott egy követ. Egy nagy laposat. – Na ezt 
hallgasd! – kiáltotta, s a gödör felé hajította. Kiperdült, 
hosszan szállt, röptében helikopterre emlékeztető, búgó 
hangot hallatott. Énekelt. Örült, hogy súlytalan.

A technikát ellesve, száz meg száz követ dobtunk, abban a 
reményben, hogy felnőve mi tanítjuk unokáink; és abban a 
félelemben, hogy a sok elhajított kő, betemeti a gödröt. 

A kőfejtő azonban sose telt be,A kőfejtő azonban sose telt be,
csak a lábunk alatt lett egyre mélyebb a talaj!



Kötődés

A három barát az éj leple alatt ereszkedett le a meredek sziklafal mellett. 
Lelkesedésüket fáradtságuk tompította. Megérkeztek. A katlan védelmező 
bástyái leszűkítették a horizontot, s szemüket egyre csak felfelé 
irányították. A tiszta égbolton milliónyi csillag pislákolt, ennyit azelőtt még 
sosem láttak. Aznap éjjel a szabad ég alatt aludtak.

A másnap reggel korán keltek. Sok dolguk volt még. Felhúzták sátraikat, A másnap reggel korán keltek. Sok dolguk volt még. Felhúzták sátraikat, 
körbe, egymással szembe, s elindultak újra felfedezni a rég nem látott 
helyet. Az ismerős sziklák ellenére újnak hatott a táj. A sás helyét lassan fű, a 
fákét újabb fák vették birtokba. Az évek során a természet visszafoglalta 
elhódított területeit, s a kopár vidék élettel telt.

A táborhoz visszatérve egy dolog maradt. A tűzhely kialakítása. A sátor A táborhoz visszatérve egy dolog maradt. A tűzhely kialakítása. A sátor 
körül gyűjtött köveket rakták körbe, halmozták egymásra. Hogy mi járt 
ekkor a fejükben, nem tudni, talán ők sem értették igazán. Talán csak az 
építés öröme, hogy maguk alakítják a tájat. A tűzhelyből lassan kőrakás, a 
kőrakásból oltár, az oltárból torony lett. Nem tudtak betelni az alkotás 
vágyával. A magasodó tornyot úgy tűnt, nem állítja meg semmi. 

Egy egész hét telt el az építéssel, s a kőobeliszk csak egyre nyúlt, mígnem Egy egész hét telt el az építéssel, s a kőobeliszk csak egyre nyúlt, mígnem 
elért egy láthatatlan határt az egykori táj szintjét.  Ekkor építői 
megpihentek. A kőoszlop ott állt tanúként, emléket állítva a régmúltnak, a 
bányászat előtti állapotnak. Ugyanakkor szemtanúja egy újabb 
beavatkozásnak, örömnek, letelepedésnek. Hisz eddig maguk sem hitték, 
de tudat alatt eldöntötték, ez lesz az otthonuk!

A masszív tömeg árnyékában a sátor, a sátor mellett a gödör, melyből a A masszív tömeg árnyékában a sátor, a sátor mellett a gödör, melyből a 
köveket hordták. Valahogy így indult az egész. Az elégedettség rövid ideig 
tartott. Még sok a teendő, mire az egész katlant belakják.



Folyamatábra - egy város születése
születés, letelepedés, sokasodás, sűrűsödés, telítődés

A folyamatábra margójára

AA jelenkor emberének óriási szabadsága van. Ez a szabadság többek között úgy csapódik le, hogy akármi lehetek az élet-
ben, de biztosan, hogy nem az apám foglalkozását választom. Ettől függetlenül nevelőm felelőssége, hogy plántálja 
bennem azokat az ismereteket, melyet ő megszerzett. Mivel gyermekem már más úton követi szabadságát, tudatosan 
kell alakítanom dolgaim.  Ezen okfejtés végkövetkeztetése a minden fázisában kész mű, mely a fejlődés bármely szakaszá-
ban is ér véget - késznek tekintendő. Mivel bármely pozitív kezdeményezés is belátható időn belül megszűnik, számolni 
kell az adott cselekvés, produktum utóéletével is.

A koncepcióra való hatása - a folyamatábrát cáfolva - a kőfejtőben az építés a gödör partjáról indul ( a felvetés, hogy a kő-
tornyok megpróbálják visszaépíteni a bányászat okozta tájsebet) így akármelyik fázisában is akad el, a tornyok és a kőfejtő 
partja között bezárt térrész lokális megoldást tudott adni a felvetett problémára. A növekedés menetében minden egyes 
új elem úgy csatlakozik a meglévőhöz, hogy önmagában és az egésszel is kész egységet alkot. Ezen növekedési struktúra 
lesz a kőfejtő városának rajzolata.

