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A számítás művészete, 
techné és architectura

Az építészet téralkotó művészet. A terek pedig nem öncélúan rekesztődnek ki az em-
berek számára, hanem élettereiket hozzák létre, amióta a barlangokból kijöttek és 
mesterséges helyeket teremtettek maguknak. Ahogy a többi élő is abból, amit környe-
zetükben talált: földből, növényzetből, követ, jeget is felhasználva, ha nem volt más. 
Az ember megtanulta, hogyan illeszthetők egymáshoz, és létrehozta családja odúját, 
fészkét, otthonát. Amikor igénye lett rá, szertartásai, közösségi eseményei számára is 
emelt alkalmatosságot. Az emberré válás folyamata az építéssel kezdődik. A közös cse-
lekvés kommunikációt kíván, a nyelv hoz létre vezényszavakat, a munkához irányító 
kell, közös akarat. Az építés tette az embert közösséggé. Az építés már nem vadászat, 
távlatos tevékenység, a siker koordinációt kíván, a termék tartósságot, és néha szükség 
van az „égiek” segítségére is a túléléshez. Amikor a természet ura, vagy a teremtés 
koronája felismerte: egyedül nem megy, áldozati oltárt épített a felsőbb hatalmassá-
gok részére, hogy jóindulatát megszerezze, a segítségét megköszönje. A tűz, étel és az 
emberi élet lehetett a legdrágább kincs a kezdetek idején, hát ezt ajánlotta fel kérései 
nyomatékosításaként, azt áldozta fel. A kitüntetett helyek, ahol ezek a szertartások 
megtörténtek, már nem lehettek akármilyenek; a sokféleképpen elképzelt és nevezett 
„Isten”-nek tetszőnek kellett lenni, a bemutatott áldozattal és felajánlásokkal együtt. 
Isten a részletekben lakik. Ekkor lett az építészet a művészettel eljegyezve, amikor 
a funkción túlmutató jellemzőkkel ruházta fel tereit, méreteivel, anyagával, díszíté-
seivel, egyediségével. Mérnöképítészet is szépeleg. „… Arra kell törekednünk, hogy 
minél tökéletesebb harmónia alakuljon ki az alkotás és a technika között, az alkotás 
elsőbbségével” – írta Major Máté az UIA Madrid 1975 kongresszusának szóló üzene-
tében.1 Mies van der Rohe híres szlogenjét úgy is szokták fordítani: hogy „az építészet 
térbe emelt korakarat.” Az emeléshez már mérnök kell.
 Az emberi nemzetség mindenhol a világban létrehozta kultúrája szerint ezeket, és 
a ma embere is elmegy gyönyörködni bennük a világ másik végébe is megtekinteni, 
hogyan csinálták mások az övékét. Ilyenkor az építészet – a monumentális művészet 
– előtt rójuk le csodálatunkat, mert szerencsére a házak túlélik a századokat, és jó 
esetben, ha elpusztulnak is, újra felépítik őket. Megtekinthetők a régiek alkotásai, 
amelyeket sokszor igyekszünk meghaladni szépségben és méretekben, de lehetőleg 
minden tekintetben.
 Az építés szerkezetei kezdetben a helyben talált építőanyagok voltak, amelyeket 
egymás mellé és -felé rakva lehetett térré formálni, megismerni az anyagok fizikai 

