
„Napjaink megkerülhetetlen kérdése a fenntarthatóság. Meglévő épületállományunk mind materiális, mind pedig erkölcsi értelemben hatalmas értéket képvisel, nem 
beszélve az esztétikáról. A társadalom döntésképes és tehetős rétege eddig nem kényszerült rá, hogy ezen kérdésekkel foglalkozzon. Az örömteli változás abban áll, 
hogy pusztán etikai alapon és nem anyagi megfontolásból dönt egyre több jómódú megrendelő a régi épületek felújítása, revitalizációja mellett. Meggyőződésem, hogy 
ez ma az építészet legnagyobb kihívása és egyben lehetősége.” - ifj. Benczúr László

Az egyetem zárásaként mindenképp olyan témával szerettem volna foglalkozni, ami igazán közel állt hozzám végig az egyetemen, ez pedig a lakó funkció.
Az egy éves, Németországban töltött szakmai gyakorlatom alatt, mikor végig lakóépületeken dolgozhattam, ez a gondolat csak tovább erősödött bennem. 
Az cég által képviselt építészeti nézeteket és minőséget példa értékűnek tartom, és az ott tanultakat rendkívül hasznosnak érzem a diplomamunkámra nézve.
Emellett régi vágyam, hogy meglévő, akár műemléki épülettel foglalkozzak. Az egyik legérdekesebb és - szebb építészeti feladatnak tartom meglévő értékek továb-
börökítését és - építését.
A két alapgondolatomat összevetve jutottam így a loft lakásokhoz, mint téma. 

A kutatómunkámat két vonalon indítottam el. Az egyik magának a loft-kultúrának a tanulmányozása. A másik pedig egy értékkataszter vizsgálat a régi ipari és 
mezőgazdasági épületekről Pest-megyében.

A loft kialakulása közel félévszázados múltra tekint vissza. A legtöbb írás a 70-es évek Angliájából eredezteti. A texti¬lipar hanyatlásával Manchasterben, a konté-
rnerhajók megjelenésével pedig Liverpoolban tömeges gyárbezárások kezdődtek, az ingatlanokhoz jóval piaci ár alatt lehetett hozzájutni. A népességnövekedéssel a 
lakóövezetek folyamatosan érték el az ipari zónákat, így az ingatlanok lakó és irodai célra történő kihasználása egyre kézenfekvőbbé vált.
Máshol New York Soho nevű városrészét említik kiindulópontnak, ahol az 50-es években elkezdődött már az egykori gyárépületek nagy alapterületű és belmagasságú, 
általában galériás lakóterületekké kialakítása.

Ez a racionalitáson alapuló épülethasznosítás mára meghódította világot, a lakásépítészetben új távlatokat nyitott. A nagy osztatlan terek és óriási ablakfelületek 
kontrasztot mutatnak azokkal a szűkös lakásokkal, melyek a városi életforma sajátjai. 
Mindig lenyűgözőnek tartottam,  ha a szükség, és nem a szándék vagy emberi akarat teremt építészeti értéket. Talán ezért szeretem a népi építészetet, és ragadott 
meg ez a téma is ennyire.

Hazai és külföldi példákat tanulmányozva négy különböző csoportot tudnék elkülöníteni:
 -meglévő adottságokat kihasználó, meglévő épületeket belakó
 -csupán a szerkezeti magot megtartó, felhasználó, kívül karakterében valami újat hozó
 -eredeti épületet használó és tovább/hozzá építő
 -teljesen új épületben a loft úttöréséből profitáló, térformáló eszközeit felhasználó

A vizsgálatokat elvégezve, az egyetlen, ami megoszt a történetben, hogy nem tudott megmaradni a tiszta alapgondolat. Sajnos talán pont a globalizációs ereje miatt 
torzult mára sok esetben luxuscikké, mikor már nem a szükség, hanem a divat szüli ezeket az épületeket.
Nem az a zavaró szerintem, ha egy új lakóépületben loft-jegyek jelennek meg, például a közösségi terek egyetlen térré kapcsolása egy galériával, hisz a loft eredmé-
nyeit tovább kell vinni. Amit fájónak tartok, ha egy régen sok embert foglalkoztató értékes gyárépületet megfizethetetlenül drága és nagy lakásokkal elérhetetlenné 
teszik a társadalom számára.

Általánosítani szerencsére nem lehet. Ma is épülnek olyan loftok, melyek a múlt értékeire, hasznos továbbörökítésére, és nem a luxusra, pénzre alapoznak. Dilpoma-
munkámmal én is ezt a vonalat szeretném képviselni, a loft alapgondolatából építkezni.

A katasztervizsgálatot Pest megyében, de a fővárost kizárva végeztem el. Rengeteg budapesti a témában érintett épület van, de szándékosan kisebb városokra, köz-
ségekre szerettem volna a hangsúlyt fektetni. Meggyőződésem ugyanis, hogy egy jól működő loft átalakításnak nem feltétele, egy fővárosi szintű elhelyezkedés. Pont 
a szociális és kulturális generáló ereje miatt jó lehetőségnek tartom egy vidéki város számára.

A települések több mintfelével sikerült a kapcsolatot felvennem, a többit pedig internetes adatok alapján mértem fel. (muemlekem.hu/googlemaps/panoramio)
Az épületek száma még ezzel a szűkítésel is megdöbbentően sok. Nagyon sokrétű az állomány funkcionálisan és az állapotot tekintve is. 
A gyűjtést összegezve itt is négy kategóriába soroltam őket:
 -Az első a sajnos még némely adatbázisban fellellhető, képeken megtalálható, de már elbontott épületek.
 -A második a még eredeti állapotban használt, sok esetben felújítást igénylők. 
 -Ezt követi a már felújításon átesett, néhol funkcióváltással kísért rehabilitált épületek.
 -Végül a számomra érdekes, még álló, de funkcióját vesztett helyek.
Egyes csoportokat tovább lehetne bontani. Az utolsót a teljesen romostól a jól karbantartottig, az felúítottakatat pedig építészetileg lehetne értékelni, az új funkiciótól 
elindulva a homlokzatképzésig.
Nem gondolom, hogy hallgatóként jogso megítélnem, melyik épület jó vagy nem. Véleményem természetesen nekem is van, de próbáltam az összes példából tanulni, 
sé olyan projektekkel is foglalkozni, amire nem kaptam fel első körben a fejem.
 
Ami a vizsgálatkor újabb táblatokat nyitott, az a műemlékvédelem. Nagyon sok épület érintett a témában, ezért szerettem volna kicsit elmélyüni, vagy legalábbis 
képet kapni egy ilyen jellegő projektről.
Sikerült beszélnem egy olyan tulajdonossal, aki a műemléki védelm alatt álló épülete felújítását az elmúlt években végezte, és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 
2013-b0n “Példamutató Műemlékgondozásért” Dííjban részesítette.
Segítőkészen mesélt a az egéz folyamatról, a kivitelezésről, a statikai megoldásokról, eflmerülő nehézségekről, anyagi vonzatról, és nem utolsó sorban a személyes 
örömökről, mikor a díjak és elismerések által megtérülni látszik a rengeteg befektetett erő és munka. (nem pénz!)

Az egyre több információ és tanulmány után még nehezebb lett döntenem, mert más karaktert és értéket képvisel mind, lehetőségek ezrei sorakoznak bennük.
A döntést a helyszíni bejárás hozta meg, a választott épületem a leírhattalan környezetben fekvő százhalombattai volt téglagyár.
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