(6)    The free design of facade – By separating the exterior of the building form its structural

        function the façade becomes free.

Diplomamunkám helyszíneként választott terület egy hatalmas tájseb. A lényegében sík terület minden előjel nélkül vált 5-7m magas 
sziklaorommá. A több száz évre visszatekintő kőbányászat rányomja bélyegét a tájra, melyek nehezen gyógyuló sebekként élnek, 
mígnem a falu, végül integrálni tudja őket. Hogy miért is? A környéken bevált hagyományos építés –szerkezeti és formai- kialakítás, nem 
kísérli meg ezeket, az igazán helyhez kötött a ziccereket kezelni.

Micha Ullman, izraeli szobrász szerint, ha gödröt ásunk, hiány keletkezik – melyet a gödör fala határol be – így kvázi az eget növeljük, ezzel 
a beavatkozással. Az elmélet ott hibádzik, a kitermelt anyag épp ellentétes hatást kelt, az egyensúly fennáll. Ebben a szemléletben a fejtés 
visszamaradt gödre nem hiányként, mint inkább potenciálként kell felfogni. A kőfejtő űrtartalma 93.000 m3 mely állandónak tekintendő. 
Innentől minden egyes beavatkozás, 3 analógiára épül (sátor, torony, gödör). A sátor, vázas jellegével helyéhez legkevésbé kötődik, 
kialakításában szabadabb formálást  enged. A gödör és torony analógia, masszív, földhöz (helyhez) kötött kialakítást enged, ezáltal szoros 
kapcsolata van a szűken vett helyszínnel.kapcsolata van a szűken vett helyszínnel.

Ennek a helyhez kötődésnek az anyagválaszban is fontos szerepe van. Habár a kő, mint hagyományos értelemben vett építőanyag hiányzik 
a kortárs építészet eszköztárából, s mint imitáció él - burkolatok formájában- mégis kézenfekvő hogy eg y ilyen helyszínen éljünk a 
természetadta lehetőségekkel. Építsünk kőből!

Ahogy az épületszerkezetek - a fejlődő technikáknak köszönhetően - egyre karcsúbbá vállnak úgy veszik el az építés ősi ereje.  Az imént 
felvetett anyaghasználat egy nagyon is monolit ház képét vetíti elő. Hogy formakincse fecsegés helyett minél inkább együtt éljen 
környezetével,  az anyagban rejlő formálási lehetőségek tárházát kell alkalmazni.

“You could say that emptiness is a state,
  a situation formed by the sides of the pit:
  e deeper it is, the more sky there will

  be and the greater the void.”

Micha Ullman - e accidental sculptor;
-www.haaretz.com-



Magvető - egy kertész álma

Háton feküdt a nagy réten. Gondolata ezer csillag az égen,kusza szálakkal átszőve. 
Egy hulló csillagra várt. Motyogottmagában, tán ő maga sem értette. Csillagképek, 
növények latin nevei, talán csak imádkozott. Így aludt el. És gombákról meg 
kőtornyokról álmodott.

AA föld puha olt. A csizma óriás, bódultan süppedt. A fejfedő karimáján álmos lepke, a 
nadrág viselt, a hosszú kabát zsebe dudor, lefelé húz. Megállt, belenyúlt és lüktető, tarka 
köeket húzott elő. Elgondolkodott, kézbe vett hármat, és egy ásónyom mélyen a földbe ültette.

A remegő földből kisvártatva egy kőrakás puha éllel vágott utat, s az égig döffent. Ezt köette 
másik kettő. A hármak toronytestén emberszerű lények sürögtek. Számukra menedék, élettér, 
munkahely olt az obeliszk.

AA különálló tornyok árnyékában gombák nőttek. Termőtestük kis kalappal kandikált 
egymásra. Nappal illatuk, hangjuk a szélben, este lámpásfejük szinesítette a tájat. A telep 
gyorsan cseperedett, s a tornyok gombafonal kezekkel nyúltak egymás felé. Pár hét sem telt el, 
összefonódtak. Összefonódtak gombákról, tornyok, életek, s a családok innentől együtt éltek. 
Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte…minden közös olt.