1 Major Máté: Alkotás és technika. Magyar Építőművészet 1974. 6. sz. 13. 
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jellemzőit, teherbírását, időjárás elleni tartósságát. Empirikus módon gyűjtötte az em-
ber építési tapasztalatait: ami leszakadt, eltört, eldőlt, az növelni kellett, vagy össze 
kellett kapcsolni valahogyan egymással. Legtöbbször túlméreteztek, de ismeretlen ha-
tások ellen ez nem segít. Megtalálta a módját, hogyan kapcsolhatók össze szerkezetté 
a különböző anyagok, mert az igények növekedtek, egyre tágasabb egyre nagyobb 
tömegek befogadására kellett azokat alkalmassá tenni. A konstruktívizmus a modern 
művészet egyik kifejezési formája lett. Az orosz Tatlin, 3. Internacionálé emlékműve, 
térbeli alkotás akart lenni. „A mi korunk a konstruktivisták kora. Művészet, tudo-
mány, technika egy ponton érintkeznek. Az új forma az architektúra” – írta Kassák 
Lajos egyik manifesztumukban. A Bauhaus is ezen az úton indult el.
 Az ember racionálisan is beleavatkozik a természetbe, mert néha korrigálni kell. 
Építményeket emel, műtárgyakat hoz létre. Hidakat, utakat, gátakat, alagutakat, tor-
nyokat. Ezek a primer mérnöki számítások szerint épülnek bele a tájba. A mérnök a 
morfológiával dolgozik együtt.
 A funkció, a rendeltetés diktált, és ez sokszor kibékíthetetlen ellentétbe került az 
esztétikai igényekkel. A racionalitás és az irracionalitás kompromisszumát kellett meg-
találni. Az építészetnek kellett egyesíteni ezt a két igényt. Ez sokszor kétféle tudást, 
megfontolást igényelt. Néha már csak két szakember együttműködése tudta a felada-
tot megoldani, de ebben az építész lehetett a karmester, mert a szerkezet az épületnek 
csak egy szegmense, de ahogy a nagyzenekarban, a fuvola hangjának is hallatszani 
kell, a házban is a burkolatok, a megvilágítás, bútorok, és sok más téralkotó elem is a 
„hangverseny” része, ezeket is az építész vezényli a szimfónia megszólaltatásában…
 Az építés a természetben kialakult morfológiát folytatja, hozza létre városi terekben 
és fedett kubusokban. A természet téralakzatai a hegyek, völgyek, kráterek, kanyonok, 
barlangok, a tavak; a településekben egy mesterséges, épített táj ül rá a természetes-
re. A természet tágasságát néha belső terekben is meg kell valósítani. A táj vertikális 
elemeit is fel kell idézni, kiemelésre, irányjelzésre, reprezentálásra. Ez is a számoló, 
mérnök építészet tudását igényli, mert minél hangsúlyosabb egy épület, annál inkább 
a táj jelképe, a hely emblematikus azonosítója. A természet sérülékeny: földrengések, 
tájfunok, árvizek, szökőárak alakították a felszínét. Az ember is múlandó, de kitalálta 
a halhatatlanságát, és alkotásai számára is szeretné ezt biztosítani.
 A funkció kívánta méretnövekedés egyre nagyobb kihívás volt az építők számára. 
A piramis, az a fáraók sírkamrája köré emelt emlékmű, hegy utánzat. A mérnök a 
kivitelezésre, az építész az arányokra ügyelt. Az ókori világ hét csodája között az ale-
xandriai világító torony volt az első magasba törő építmény. A babiloni torony jelezte, 
hogy a szerkezeteknek korlátai vannak. A kínai nagy fal, az európai kultúrkörtől távol 
kiterjedésével volt monumentális mérnöki teljesítmény. Amíg a mérnöki számítások 
nem alapozták meg az áthidalásokat kudarcok sora tanította az építőket, egészen a 
jelenkorig. A luxori hüposztil csarnok pillérsorainak távolságát a kőgerendák áthidaló 
képessége határozta meg. Budapesten a Szent István bazilikánk kupolája is összeom-
lott építés közben. Hosszú az út Atreus kincsesházától napjainkig, amikor ott még 
csak álboltozat fedte le a kincseskamrát, – egymáson túlnyúló kőlapok sorolásával, 
– Caracalla thermáit már látványos dongák fedték, de a Pantheon 43 méteres kupo-
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láját rafinált boltozatok kombinációi. A gótikus építészet támpillérei is sok kísérlete-
zés után találták meg optimális íveiket, és a hálóboltozatok légies méreteihez már a 
levelek erezetéből vettek stúdiumokat a mérnökök. Amíg a szerkezetek olyan karcsúk 
lehettek, hogy gyönyörködhetünk légiességükben, meg kellett találni azokat az anya-
gokat, azt a konstrukciót, ami már a természet produkcióit is meghaladja. A mérnöki 
tudás és tapasztalat az építészet maradandóságának záloga. A szerkezettervező mérnök 
a virtuális munka elvén a merev testek statikáját méretezi.
 A kőszerkezetek határait a kultikus terek 
után a szórakoztatás és az ipar gyártócsar-
nokai feszegették. A sík kőgerendákat acél 
gerendák váltották fel, amelyek rácsos szer-
kezetűek is lehettek, így kevesebb önsúllyal 
voltak képesek a nyomatékokat ellensú-
lyozni. A síkrácsok után térrácsokat javasol-
tak a mérnökök, és az építészek látványos 
formákká változtatták a racionális lefedé-
seket. A magassági igényeket is acél tudta 
legjobban kiszolgálni, mert a földrengés és 
a szél ellen az acél a legrugalmasabb szerke-
zet. Mert az ember Babilon óta az istennel 
akar kezet fogni, de legalább is versengeni 
szeretne az elődeivel, meg akarja haladni 
azok attrakcióit. Az acél sokáig a legjobb 
anyag volt a vetélkedéshez. Az amerikai fel-
hőkarcolók használták először a magasság 
legyőzésére. Különösen, amikor az erőjá-
ték, a húzott és nyomott szerkezetek szét-
választásával egzakt módon méretezhetővé 
vált, légies kábelek húztak esernyőt – most 
már a hasznos terek fölé, – a hidaknál kikísérletezett megoldások az építészet eszköz-
tárában is megjelentek. Kenzo Tange a Tokió csarnokait a nyomott beton és a hú-
zott acél látványos kombinációjával hozta létre, Otto Frey Münchenben az Olimpiai 
Stadion lelátóit kábelszerkezetekkel fedte és könnyű műanyag héjakkal hozta létre a 
fedett tereket. Ma már Walesben Grimshaw Eden Projektje táj léptékű tereket hidal át 
műanyag buborékok összefeszítésével. Minden Világkiállítás és olimpia a térlefedések 
új arzenáljával rukkol elő, a technikai haladás és a mérnöképítészek seregszemléje is 
egyben, az ember fizikai teljesítményeinek vetélkedőin túl. „A Funkcionalista-techni-
cista szemlélet oldódásával mindinkább felszínre tör az emberek ősi, – az építőművé-
szettel egyidős kívánsága, hogy a középületek… ne csak munkahelyek, …. legyenek, 
hanem a közösség hatalmának, gazdagságának, autoritásának megjelenítői is.”2

