a kós károly egyesülés új tagjai
A Trilit Építészeti és Konstruk
ciós Iroda 1991-ben alakult. Alapító
tagjai korábban egy osztályon dolgoztak
a Típustervező Intézet nevű állami vál
lalatnál. A Kft. létrejöttét a Magyarorszá
gon ez időben zajló gazdasági átalakulás
és a tagok baráti munkakapcsolata ala
pozta meg. Az alapító építészek csa
ládtagjai szintén szakmabeliek, ami
meghatározta a cég életét, fejlődését
és szervezeti alakulásait. A Típustervező
Intézet fő profilja az építőipari szerkezet
fejlesztés és az építészeti tervezés volt.
A TRILIT alapítóinak saját irodájuk
létrehozásával lehetőségük nyílt az
addig rejtett szakmai érdeklődésük kibontására, amit új cégük elnevezésében is szerettek volna kifejezni. Tri jelentése: három, lithosz jelentése: kő; azaz
együtt: három kő. Ez látható a logónkon
is. Hárman alapították és mai napig
három tulajdonosa van a cégnek.
A brit szigetek megalitikus építésze
tének egyik emléke a Dél-Angliában
található Stonehenge, amely egyenként
26–40 tonnás kövekből épített, kör alak
ban elhelyezkedő trilitekből áll. A hár
mas kőtömbök némelyikét 320–390
kilométer távolságból szállították az
építés helyszínére. A belsejében öt trilit
alkotott egy kisebb kört. Ezek a kapu

építmények egy fekvő kőgerendát
hordozó két álló kőoszlopból állnak. A
két kőoszlopon nyugvó kőgerenda az
építés archetípusa, egyben az építés
titkának szimbolikus megtestesítése.
A megalitikus építészet ilyen emlékei
a Föld több pontján megtalálhatók. Az
európai megalitikus kultúra kiemelkedő
jelentőségű lelőhelyei a Földközi tengeri Máltától Spanyolország Atlanti
óceáni partjain át Dél-Skandináviáig
terjednek. Építésük idejét Kr. e. 3500–
1500-ra teszik. A kőtömbök szállítása és
azok összeépítése napjaink technikai
felkészültsége mellett sem lenne kis
teljesítmény. A megalitikus építőkultúrák e vonatkozásban párhuzamot mu
tatnak a piramisépítő kultúrákkal, melyek társadalmi berendezkedése és
mozgatóerőinek működése még mindig sok talányt hordoz. Rendeltetésükről sincs egységes vélemény. A kutatók
elképzelései szerint temetkezési, vallási,
gyógyító, a megtermelt értékeket begyűjtő-újraelosztó és asztronómiai
központként működhettek, és sok legenda övezi keletkezésüket. Az egyik
szerint Stonhenge-t Merlin, a nagy varázsló építette, de az atlantiszi kultúra
menekültjeinek építménye is lehet,
mellyel a megsebzett Földanya ener-
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giamezőit állították helyre.
A megalitikus építmények – köztük a
trilitek – tükrözik az emberi élet kettősségét. Felölelik az építés fizikai és metafizikai síkjait. Robusztusságukkal kifejezik
a materiális lét törvényszerűségeit, tisz
tázatlan rendeltetésükkel az ember létéből, szellemiségéből fakadó talányt.
A Trilit Építésziroda tagjai a terve
zés széles skáláját felölelő munkáikban
törekszenek megtalálni e két aspektus
helyes arányát, egyben a jó építészetet,
mely görcsös stílusbeli elkötelezettség
nélkül használható, gazdaságos és nem
utolsósorban esztétikai örömet nyújtó
tereket, épületeket alkot.
A Trilit tagjai:
• 1991–1996 Dr. Draskóczy András, Földi
Zoltán Attila, Hudeczné Till Krisztina
• 1996–2007 Dr. Mátéffy Anna, Földi
Zoltán Attila, Hudecz István
• 2007–2009 Draskóczy Gergely, Földi
Zoltán Attila, Hudecz István
• 2010: Draskóczy Gergely, Földi Zoltán
Attila, Kuli László
• Közvetlen munkatársaink: László Pál,
Tóth Zsófia
• Építész munkatársak: Bagó Bernadett,
Csibi Zoltán, Kalivoda Árpád, Károssy
István, Menyes Péter, Németh Ágota,
Rákossa Sándor, Tuskán Péter
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majd néhány volt vándorépítész kollé
gámmal megalapítottuk a Vándorépítész Kft-t, melynek 2009-ig voltam a
tagja. Ez év elején csatlakoztam a
TRILIT Építészirodához. Családommal
Budajenőn élek.
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