EgyEgy emberöltő telt így, mire a toronyélet megfáradt, a lüktetés lassult, lakói megöregedtek, míg 
végül megüresedtek a tornyok és helyüket gombafonal szőtte be. Életük persze nem olt hiába, 
termésüket a szél toafújta, s valahol a távolban hasonló telep kezdett nöekedni.

A nap már magasan járt, mikor megébredt a magas fűben. Felült, megdörzsölte a 
szemét, leporolta a nadrágját, de az álmot nem tudta elűzni. A zsebébe nyúlt, mire 
három apró mag került elő. Elmosolyodott és egy ásónyom mélyen a földbe 
ültette…



Tézisek

Település a településben

A vidék jöőképe NEM a szigorú értelemben vett autonóm település, azonban a toábbi fejlődés 
elengedhetetlen feltétele a közösség fejlesztése, melyre a jelenlegi hossztelkes berendezkedés aligha 
tud reagálni. Ehelyett előtérbe kerül a szeres telelpülés képe, mely kezdetben kísérleti jelleggel 
beágyazott településként jön létre, majd szöetszerűen elterjed.

Kő

AA hagyományos vidék első sorban két szélsőséges léptékben maradt fenn: egyrészt anyagszerűségé-
ben, másrészt a települések morfológiájában mivel a kőfejtő, a falutól elkülönült ,önálló környezet 
ezért a helyhez való kötődésem lényeges eleme a helyi kő használata ezért házaim anyaga kő. For-
málásának természetességét szem előtt tartva, azok minél több eleme kő. Így az alap, a falak, zá-
rófödém, áthidalás, burkolat.

Mese

Diplomamunkám során tett kutatások fontos kiindulásait és köetkeztetéseit mesékben 
foglamaztam meg, így munkám tekinthető ezek építészeti eszközökkel formált illusztrációjának.

Határ

Építményeim magassága a fejtés előtti terepszint onaláig ér! Ezzel a lépéssel hivatottak gyógyíta-
ni a bányászat miatt keletkezet tájsebet. A házak mennyisége nem megszabott, az elburjánzás 
kaotikus méreteket is ölthet.

A minden fázisában kész mű

Felgyorsult világunkban kezdeményezések alig élnek túl egy emberöltőt. Ezzel foglalkozni kell. 
Ezért e projekt minden fázisában (betelepülés fázisa) késznek tekintendő, a letelepedés a kőfejtő 
falától, később egymástól indul, így terjed el szöetszerűen.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)





’M’ háza 

AA kis-közösség legapróbb háza, külső mérete 7,00 x 7,00 x 7,00 méteres kocka. Belső tere 
négyzet alapú, fölfelé nyújtott, poroszsüveggel fedett. A kupás rakásban készített két 
szegmensív boltozat középütt I acél gerendán nyugszik. Belső tere egyszerű, a kápolnaszerű 
képződmények homogén barlangtere falfülkékkel szabdalt, melyek a puritán élet 
elengedhetetlen kellékeit – alvás, mosdás, főzés, fűtés és székelés – rejti. Az asztal, az 
elmélkedés színtere, központi helyet kap, közvetlen az ajtóval szemben. Kifelé néz, egyenest 
a halmokra. Tárgyak nem gyűlnek idebent. Az ágy a bejárattal szemben, az asztal mögött 
helyezkedikhelyezkedik el, mellette szintúgy falfülkében egy lavór. A nyugati falban a fűtő és főző 
berendezés, a sparhelt, ugyanazon falban dézsa. Az ajtóval megegyező déli fal rejti a száraz 
WC-t, mely méretéből adódóan hetente ürítendő. Egyetlen nyílása dél felé néz, az ajtó 
formáját a homlokzatra futó boltozat adja. A falak körbe 120cm vastagságúak, pattintott 
kövekből rakott, oltott mésszel ragasztott szerkezet. Vakolata nincs. A házak teteje 
agyagtapasztással fedett, oldal irányban vízköpőkkel tehermentesíti a födémet. Felül, mint a 
bányát övező tájat, fű borítja.