2 Bonta János: Az építészet, mint jelentéshordozó. Modern építészet 1911–2000.TERC. Kft 2002. 115. 

Otto Frey: München Stadion

Grimshaw: Edenpark
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 Amíg a primer lefedés, vagy egy torony, mint konzol nem tesz mást, csak teljesíti 
funkcióját, hasznos építménye korának. Mérnöke kiszámolja a keresztmetszeteket az 
önsúly és a hasznos terhek figyelembe vételével, számba veszi az igénybevételeket, a 
szél, hó, víz, föld, földrengés várható hatásait, addig a műszaki tudományok iparosa, 
mestere, tudósa. Szerkezetei a nyomaték igényei szerint veszik fel alakjukat. Ahol kell, 
megvastagodnak, ahol nem szükséges, csuklókkal ízesülnek egymáshoz, ellensúlyoz-
zák a lehajlást, elcsavarodást nyomásokat, és elvékonyodnak, ahol a húzás lehetővé 
teszi. A mérnöki bravúrt az jellemzi, hogy egy centivel se nagyobb semmi a szükséges-
nél. A szabványok természetesen biztonsági tartalékokat is tartalmaznak, de az elég is. 
Az csak rosszindulatú anekdota, hogy a statikus ezt még beszorozza hárommal, mert 
három gyereke van.

 A mérnök csomólemezekkel összehe-
gesztett vasai, össze-vissza méretű rúdjai, 
oszlopai, olyanok, mint egy pongyola belső 
oldala, elendlizetlen szabásvonala, úgy sem 
látszik. Az ipari építményeknél, ideiglenes 
állványzatoknál nincs igény a szépészkedés-
re, az építés technológiai disciplina. Ma-
radhat úgy is, vagy ha valakinek nem tet-
szik, takarja el. Ez az építész szokott lenni. 
Vagy díszítse fel, formálja meg. Ez már a 
techné és az építészet együtt. Amikor pe-
dig azt mondja a mérnöknek, hogy és nem 
lehetne ez itt párosával, és egyforma, ez a 
pillér nem hasonlíthatna egy fa ágaihoz, ez 
a konzol egy hajóorrhoz, akkor már épí-
tőművészetről beszélünk. Ezt a két igényt 
megvalósíthatja két alkotó ember, vagy egy 
is, ha birtokában van a műszaki tudás és a 
művészeti kreativitás gazdagságának. Ak-
kor szerkezetforma születik. És akkor lét-
rejön a monumentális művészet, városkép 

meghatározó szobra, vagy egy enteriőr felemelő harmóniája, vagy csak egy lépcsőkar 
természetutánzó spirálja.
 Az utca embere, a művészettörténet és a mérnöképítészet ezekkel az építmények-
kel azonosítja a városokat. Párizst az Eiffel-toronnyal, Rómát Nervi, Pallazetto dello 
Sport csarnoka Sidney-t az Opera épületével. De az olimpia óta Pekinget a madár-
fészek stadion is híressé teszi, és Malajziát, Cezar Pelli Petronas Ikertornya, Tenerifét 
Santiagó Calatrava Operaháza  és évente újabb csodák épülnek, mert a városok land 
mark, táj jelkép épületekkel akarják reklámozni magukat és a milliárdosok gazdagsá-
gukat. A magasság a pénz metaforája.
 Az építészetnek Platónnal szemben meg kellett harcolni a művészet címért. Mert 
a bölcselő szerint az ókorban művészet a természet újra teremtése, az istenek alkotta 

