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Hasábok egymáson
Kilátóépület a Nagy-Kopaszon

Az alapötlet tulajdonképpen kézenfekvő volt.  

Ki ne látott volna az erdőt járva ugyanis olyan farakásokat, ahol 

az erdész, a favágó gondossága, precizitása és praktikuma okán 

a hasábok katonás rendben,  

egyenhosszra vágva alkotnak farakást az ösvények mentén. 

Erdeink túlnyomórészt gondozás, gondoskodás révén, egyfajta 

mérnöki logika és a természet szeretete révén lesznek olyanok, 

amilyennek látkjuk őket. Még ha paradoxonnak is tűnik, akkor is 

igaz, hogy az erdőkben rendnek kell lenni.  

A természet belső törvényeit felismerő,  

de mégiscsak mesterséges rendnek.       
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frikker zsoLt

a 447 méter magas nagy-kopasz  
a Pilis délnyugati részén, Piliscsa-
ba település központjától alig egy 
kilométernyire, északra találha-

tó. Itt épült fel az a kilátó, ami átadása óta 
Dévényi antal erdésznek, a Pilisi Parkerdő 
legendás munkatársának nevét viseli. a ti- 
zenegy és fél méter magas, négyszer négy 
méter alapterületű, mintegy 132 köbméter 

vörösfenyőből épült alkotás, tulajdonképpen 
a hasábok rakásolásának logikájából indult 
ki úgy, hogy a fűrészelt faelemek külső végé-
nek szögben levágott formájával, a vízszintes 
gerendával, különös felszíni textúrát hoztak 
létre, ami a napállások fény-árnyék játékával 
meg-megváltozik. ez a formajáték az azonos 
keresztmetszetű „fűrészárú” rakásolásával 
összefüggésben áll a torony legalapvetőbb 

Az anyag és az alapmintázat logikáját, ritmusát megértő szerkesztés
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funkcionális alkotórészével: a lépcsővel. ez a ne- 
gatív forma alapjaiban szervezi át a látványt, 
ugyanakkor fontos építészeti döntés, hogy  
a rozsdás Corten-acél korlát fogazása végül 
még erősebb vizuális elemként mutat rá a ra- 
kás szisztémájára és lépcső geometriájára. 
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A 447 méter magas Nagy-Kopaszon álló kilátó

132 köbméter vörösfenyő

A szerkezetben az erdő belső harmóniája köszön vissza

Corten-acél és vörösfenyő

egyszerű, az anyag és az alapmintázat logi-
káját, ritmusát megértő szerkesztés ez, ami-
hez hozzájárul az is, hogy a hasábokat úgy-
nevezett bulldog-tárcsa, valamit függőleges 
furatokon áthúzott acélszár tartja össze, szin-
te láthatatlan módon.

koller József és dr. Lőke Ferenc, valamint mun-
katársaik pontosan jelölik ki az egyensúlyi hely-
zetet, az arányt természetes és mesterségesen 
szerkesztett megoldások között, ami végül egy 
olyan faszerkezetű kilátót eredményezett, ami-
ben az erdő belső harmóniája tükröződik vissza.