’A’ háza

AA közösség legegyszerűbb eszközökkel szerkesztett háza. Elnyújtott teste, konvex belső 
tere egyenest a halmok felé néz. A félköríves dongaboltozat-födém kupásan rakott, 
homlokzatra kifutó része az ajtó formáját határozza meg, mely közbenső tengelyen nyíló, 
kétszárnyú ajtó, közbenső bejárati ajtóval. Zárszerkezete makkos fazár. Belső tere egyszerű, 
a kápolnaszerű képződmények homogén barlangtere falfülkékkel szabdalt, melyek a 
puritán élet elengedhetetlen kellékeit – alvás, mosdás, főzés, fűtés és székelés – rejti. Az 
asztal, az elmélkedés színtere, központi helyet kap, közvetlen az ajtóval szemben. Kifelé néz, 
egyenestegyenest a halmokra. Tárgyak nem gyűlnek idebent. A térbe lépve a szembe lévő – keleti – 
falon kap helyet a sparhelt, közel hozzá a baldachinos ágy, másik irányba pedig a mosakodás 
fürdés kádjai. A déli fal rejti a száraz WC-t, mely méretéből adódóan hetente ürítendő. A 
falak körbe 120cm vastagságúak, pattintott kövekből rakott, oltott mésszel ragasztott 
szerkezet. Vakolata nincs. A házak teteje agyagtapasztással fedett, oldal irányban 
vízköpőkkel tehermentesíti a födémet. Felül, mint a bányát övező tájat, fű borítja.

’D’ háza

A belső terében legösszetettebb ház, a legnagyobb is egyben. Traktusmérete megegyezik az 
előzőekkel – 7 méter – hossza 11,5 méter. Födéme 5 pontos kosárgörbéből származtatott 
gyámfal ív, mely felül vízszintes, lent pedig függőleges érintővel támaszkodik a falazatra. 
Falazása kupás. Megnyitása a halmok felé négy, egymással megegyező félköríves záródású 
nyíláson át történik. Melyekből két fix és két nyitható van sorolva. Utóbbiak egyike a 
lépcsővel szembe néző bejárat. Ezzel szemben az asztal, mögötte a baldachinos ágy 
található. Az így két részre osztott tér nyugati felén száraz WC, a keleti falon pedig a 
mosakodómosakodó fürdő fülkék. A sarokban a főző és fűtő berendezés, a sparhelt kapott helyet, 
mely az épület tömegéhez csatlakozó, mégis leváló kéménybe köt. A falak körbe 120cm 
vastagságúak, pattintott kövekből rakott, oltott mésszel ragasztott szerkezet. Vakolata 
nincs. A házak teteje agyagtapasztással fedett, oldal irányban vízköpőkkel tehermentesíti a 
födémet. Felül, mint a bányát övező tájat, fű borítja.

A házak mindegyike kizárólag a lakozás elengedhetetlen kellékeit tartalmazza. Víz- és 
szennyvízelvezetés nincs. Vizet a középütt megépített kútból nyernek, melyhez a házakat 
összekötő lépcsők vezetnek. A tornyok egységes magassága 7 méter, tetejük a fejtés előtti 
terepszint vonaláig ér. Ez alól a szabály alól csak a kémények tömegei kivételek, hiszen 
funkciójukból adódóan 120 centiméterrel nyúlnak a gödör fölé. 







Marco Polo leír egy hidat, egyenként mindegyik követ.
-  De hát melyik az a kő, amely a hidat tartja? - kérdezi Kublai kán
-  A hidat nem az egyik vagy a másik kő tartja – feleli Marco -,
hanem a belőlük formált ív vonala.
Kublai kán hallgat, gondolkodik. Majd ezt fűzi az elhangzottakhoz:
-   Miért beszélsz nekem kövekről? Engem csak az ív érdekel.
Polo így felel:Polo így felel:
-   Kövek nélkül nincsen ív.

- Italo Calvino: Láthatatlan Városok –

ΣV = 0,    ΣH = 0,    Σ M = 0

H=

G
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Boltozatok

„A kőből, téglából, vagy mindkettőből készült ívelt, lemezszerű és szövetszerkezet elvű födémszerkezeteket boltozatoknak nevezzük. A 
boltozatok és boltívek alakját metszeti íveik adják. A boltozatok legfőbb ismérve a szokatlanul nagy terhelhetőség, mely arra 
visszavezethető vissza, hogy központos nyomásnak kitett elemi részekből állnak. A teherbírás igazolás az önsúlyból és a terhelés hatására az 
eredő erő, a támasztóvonal a bolttest középvonalában maradjon.