Nervi: Róma Pallazetto dello Sport

Calatrava: Tenerife Operaház
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világ felfedezése és rejtett értékeinek felmutatása. Ahol madárfütty adhat ihletet, nap-
lemente, jégvirág, olajfolt, tenger a föld tájai, az emberi alkat, és történései, madarak 
násztánca és szivárvány. A természetben nincsenek házak és épületek, érvelt a bölcse-
lő, mert a barlangokat nem tartotta azoknak. Amikor aztán az építészek alkalmazni 
kezdték a természet harmóniájának arányrendszerét, mely Iktinos Parthenonjában is 
felfedezhető, létrejött a kapcsolat a természet és a mérnöki spekulációk között, és az 
arány Fibonacci óta matematikailag is igazolt. Azóta az építészet Platón logikája sze-
rint is tagja lehetne az alkalmazott művészetek nagy családjának, ahogy mindig is ott 
volt a helye, mert a természet anyagaival dolgozik, és az isteni teremtés folytatója, ha 
eredetit alkot. Le Corbusier a Modulorjában a modern építészet számára is alkalmaz-
hatóvá tette, az emberi test arányaiból is levezetve igazságát.
 Mára a világ megismerése kilépett az ember életteréből, távol és közel. Az emberi 
szellem és lélek ezernyi bugyra is megismerhetővé vált számunkra. A mérnöképítészet 
földhöz ragadott a művészetek között, de magasságaival és tágasságával a hivalkodás 
leglátványosabb eszköze.
 A művészetek a nemzetek és kisebb közösségeik, saját lehetőségeik kiemelkedő al-
kotásai is, identitásuk forrása. Megyénk egy archaikus szigete a Partiumnak, nemcsak 
az épített örökség skanzenje; kortárs építészete is lépést tart a nemzetközi trendekkel, 
hazai követőinek is sarkát tapossa. 
 A gojzervarrott cipő többe is kerül, mint egy ragasztott talpú, az esztétikai szem-
pontokat is hordozó épület és karakteres tömege is költségesebb lehet, mint az egy-
szerű, mert talán több élő munkaerő kell létrehozásához, nagyobb figyelem, mint a 
sablonoshoz.
 Az ország legkeletibb megyéje az ország legszegényebb régiója, az egy főre jutó 
átlagkereset szerint. Így volt ez régebben, és mára sem változtak az arányok a felzár-
kóztató törekvések ellenére sem. Mégis a messziről jött idegen a statisztikák ellenére 
igényes mérnöképítészeti alkotásokban gyönyörködhet, mert a művészeti alkotások 
minősége nem függ a méretektől. Megyénkben paradox módon a szegénység, a szűk-
markúság teremtett míves konstruktív építészetet.
 Az hetvenes években, amikor műszaki gazdasági költségnormák határozták az épí-
tés lehetőségeit, a beruházások cerberusait csak a naturáliák érdekelték – a m2, m3, 
férőhely, tanterem, ágyszám, és rendeltetési egységekre jutó költségek. Ez egyszerű 
osztással és szorzással ellenőrizhető volt. De amikor befogási nyomaték, szakító szilár-
dság, külpontos erőkar, magidom, varrathossz, többletterhelés, nyíróerő, szögtámfal 
és cölöpalapozás igénye merült fel, az ellenőrzés ingoványos területre tévedt. Vis major 
érzete hatalmasodott el rajtuk. Egyet tudtak csak mondani, hogyha ilyen sokba kerül, 
akkor nem kérjük. A társadalomnak ígért szolgáltatás, a szükségletek kielégítése mégis 
kikényszerítette a funkciók megvalósítását, legfeljebb elmaradt más. Az út makadám 
lett, kisebb lett a közmű keresztmetszete, a műemlék omladozott tovább. De megva-
lósult a megyeszékhely ikonikus mérnöképülete, a Művelődési Központ. Lehetett vol-
na kétszintes, sík rácsos tartókkal lefedett. Sok ilyen épült más városokban, tizenkettő 
egy tucat belőlük. Az építészet azonban a reprezentáció művészete is. A hivalkodás 
eszköze, ha úgy tetszik. Szerencsére mindig vannak olyan vezetők, akik vállalják, hogy 
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a racionális helyett valamilyen karaktere-
set támogassanak. Pompidou elnök sokat 
vitatott kulturális központot emelt Párizs-
ban, I. M. Pei, a kínai származású építész 
Louvre-ba tervezett üvegpiramisa is sokáig 
képezte a kritika tárgyát. Brazília Katedráli-
sa is, amelyet pedig az egyetlen Nobel-díjas 
építész Oscar Niemeyer tervezett. 
 1972-ben jött össze a csillagok olyan 
együttállása, hogy volt egy terv és egy dön-

téshozó testület, amelyik rábólintott erre a hídépületre a „szabolcsi homokon”, hosz-
szában, ahogy akkor aposztrofálták az irigykedő szakemberek is. Plesz Antal, az építé-
szet egyik nagyhatású mestere volt az ötletadó, Bán Ferenc, a fiatal építész, és Scholtz 
Béla, a mérnök, aki számításokkal igazolta, hogy meg lehet csinálni. Talán Zilahi Jó-
zsef volt a megyei apparátusban az a műszaki, aki az elnök jóváhagyása után rávette a 
megye legnagyobb kivitelező vállalatát, hogy építse meg a szokatlan feladatot. Amikor 
aztán megkezdődött az építés, már az alapozáskor mindenki rájött bonyolultságára és 
költségességére, de nem lehetett félbe hagyni, csak előre menekülni. Mindenki elköte-
leződött. „Az épületben megjelenő kitűnési vágy brutális következményei a mai napig 
megfigyelhetők”3 Hat év alatt meg is épült, de erről ismerhető fel a város a magasból, 
és a központban sétálva, és ezért úszta meg az elbontását 2017-ben, amit Debrecen 
panelekből épült, hasonló nagyságú művelődési központjának nem sikerült. A Syd-

ney Operaház 12 évig épült; a nagy álmok 
nehezen valósulnak meg.
 A túlélés és a szakmai siker az kivitelező 
SZÁÉV szakembereit is stimulálta, amikor 
kiheverték a „császármetszéses” nehéz szü-
lés traumáit, újabb szerkezetes projektbe 
vágtak bele. A Színészház és a Szakszerve-
zeti Székház a szerkezeteit ugyanígy kívül 
hordja, és ezek is a mérnöképítészet karak-
teres középületei. Itt Gere József volt az 
építész mérnök társa. „A koncepció lényege 
itt is a tartószerkezet építészeti formát al-
kotó megjelenítése volt.”4 Az állami épí-
tőipar ekkorra már annyira elidegenedett 
a hagyományos szerkezetépítéstől, melyet 
a zsaluzás, vasszerelés, kötési idő, téliesítés 
késleltettek, hogy minden más elkerülésük 
érdekében minden más megoldásra vállal-
koztak. Egy Lift-Form rendszer volt akkor 

