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Városi 
GRUND!
Műszaki kiskomp-
lex 2019

Minden történelmi korszaknak megvoltak a saját kihí-
vásai, ez alól jelen korunk se kivétel. A ma emberének 
a különböző gazdasági válságok mellett, a népesség-
növekedés és az egyre szélsőségesebb időjárás miatt 
korábban nem létező nehézségekkel kell megküzdenie. 
Természetesen ezek a kérdések az élet minden területét 
érintik, különösen nagy hatást gyakorolnak épített 
környezetünkre és magára az építészetre is. Egy-egy 
épület létrehozása, használata, esetleg átépítése és 
végül bontása rengeteg energiát emészt fel mind szellemi, 
mind pénzügyi, mind fizikai értelemben. Nagy jelentő-
sége van ezért a pontos megfigyelésnek, a jó kérdésfel-
tevésnek és az arányos javaslatnak, illetve döntések.

Az őszi félévben ezt a folyamatot fogjuk gyako-
rolni egy valós szituációban, a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár III./5. sz. Békásmegyeri Könyvtár felújítás 
előkészítése kapcsán. A meglévő épület építészeti, 
funkcionális, szerkezeti és üzemeltetési elemzését 
követően olyan javaslatokat kell megfogalmazni, 
amelyek megteremtik egy mai modern fiókkönyvtár téri 
feltételeit, helyet és teret adnak azoknak az új 
használati módoknak, amelyekkel a könyvtár funkció 
kiegészült. Fontos, hogy épület- és tartószerke-
zeti, épületgépészeti és üzemeltetési szempontból 
is jól átgondolt koncepció kapcsolódjon a tervekhez, 
egymást erősítsék a választott megoldások.

A féléves munka nyílt ötletpályázat jelleggel folyik 
majd, ahol a legjobb terv a későbbi felújítás alapját 
jelentheti, a pályázók pedig részt vehetnek a munkában!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kemes Balázs DLA, 
egyetemi adjunktus, 
tárgyfelelős

Az érdeklődő hallgatók a jelentkezés 
szándékát előzetesen jelezzék a 
kemes.b@kozep.bme.hu email címen tájé-
koztatásul. 

A tényleges jelentkezés a szakirányvá-
lasztás kari folyamatának lebonyolítása 
után, a NEPTUN-on keresztül történik 
majd. 

további információ: www.kozep.bme.hu

párhuzamos
történetek
pécs-viziváros

Kortárs építész
műhelyek 2.
2019
Van-e jelentősége annak, ha egy hely
alig követhető sűrűségű kultúrrétegekben
épül egymásra, és a folyamatosan
változó felszín alól, a mindenkori
jelen igényeinek való megfelelés mellett
kisebb-nagyobb fragmentumaiban
kibukkannak a valaha volt építettség
maradványai. Mennyiben járulnak hozzá
ezek a "rejtett dimenziók" a város/
rész/ díszlettervezői, az építészek
döntéseihez tudatosan, és mennyiben
tudatalatti rétegei a tervezésnek.
Igazolható-e, hogy a neutrálisan
pragmatikus alapokon álló korszakokra
nem hatnak a hely kulturális
sűrüsödései, vagy van-e a helyi
társadalomnak /ha létezik egyáltalán/,
közösségnek építészetben
megfogalmazható önképe, amelyre egy
tervező támaszkodhatna?

reflektív építészet
Minden építészet reflektív, ha másra nem a programra
reflektál funkcionalitásával minden épület, ahogy
elkerülhetetlenül reflektál arra a helyre is ahová
épül. Stiláris eszközei is reflektívek akár az elődök
tagadásával, akár azokkal való párbeszédükkel, vagy az
elődök eszköztárának felülírásával, ami nem érinti
feltétlen a használat sémáit. Valahol a tiszta
pragmatizmus /építéstechnológiai determináltság/ sem
tud tökéletesen reflexió mentes lenni. Ezek a
reflexiók lehetnek lokálisak vagy az építészet nagy
folyamára utalók, ez utóbbi könnyebben visszafejthető,
az előbbi felfejtése nagyobb odafigyelést igényel.
A különböző korok különböző alkotói attitűdű
alkotásaiban különböző fokon valósul meg ez a
kikerülhetetlen réteg. Az, hogy külső szemlélőként
milyennek ítéljük meg ezt, az némiképp független az
alkotók tudatosságától, de sokban alakíthatja a
szemlélő véleményét az elmélyült megfigyelés.

A két helyszínen négy réteg négy párhuzamos történetét
vizsgálnánk a Bauhaus-on innen és túl /mondjuk az
elmúlt 120 évre figyelve/ kortárs építészek, részben a
történetek szereplőinek segítségével, arra keresve a
választ: van-e releváns tanulsága egy új nemzedék
számára ezeknek a történeti és stílustörténeti
változásoknak. Ezt a félév végén beadandó esszékben
fejthetik ki a hallgatók.

Major György DLA
egyetemi docens
tárgyfelelős
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