A boltozat támaszerői

AzAz épület a tartófalak stabilitása szempontjából legfontosabb az a teher, amivel a boltozat támadja a tartófalakat: ezek a terhek a boltozat 
támaszerői.
A dongaboltozatokon többnyire láthatók hajszálrepedések a záradék vonalán és a vállakon. Ez utóbbiak csak a fiókboltozatoknál, illetve az 
ablakoknál fedezhetőek fel. 
AA repedések arra utalnak, hogy ezeken a helyeken a szerkezetben szögforgás, -elfordulás keletkezett – bár ez az elmozdulás 
mikroszkopikus nagyságrendű. Bármilyen kicsi is ez a szögforgás, a repedések helyén joggal feltételezhető, hogy ott egy-egy spontán csukló 
alakult ki: a boltozat három repedése helyén a három csukló, tehát a boltozat hasonló módon dolgozik, mint a háromcsuklós ívtartó. A 
háromcsuklós tartó egyszerű, statikailag határozott szerkezet, amelynek támaszerőit az alapvető egyensúlyi egyenletek segítségével lehet 
meghatározni.

Boltozatok oldalnyomása

MeglepőMeglepő módon a boltozatok oldalnyomását ritkán számolták ki. Ennek akadálya valószínűleg a számítás bonyolultsága és a kapott 
eredmény bizonytalanságában rejlett. Már a XIX. Században ismeretesek voltak ugyanis olyan kötélerő-poligon számítások, amelyek a 
boltozatok elemi részeire - köveire, tégláira- jellemző nyomásirányokat és erőket közelítőleg valósághűen mutatták be. A darabokra 
felosztott boltív súlyait, mint a határerőket ábrázoló grafosztatikai számítás végeredményben megadta a boltív súlyát, súlypontját, valamint 
a zárókőre és vállkőre ható nyomóerőket. A XX. Század elején kidolgozták pontosabb számítási módszerekeit is. Ezek általában az 
ismertebbismertebb megoldások szerinti ajánlásokkal élnek a boltövek záradékait tekintve, de részletesen és alaposan számolják ki a vállkövekre ható 
vízszintes erőket, mint mértékadó igénybevételt.  A boltozat vízszintes nyomásának kiszámítására a következő képlet szolgál:

H=
G x m
2 F1

______

Ahol a q 1m3 boltozat súlya, a a boltozat hossza, d vastagsága, b fesztávolsága, f magassága, G pedig középső ívhosszúsága. A támasztóvonal 
bármilyen helyzetére vonatkozó nyomást pedig az alábbi módon lehet kiszámítani:

AmelyAmely képletben H a vízszintes nyomás, G a boltozat súlya, m a félboltozat súlypontja és támasztóvonalnak a vállkőben lévő végpontja 
közti távolság, F1 pedig a támasztóvonal magassága. Egyszerűen belátható, hogy a támasztóvonal a keresztmetszetből nem léphet ki, mert 
akkor a boltozat elveszíti szilárdságát. A képletből érthető, hogy a támasztóvonal magasságának növekedésével a vízszintes nyomás 
csökken. A fenti képlet tulajdonképpen olyan alapképlet, amelyből egyes szerzők –Esselborn, Landsberg, Litinsky – levezették saját 
megoldásaikat.

Poroszsüveg boltozat

AzAz eredeti szóhasználat szerint porosz, vagy poroszsüveg boltozatnak nevezett, az ívköz 1/6 részénél kisebb magasságú nyomott 
szegmensdonga boltozat. E boltozat építésekor kifejezetten ügyeltek arra, hogy boltvállaik egyenlő magasságban induljanak, mezőik 
lehetőleg párhuzamosak és azonos szélességűek legyenek. Az egyes boltmezők homlokait az ablakokhoz késest eltolva építették be – azaz 
az ablakokat osztották ki a boltmezők függvényében.
EE boltozat-fajtánál az ívmagasság/fesztávolság viszonyt a terhelés alapján, tapasztalatok figyelembe vételével állapították meg. Csupán 
önsúlyra méretezett boltozat, és 2m nél kisebb ívköz esetében az ívmagasságot az áthidalt távolság 1/10-1/12 részében ajánlották felvenni. 
Pincékben a mezők ívmagasságait az ívköz 1/7ére vagy 1/8ára szerkesztették. Jelentősen megterhelt boltmezőket általában ennél kisebb – 
1/6körüli – vállmagassággal építették. Átlagos – lakószobai – terhelés esetében , vagyis mai méretezés szerint 200kp/m2-es meg nem 
haladó megoszló terhelés esetében az ívmagasságát

2,5m fesztávig:                         1/8-1/10k
3,0m áthidalt fesztávnál:     1/6-1/8k
4m áthidalt fesztávnál:         1/6k4m áthidalt fesztávnál:         1/6k

Értékkel számolták, ahol a k az áthidalt távolság, vagyis az ívköz. Nagyobb terhelés esetében értelemszerűen a nagyobb érték a mérvadó, a 
melyet szükség szerint akár 1/6al is növeltek

EE boltozatokat pincékben 2,5 métert meg nem haladó fesztáv esetén fél tégla vastagsággal építettek fel. Ezen túl, a XIX. Századi 
építőgyakorlat 10láb vagy később 3m fesztávolságig merevítésekkel erősítette e boltozatot. 4,0m széles áthidalásig a boltív alsó harmadát 
egy tégla vastagságúra vette, 4,0m áthidalás felett viszont a boltozat indítását másfél, ívét egy, záradékát másfél tégla vastagsággal építették. 
Ez utóbbi esetekben is használtak merevítő hevederíveket, feltéve, hogy a boltöv 20lábnál, később 6 méternél hosszabb.