3 Szabó Levente: Bán Ferenc építészete. TERC. A kurokawai nyelv egy szava. 54. 
4 Uo. Determinált forma. 92. 

Niemeyer: Brazilia, Katedrális

Bán Ferenc: Színészház (Nyíregyháza)
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a sztár, többszintes irodaházak építéséhez. Bulgáriában láttak ezzel hasonló techno-
lógiával építkezést. A lényege az, hogy összeszerelik az épület függőleges teherhordó 
vázát (itt acélból), aztán fellifteznek rajta egy zsaluzó állványt, és elkészítik a legfelső 
szint födémét. Aztán fokozatosan süllyesztve az alátámasztó állványt az emeletek sorra 
elkészülnek és a földszint bebetonozása után, szétszerelik a zsaluzó térrácsot és jöhet a 
következő épület. Zsalu-süllyesztéses eljárásnak is lehetne nevezni ezt a technológiát, 
szemben a zsaluemeléssel, amelyben a kor kivitelezői nagyobb jártasságra tettek szert 
a gabonasilóknál, melyek a mérnöki építmények közkatonái. Ezek úgy vigyázták a 
nagyüzemi gazdálkodás tájainak sziluettjét, mint régen a települések központját a hí-
vek templomtornyai.
 A Mártírok terei irodaház és a volt KEMÉV székház is középmagas épületek. A 
racionalitás jegyében jellegtelen sarokházak. Egyetlen érdeműk, hogy jelzik az utca-
sarkot a közlekedők számára. De ez a két ház is a mérnöképítészet jeles alkotása lett. 
A Színészház és a volt Szakszervezeti Székház kettős kóddal dolgozik. Megmutatja 
vázszerkezetét és zárt kubusaival megjeleníti funkcióegységeit is, amelyekért épült. A 
lakásegységeket, és az irodák semleges sorakozását szintenként, emberléptékű parape-
tekkel és nyílásokkal. Az egyik a vertikális közlekedők tornyánál bontja meg négyze-
tes szerkezeti rendjét, a másik egy előadóterem lefedését függeszti be a ház kivillanó 
csontváza belsejébe. Az ikertömeg a házat felépíti és lebontja, bemutatja egy kocka 
metamorfózisát, a semlegesség szoborrá történő lehetséges átváltozását. A csomópon-
tok építészeti megformálása, miközben kielégíti a mérnöki számításokban igényelt 
szerkezeti kapcsolatokat, artisztikus konstruktőr-produkció. A hasábok plasztikája és 
tömegkapcsolatai létrehozzák a historikus építészet változatosságát. Tagozatai, csomó-
pontjai, a modern építészet formanyelvén és eszközeivel teremtenek kortárs épületet.
 A sportlétesítmények hagyományosan nagy kihívások a szerkezetépítés számára. 
A mai Continentál Aréna is egyedi mérnöki alkotás. A miskolci Tóth István – Holló 
László páros ezzel a karakteres épülettel a mérnöképítészet újabb remekét hozta létre 
városunkban. Borsodban a Tornacsarnokot 
semleges rácsostartókkal hidalták át, Deb-
recenben a Hódos Imre csarnok is csak egy 
térrácsot kapott tetejére. De itt a 42 méte-
res áthidalás három dongával van lefedve; 
ez belső terének megvilágítást, tágasságot 
biztosít. Megjelenve a tömegén, homlok-
zatain a szerkezeti funkció építészeti látvá-
nyossággá válik, és karakteres sportcsarno-
kot hoz létre, amely Nyíregyházát kitünteti 
ebben a típusos funkcióban. Lehet alatta 
szokványos a kiszolgáló tömeg doboza. Látszik, hogy keleti oldalán egy uszoda csat-
lakozott volna hozzá, (felejthető) koronája így is egyedivé teszi. Az a jó a konstruktív 
építészetben, hogy nem lehet elrontani. A szerkezetek hatáselemeit nem tudják le-
spórolni, mint egy-egy burkolatot, rátét díszt. Nyíregyházi iskolának is tartják ezt a 
konstruktív építészetet, amire az itt praktizáló építészeket a beruházók mindenáron 

Nyíregyháza: Continentál Aréna
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olcsósítási szándéka késztette. Szerkezet nélkül nincs ház. Pillér, gerenda, konzol kell, 
hogy milyen lesz a formája, az már alkati kérdés. Van sovány megbízó is és kövér is, 
de mindegyik óvatos. Volt, aki túlemelte magát és gerincsérve lett. Ez egy házzal nem 
fordulhat elő, legyen csak jó erős a vasalása.
 A sportlétesítményeknél a jó láthatóság alapkövetelmény. A stadionok a mérnök-
építészet operaházai. Ott az akusztika és az építészet „nagyestélyi” cifrája elrejti a szer-
kezeteket, de a labdarúgó pályák mellett csak esernyő kell és biztonság. A lelátókat 
konzolos szerkezetek fedik, amelyek jó esetben a teljes arénát megvédik az esőtől. 
A konzolokat be kell fogni, hogy le ne hajoljanak, de úgy, hogy a szél se csavarja 
ki, mint a rossz esernyőket. Ezt látványos rácsos tartók tudják leginkább, de Otto 
Frey óta vékony kábelek teszik légiessé a paraplékat, a kábelek a szél minden irá-
nyának nekifeszülnek. Nyíregyházán a hagyományok konstruktív megoldást tettek 

lehetővé. Igaz, csak a nyugati lelátó készült 
el így és csak 3400 néző számára, de látvá-
nyosabban, mint sok kortársa. Egyediségét 
az árbocok adják. A 25 méteres vasbeton 
pillérekre van felfüggesztve a 22 méteres le-
fedése, a pilléreket meg a lelátók ülés-sorai 
támasztják meg, az arénabejáratok között. 
Az acélpillérek lettek rácsosak, hogy kar-
csúbbak lehessenek, mert az építtetőknek 
volt egy speciális igénye. A Stadionon be-
lül, a lelátókon kívül, van egy 600 méteres 
futókör, amelyen bárki kocoghat, edzhet, a 
kezdetek óta, ezt meg kívánták őrizni. Visz-
sza kellett horgonyozni a lábához a pillért, 
hogy az a „szent” salaksáv (amelyen Kovács 
(Bütyök) József, városunk futó legendája is 
rótta a köröket) a helyén megmaradjon. Ő 
volt az, aki a Népstadionban legyőzte Emil 
Zatopeket, a Cseh Gőzmozdonyt, és futó-

gépet. Így humanizálódik a szikár mérnöképítészet, és lehetett sajátos karaktere ennek 
a lelátónak. Hogy a leskamera helyét az építész, még a csernobili sugárzással összefüg-
gésbe hozott sportriporter, Knézy Jenő tanácsai szerint tervezhette meg, az magánügy. 
De ilyen emberi epizódok befolyásolhatják a mérnökök nyomatéki ábráinak lehajlá-
sait, ha építész vezényli a lelátó hangorkánját a lesnél. A stadion építésze én voltam, 
de szerkezettervező társaim Koncz Gábor és Molnár Attila mérnökök.
 A konstruktív építészet a reprezentáció eszköze. A modern építés szívesen hasz-
nálja a mesterséges követ is, a vasbetont, az acél és a beton kombinációját. Az egyik a 
nyomást hordozza hatásosan, a másik a húzás elviselésére a legjobb. A hatalom és az 
ideológia épületei magasba törnek. A középkor templomai azóta is hirdetik az egy-
házak ambícióit. A világi hatalom központjai, a városházák is szívesen építettek tor-
nyot. Néha tűztorony funkciókra hivatkozva. Szeged, Győr, Pécs, Kiskunfélegyháza, 

Nyíregyháza: Városi Stadion
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Hódmezővásárhely, Arad, Pest, Nyírbátor: 
sok városházat díszít torony, még téglából, 
vas betétekkel. Megyénkben Tiszavasvári, 
Nagykálló és újabban Dombrád kapott 
ilyen vertikális kiemelést. Az ideológia új 
templomai közül a nyíregyházi pártház is 
beállt a versengésbe. Az építés idején funk-
cionáló első titkár nevére utalva a bátrabbak 
Mátyás-templomnak is nevezték. Nem vé-
letlenül, mert magasabb akart lenni, mint 
az evangélikus templom tornya. Lehetett 
volna háromemeletes is, mint az akkor már 
a Széchenyi utcán álló SZTK épülete, ma a 
Levéltár. De csakis toronyszerű épület jöhe-
tett szóba, amit a Nyírvíz palota közelsége 
is indokolt. Építésze Jantner Antal, volt, a 
későbbi építésügyi miniszter helyettes, és 
itt is egy szerkezeti bravúrt bemutató ház 
valósult meg. A 10 emeletes hasábot nem 
masszív pillérek támasztják alá, hanem egyetlen „kacsaláb”, a lépcsőház vasbeton mag-
ja, amely tölcsérszerű fejezetet kapott, mint egy fordított esernyő, és erről vannak 
lefüggesztve az emeletek szintjét tartó kábelek. Az ablakok között látható karcsú pil-
lérekben futnak le az első emelet padlószintjéig, és itt vannak lehorgonyozva, ahogy a 
vásári ringlispil kosarai, mert ezekben az előre gyártott pillérekben vannak összefeszít-
ve a födémek, középen meg a vertikális mag tartja a másik szélüket. Az előcsarnok le-
pényéből egy másik statikai attrakció emelkedik ki, és bevilágítja a tanácsterem légte-
rét, egy konoid lemez. Ez a torzfelület, egyenesből indul és másik végén parabola ívvé 
magasodik egy ablak felett. Na, itt megcsinálták a monolit lemez bonyolult zsaluzatát. 
A ház minden eleme lehetett volna olcsóbb, kéttámaszú tartókkal áthidalt, de ezúttal 
a szakma reprezentálni akart, pénz is volt rá. A mérnöképítészet itt vasbetonból mu-
tatta meg, hogy mit is lehet még másképpen. Budapesten a DIVSZ székház, a – Dol-
gozó Ifjúság Világszervezetének épülete készült még hasonló szerkezettel. Pártházunk 
mérnöke Konya József volt, az AÉTV statikusa.5 
 A SZÁÉV, a megye legnagyobb építőipari vállalata, úgy beletanult a paneles épí-
tésbe, hogy a lakásprogramot azzal akarta mindenhol teljesíteni. De a költségnormák 
csak 50 kilométernyi szállítási távolságot finanszíroztak. Vagyis csak Debrecentől idá-
ig. Ezért épültek lakótelepeink a Debreceni Házgyár elemeiből. Könnyű lakótele-
pet építeni panelból, mert ott úgy állhat a ház, ahogy akar. Egy hasáb kelet-nyugati, 
kettő észak-déli állású, a pontház meg legyen egy rövid oldalára állított dominó. De 
a történelmi belvárosban igazodni kell a telekhez, és a szomszédokhoz is. Ez a kény-
szer lakóházból is mérnöképítészeti művet hozott létre Nyíregyházán, ahol a szerke-