NagyobbNagyobb terek poroszboltozatú lefedése esetén a boltozat kisebb – legfeljebb 3,0-3,5m fesztávú – mezőkre osztottál és közé boltöveket 
építettek be. Ezen boltövek magasságát és a gyámfalak vastagságát, ha csak a a boltozat terhét hordták, egyaránt az ívköz ¼ 1/6od részében 
határozták meg és a boltöveket fél-két tégla vastagságúra építették.

Dongaboltozat

Félköríves,Félköríves, vagy szegmensíves dongaboltozatokat átlagos lakóház jellegű – vagyis 4-6m-es – fesztávolságok és konvencionális lakó-, vagy 
középületi terhelés esetén elődeink általában úgy szerkesztettek, hogy a boltozat ívének alsó harmada  - a „boltláb” – másfél, középső 
harmada egy , a záradékvastagsága pedig fél tégla vastagsággal bírjon. Ilyen esetben szükségesnek tartották, hogy a boltozatokat a donga 
1/3, 1/2 magasságig hátfallal lássák el. Miután azonban a boltozatok többsége – lakóházban – emeletes épület földszintjén, vagy valamiféle 
oromzattal ellátott ácsolt tetőszerkezetű építményben épült, e követelmény teljesítése nem okozott problémát. A XIX. Század végéig 
szokásosszokásos építőgyakorlat a teljes, vagy csaknem teljes félkörmetszetű dongaboltozat esetében 15 láb – vagyis kb. 4,5 m áthidalt fesztávig fél, 
e feletti fesztáv esetében egy egész tégla vastagságú záradékot ajánlott – feltéve, ha a boltozat, saját súlyához képest nem jelentős  mértékű 
terhet hordott. Az építőmester – aki általában nem számította ki az általa tervezett-épített boltozat terhelését – statikai érzékét követve 
választhatott, hogy 10 láb – 3m – feletti fesztáv esetén a boltív vastagításával  - ahogy régen mondták „öregbítésével” – avagy 5-7 lábanként 
erősítő hevederekkel beépítésével merevítse a boltozatát. A XIX. Század második felében eme értékeket – főleg a 15 lábasnál nagyobb 
fesztávokfesztávok esetében – már nem tekintették elégségesnek , csak olyankor, ha a boltozat az önsúlyán a feltöltésen és a reá kerülő padozaton 
kívül csak jelentéktelen tettek lehetővé a XIX század második felében elterjedő tapasztalati képletek. 



A tartófalak – régies kifejezéssel; gyámfalak – vastagságát, ha nem magasabbak a bolthajtás hátánál (záradékánál, elődeink változó 
értékekkel határozták meg – de minidg az áthidalás tényleges (belső) szélességének függvényében. A XIX század elején-közepén a 
gyámfalak vastagságát az alábbi méretekkel tartották megfelelőnek:

Csúcsíves dongánál az ívköz 1/6 - 1/7 része,
Félköríves dongánál az ívköz 1/5,5 - 1/6 része,
Az ívköz 1/4ére lapított szegmensdongaboltozatnál az ívköz 1/4 - 1/4,5 része,
Az ívköz 1/8-ára lapított dongánál  az ívköz 1/3 - 1/3,5része a gyámfalak vastagsága.

AzonAzon építőmesterek számára, akik nem szerettek számolni, a XX. Század elején gyámfalak vastagságát 6m ívközig általában 60cmben 
jelölték meg. Ez volt az átlagos érték.Egyébként.

Félköríves dongánál az ívköz 1/4 - 1/5,
Csúcsíves dongánál az ívköz 1/5 - 1/6
Szegmensdongánál az ívköz 1/3 - 1/4,

Részében tartották a gyámfal vastagságát megfelelőnek.
AA javasolt értékek eltérése a méretezés bizonytalanságára, a szerkezetben rejlő tartalékokkra és a kihajlási hossz ösztönös értelmezésének 
még igen tág határaira utal. Feltűnő a méretek növekedése a XX. Század elejére; ez a terhelés növekedését és a boltozat kivitelezésében való 
bizalom csökkenését tükrözi. Igényesebb tervezéskor a boltozat hátánál nem magasabb falakat az alábbi képlet szerint méretezték.

Falba oltott Mészhabarcs

ElődeinkElődeink őrölt, égetett fehérmész falba történő oltásával is készítettek jó minőségű habarcsot. Ez az új eljárás régóta kísért a XX. Századi 
építési szakirodalomban, de korunkban alig akadt valaki, aki maga is – sikerrel – alkalmazta volna ez a gyakorlatban. Ritka kivétel hazánkban 
Möller Károly, aki saját tapasztalataira támaszkodva, hideg időben falazásban oltott habarcs készítését ajánlotta a harmincas években; e 
módszer szerinte ugyan több meszet igényel, de végeredményben szilárdabb vakolatot ad és a nagyobb hőfejlődés miatt nem fagy meg a fal 
építés közben. Észak Európában – például Norvégiában -, és Németország egyes vidékein még a XIX. Század végén is használatos módszer 
volt az oltatlan mész közvetlen falba beépítése, kifejezetten hideg időben.volt az oltatlan mész közvetlen falba beépítése, kifejezetten hideg időben.

Annak ellenére, hogy e módszereket – és pláne hatékonyságukat – azóta ismételten kétségbe vonták, nem mehetünk el szó nélkül amellett 
a tény mellett, hogy középkori és barokk mestereink ismételten utalnak eme eljárásokra. Valószínű, hogy a régiek a köveket oltandó 
mészdarabokat oltott mésszel és vízzel egyszerre kevertek a falba; ezen alkotórészek aránya talán hőmérséklettől, talán a kőművesek 
tapasztalataitól függött. Azt kell hinnünk, hogy éppen ez az eljárás eredményezett elődeink építményein olyan kőszerű, kemény vakolatot 
és falazó habarcsot, amelynek szilárdsága meghaladja a jó minőségű portlandcement-habarcsét is. Középkori kőfalazataink jellegzetessége, 
hogyhogy helyenként a kő már kitört a habarcságyból, de a habarcs még mindig tartja magát. Annyit biztosan megállapíthatunk, hogy régen 
valóban készültek falba oltott mészhabarcsok – évszázados épületek vastag falaiban máig fellelhető e gyakorlat nyoma -, de ma erre a 
kritikus minősége miatt nincs mód. Valószínűleg az egyik döntő ok, ami miatt erről az eljárásról leszoktak, e gyakorlat életveszélyessége 
volt; az éppen oltódó mész pattogva, fröccsenve sérüléseket okozott.

szó szerinti idézés:     Déry A. - Történeti anyagtan. TERC Szakkönyvkiadó, Budapest, 2000.; 
                                            Déry A. - Történeti szerkezettan. TERC Szakkönyvkiadó, Budapest, 2002.



A kulcs nélkül nyitható barlang szája

A lakozás egy fő funkciója a védelem. Leginkább az időjárás ellen. Ezért elengedhetetlen, hogy e barlangoknak lezárható nyílása legyen. 
Ugyanakkor határvonal is a kint és a bent, valamint két különböző minőségű tér között. Elválaszt, de ugyanakkor átlátást kell engedjen, 
hogy ne zárja el a kilátást a lakók elől a halmok megfigyelésében. 

AA házak jellegéből adódóan kapuzatuk vaskos, várkapura emlékeztető szerkezetek, melyek tömör és áttört részekből állnak. A 
vázszerkezet tömör gerendarács, mely átlós átkötésekkel merevített. Kifelé pajzsként működik, kitöltő szerkezete síkban van a 
tartószerkezettel. 

’A’ házának kapuja

A homlokzatra futó dongaboltozat formálja a nyílást, így a kaput is. A kétszárnyú szerkezet közbenső tengelyen nyílik befelé, a 
barlangnyílást teljes egészében nyitottá téve. Belülről nézve két pengévé alakul, mely a kilátást legkevésbé zavarja. 