5 Jantner Antal: Nyíregyháza Irodaház. Magyar Építőipar, 1972/ 1. 41–42.

Nyíregyháza, az egykori Pártház
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zet ad a háznak egyéniséget. Az ún. Zrínyi 
Ilona utcai Sávház egy ilyen sarokbeépítés, 
vasbetonból. A kivitelező itt is valamilyen 
előregyártásban, tempós kivitelezésben 
gondolkodott. A SZÁÉV-nak volt egy po-
ligon üzeme a telephelyén, ahol átereszeket, 
alaptesteket gyártott, csináljatok valamilyen 
összerakható dobozokból házat, tanácsol-
ták. Kulcsár Attila mestere Plesz Antal volt, 
„ki a Csepel-Csillagtelep szekrényvázas épü-
leteinek kísérleti tervezésében is részt vett a 
hatvanas években.”6 Ő bíztatta az akkor el-
vetett a gondolat felelevenítésére.
 Abban az időben minden lakásban he-
lyet kellett biztosítani lakónként egy 60x60-
as beépített szekrénynek, egy kabát, egy öltő 
alkalmi, egy dzseki, munkaruha, ennyi fért 
bele. Az építész azt mondta, legyenek a szek-
rények páronként a ház tartószerkezete. Így 

született meg az emelet magas szekrényváz, amelyben a télikabát és az ingek sorakoznak, 
a cipőkkel alul, és falai pedig a házat tartják. A szekrények között lettek az ajtók. A sta-
tikus kiszámolta, hogy hány centi legyen a falvastagságuk, hogy a négy emelet elbírja. 
Ez lett a ház közepén a hosszváz, a homlokzatokon a parapetig elmaradt a hátfala, és 

így adott megvilágítást a loggiáknak, függő-
folyosónak. Ebből össze lehetett szerelni a 
81 lakást szaporán, mint egy szerelvényt, de 
hogy a lépcső se lassítsa a folytonosságot, a 
ház elé került szoborként. A Kivitelezőknek 
nagy gyakorlata volt a gabonasilók építésé-
ben. Ezeket egy csúszó zsaluzatos rendszerrel 
húzta fel, mint a Simai úton. Ez a két ipari 
rendszer hozta létre a belváros eme egyedi 
lakóházát, amelyet az építész (Kulcsár Attila) 
még hozzáidomított a Szabadság térén álló 

historikus szomszédjához is. A hidakkal összekötött lépcsőház az ipari sorolás unalmát 
puha ívekkel proporcionálja, tagolja. Statikusa Nagy László volt. Ez ház is képviselte a 
magyar építészetet a XIV. UIA Kongresszuson Varsóban, a világépítészet seregszemléjén, 
a rendszerváltást kérő Szolidaritás idején. Itt a látszó ipari technológia se tudta elrontani 
az építészet harmóniáját, a „kombinált szekrénysor” egyediségét.
 Van egy hasonló, előre gyártott elemekből formált különös ház a megyeszékhelyen, 
a volt KPVDSZ székháza. Sok viszontagság után, most egy szállodát alakítottak ki 

6 Götz Eszter: Plesz Antal építészete. MMA Pályakép.

Nyíregyháza: Sávház

Nyíregyháza: Volt KPVDSZ Művelődési ház
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benne új tulajdonosai. Karakteres vasbeton lamella rendszer árnyékolja és tartja falait. 
Tanácstermét előre gyártott bordarendszer hídalja át ívesen, az akusztika igényei sze-
rint. Koncz Tibor, építőmérnök, tervezője, láthatta Nervi csarnokait a szaklapokban. 
Alaprajza, színezése, funkciói alaposan megváltoztak, de tömegét, melyet a konst-
rukció határoz meg, nem tudta átírni. Nézőtere ma már étterem, de annak is jól áll a 
tágasság, és ünnepélyesebbé teszi a rendkívüli alkalmakat, mint akármilyen álmeny-
nyezet, mert ez az őszinte erővonalak rajza. A lamellás homlokzatát lőrésnek érezték 
a politikusok, de aztán úgy maradt, mert azt mondta egy munkásőr, jó lesz az még 
valamikor… Ma már csak árnyékol.
 A konstruktív mérnöképítészet mint 
kifejezési forma, egy-egy „kalapemeléses 
köszönés” formájában más épületeken is 
megjelenik, újabb épületeinken is. Leg-
utóbb Balázs Tibor–Kardos László páros 
piaccsarnokán láthatunk szimbiózist a két 
szempont érvényesülésén. A vásárcsarno-
kok Petz Samu óta látványos építészi pro-
dukciók, itt is a katedrálisosan fel van emel-
ve. A masszív kockapillérek fölött légies 
rudak emelik a tetőket csarnok térrácsokkal 
áthidalt héjazatáig, hogy aztán lemezszövet 
hozzon felette létre határfalakat, és lebegni 
látsszon a hatalmas tetőszerkezet, mint egy 
vásári sátor, mert milyen legyen a piac, ha 
echós szekeret akar idézni…
 A „piros ház” is, a Körút mentén bemu-
tatja vázszerkezetét, hogy plasztikus legyen, 
felülről hangsúlyos, fejnehéz. Létrehoz egy 
városi árkádsort úgy, hogy a negyedik eme-
leten vannak a nagy lakások és a földszinten 
az egyszobások. Egy kommunális vázszerke-
zet támasztja alá a kohósalak nagyblokkból 
összedobozolt lakásokat, nélküle olyanok 
lennének, mint a körút mentén a hatvan 
évek pontházai. Statikusa Veres Menyhért 
volt. Ma már elképzelhetetlen ennyi sok el-
adható négyzetméter üresen hagyása. Oka 
volt, de ma már az északra néző szobákat 
is el lehetne adni. Az építészeti szándék a 
historikus tagozatok modern megjelenítésével, történelmi belváros léptékéhez illesz-
kedni akar. „Ez a koncepció már átvezet a regionalizmusba.”7