AzAz alsóvárosból lépcsőn érkezve egy ajtón léphetünk a lakásba, ahol a pajzsszerű kapuzat megváltozik. Az kapuval azonos anyagú bejárati 
ajtó a belső síkra kerül, egyértelművé téve az érkezés irányát. Kívülről azonban nem egy szokványos ajtóra utal. Se kilincs, se zár. 
Zárszerkezete a projekt szellemiségét erősítve minimális fémstzerkezettel készül. A zárszerkezet – a sumér korból ismert – makkos fazár, 
mely különlegessége az ajtó belső felületén elhelyetzett egymásba faragott hevederezés, mely örgöglakatként megfejthetetlenül állja útját 
az illetéktelenek behatolásának. Nyitása, az ajtón fúrt apró lyukakon lehetséges különböző meghajlított acélpálcákkal. Az épületbe bejutva 
a kapu belső hevederének eltávolításával nyitható.a kapu belső hevederének eltávolításával nyitható.

A burkolat horonyeresztékes fenyőfából készül, mely táblaszerűen illeszthető, majd a tartószerkezet vastagságú fapallókkal, facsapokkal 
rögzített. 

Az ablakok, a bejárati ajtóval együtt a kapuzat belső síkjára helyezett, nyitható kivitelű, egyréteg üvegezéssel ellátott ablak. Árnyékolása a 
külső síkra helyezett eltolt lécezés, mely mögött a kapuzat andrásolása kap helyet.

Makkos fazár

A költséges kovács- vagy lakatosmunkával készült vas zárszerkezetek helyett a korábbi századokban városon és falun egyaránt nagy 
számban alkalmaztak az épületeken különböző méretű teljes egészében fából faragott zárakat. Egyszerűbb változatai a tolóreteszek, 
fakallantyúk, madzagra járó reteszek. Bonyolultabb változatainak szerkezete a következő: Az ajtóra erősített magas fahasábba több (1–5) 
függőleges vájatot vésnek. Ezek mindegyikében a beleillő kisebb fahasáb (makk) könnyen fel-alá mozgatható. A nagy fahasáb vízszintes 
vájatában vaskos faretesz jár, amelyen a makkok csapjának megfelelő méretű vésett nyílások vannak. Amikor a könnyen mozgó makkok 
ezekbeezekbe a nyílásokba beleesnek, a vízszintes retesz mozdíthatatlan, az ajtó zárva van. Ha a retesz fölötti kulcslyukon a megfelelő számú foggal 
ellátott fakulcsot a zárba tolják, segítségével a makkok fölemelhetők, az ajtó nyitva van. Ezt a szerkezetet Arany János szóhasználata után 
Viski Károly javasolta a szakirodalomban makkos fazárnak nevezni. Használatos még gömöri elnevezése is, a kölykes fazár. Általában 
azonban arról az épületről nevezik el, amelyen található pl. pajtazár, csűrkapuzár stb. – A makkos fazár az ókorban az egész 
Mediterráneumban jól ismert volt. Különböző változatai elterjedtek Európa minden vidékén, É-Afrikában és a Közel-Keleten. A 19–20. 
sz.-isz.-i néprajzi gyűjtések az egész magyar nyelvterületen rögzítették használatának gyakorlatát. Ebben az időben azonban lakóházakon már 
csak elvétve alkalmazták. Pincék, malmok, szőlőskertek, aklok, gazdasági melléképületek zárjaként szerepelt. – Irod. Viski Károly: Makkos 
fazáraink (Nép. Ért., 1931).

szó szerinti idézés:     http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-126.html



Epilógus

Fél évezred hosszú idő. Emberéletben. De a kövek
másképp öregszenek. Emberi öregedéstől eltérő időben.
Múltjuk soha sem volt jelen.

A falu azóta más képet fest. A világ is megváltozott. 
Nem siet már sehová. Csak a kőfejtő ugyanaz.

A legenda három remetéről szól, akik tárgyakat halmoztakA legenda három remetéről szól, akik tárgyakat halmoztak
és várost alapítottak. A kincstalálók városát. Termeket ástak,
melyeket színültig töltöttek, s kívülről vigyázták saját emlékeiket.

A sors fintora, hogy sosem épült több ház. Remeték
pedig már végképp nincsenek. A faajtók megereszkedtek,
végül elkorhadtak, a tűzhely eldugult, a kúthoz mára
hozzá sem lehet férni. Egykori lakóiról csak a házak falfülkéi mesélnek.

Életük persze nem volt hiába. A koros házak kápolnák.Életük persze nem volt hiába. A koros házak kápolnák.
Az elmélkedés helyei. Oltár nincs, az asztalok helyett csak 
egy-egy pad. Kőből. Kifelé néznek.
Zarándokok járják a vidéket,
kik tárgyakba zárt életük darabjait halmozzák itt.
(...)
régen más volt - mondják - elleptek minket a tárgyak
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