7 Kulcsár Attila DLA. LXX: Nyíregyháza Piros ház. Örökségünk Kiadó. 2012. 18–20.

Nyíregyháza: Piaccsarnok

Nyíregyháza: „Piros ház”
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 A Boda üzletháznak készült bevásárló 
központ reklámkirakattal és árboccal jel-
zi, hogy a konstruktív műhelyben készült. 
Közben teljesíti a befelé forduló áruházak 
ablaktalan térhatárolását. Építésze László 
Zoltán volt. Tatlini nagyotmondás Bezzeg 
János statikája. A szerkezet túlságosan ki-
szabadult a palackból. 
 „Nyíregyháza városközpontjában épült 
egy hatalmas „szarkofág-épület.” Két zárt 
hasáb között egy nyílással.” 8 Ez ma a Kor-
zó áruház, a volt Buszpályaudvar helyén. A 
pályaudvar a távolsági járatok parkolója-
ként, rendezetlen közlekedési csomópont 
volt a körút mentén. A hatalmas pilon-pár 
a városközpont bejárata lett. Szerkezete-
it a kőburkolata eltakarja, csak a hídszerű 
kapuzata enged belátást a város főterére. 
Egyiptomi, babiloni példákra utal és újabb 
kori diadalívekre, a Brandenburgi kaputól 
Párizsig, Spreckelsen tervéig, a La Grande 

Arche épületéig, a La Défense negyedben. Veres Menyhért látványos hídszerkezettel 
kapcsolta össze a két tömeget, Bán és csapata sok jobb épület-javaslattal próbálkozott 
előtte, de a multinacionális kereskedelem a városközpontot is be akarta venni. Most 
a centrum másik végén Finta József Bank épületének tornyával jelzi, hogy sikerült. A 
konstruktőr eszköztárára ott egy megformált acél baldachin utal. Az építészet mindig 
segítségül hívja az „erőművész mérnöki-nagybácsit”, ha a megrendelőt nem lehet a 
széppel meggyőzni, mert neki nagy kell.
 A szerkezetépítő mérnökök egyedül ritkán kerülnek reflektorfénybe. Pedig építmé-
nyeik monumentálisak és néha egyediek is. Nem belső tereik hasznosulnak, hanem 
működésük. Legtöbb ipari alkotás. A Szarvas utcán a víztorony is része a városképnek, 
de tipizált termék, sok településen állnak hasonlók. A másik jelentős megyei műtárgy, 
a Tiszalöki Vízi erőmű építése 1954-ben kezdődött és 1959-ben lett kész. Hajózsilip, 
duzzasztómű, és erőmű, 12,9 MW kapacitással. Mérnöke Bleier Pál, építésze Balázs 
István és társai voltak. A politika reflektorfényében épült. Internáló tábor lakói építet-
ték egy részét. „A foglyok és a Tiszalöki sortűz áldozatainak emlékét, Görbedi Miklós 
helytörténész könyvei, s a Tiszalökön felállított emlékoszlop idézik.”9 Népballadai 
hősök lehetnek, Déva várai mindig emberáldozatot kívánnak.
 Az építészet is felügyelet alatt állt, felöltöztette a technológiai épületeket a kétes 
értékű, szocreál szellemiség historikus álruháival.

8 Kulcsár Attila: Korzó üzletház. Magyar Építőipar. 59. évf. 2009. 6. sz. 202–206. 
9 Szlávik Lajos: A Tiszalöki és a Kiskörei vízlépcső. http://www.hidrologia.hu/mht/letoltes/3_tiszaloki_ksko-

rei_vizlepcso.doc. 2008.

Nyíregyháza: Városkapu

Nyíregyháza: Üzletház
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A számítás művészete, techné és architectura

 Korunk mai jelentős mérnöki műtárgyai is a megyénkben épülnek. A Vásárhe-
lyi-terv árapasztó tározóiból három is. A Tisza árvíz-szintjét hetven centivel képesek 
csökkenteni puffer tárolóikkal, ezen a szakaszon, a számítások szerint. A töltések eme-
lése már nem megoldás, Tokajig három ilyen védmű is épül. A legnagyobb a Sza-
mos-Kraszna-közi tározó. 277 méter hosszú 12 zsilipnyílása van. „A 17,4 milliárdos 
beruházás vezető tervezője Bunyevácz Vik-
tor volt.”10 Látványos beeresztő kapuit, a 
műtárgyakat már csak a mérnöki méretezés 
határozza meg, de ez mentheti meg árvíz 
idején középkori épített örökségeinket, és 
így kapcsolódhat itt is össze ez a két műsza-
ki ág az építésben: a techné és az architec-
tura.

10 Kulcsár Attila: Szamos-Kraszna-közi árapasztó tározó. Magyar Építőipar 2015. 56. évf. 2. sz. 63–65. 

Tunyogmatolcs: Szamos-Kraszna-közi tározó. 
Beeresztő zsilipkapuk


