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Az épített örökség értéke az anyaghasználatban és a felületek díszí-
tésében is megmutatkozhat. 

HELYI ÉS HAGYOMÁNYOS

Az örökség részét képezik a hagyományos építészeti technikák, 
amelyek helyi anyagokat és tradicionális kézműves építési módsze-
reket használnak. Magyarországon ilyen például az alföldi tanyavi-
lágra jellemző vályogépítkezés. A tanyák falát helyben gyűjtött agya-
gos vályogból rakták, vagy földből verték. A tanyák zöme nádtetős 
volt, mert a pusztán nagy kiterjedésű nádasok voltak, és nyáron 
hűvös, télen pedig meleg otthont biztosított. Ma is több százezren 
élnek vályogházban hazánkban. 

Mi számít a lakóhelyeden hagyományos (vagy jellegzetes) épü-

letnek? Miből és milyen technikával épültek ezek? 

KORSZAKALKOTÓ, ÚJ ANYAGOK

Az ipari forradalom óriási társadalmi, gazdasági és technológiai vál-
tozásokat hozott. Ezeket talán épp az építészet fejlődése példázza  
a legjobban – az acélból épült Eiffel-torony a korszak világhírű jelké-
pévé vált, pedig a kortársak nevetségesnek tartották.

A technikai fejlődés új igényeket támasztott az építészettel szem- 
ben: hatalmas gépcsarnokokra, pályaudvarokra, mezőgazdasági 
épületekre volt szükség. Ezekhez újfajta építőanyagok és technoló-
giák kellettek. A vasgyártás fejlődése és az acél feltalálása tette 
lehetővé a hatalmas csarnokok tartószerkezeteinek és áthidalásai-
nak megoldását. A budapesti Nyugati pályaudvar vasszerkezete és 
üvegezett homlokzata a maga korában világra szóló technikai bra-
vúrnak számított, terveit a párizsi Eiffel cég készítette.

Szerinted mi jellemző a mai kor építészetére? Mik lehetnek ennek 

a kornak az építészeti szimbólumai? 

INNOVATÍV, ÚJ TECHNOLÓGIA

Értékké válhat egy újító hatású találmány is. A litracon, vagy üveg-
beton egy új építőanyag, amelyet egy fiatal magyar építész, Lo-
sonczi Áron fejlesztett fejlesztett. Lényege, hogy a betonba üveg 
vagy optikai szál van belekeverve, így átengedi a fényt, és szokat-
lan fényjátékokat hoz létre. 

Keress újszerű építőanyagokat a környezetedben! Szerinted mi 

teszi ezeket különlegessé, praktikussá vagy esztétikussá? 

FELÜLETEK

A térélményünket, vagyis azt, hogy egy adott teret milyennek 
észlelünk (szűknek, barátságosnak, sötétnek), az épületek fe-
lülete is meghatározza: az anyagok minősége, a díszítés – vagy  
a díszítés hiánya.

Egy új anyag egészen megváltoztathatja az épületek megjelenését. 
A Zsolnay Vilmos által kifejlesztett pirogránit rendkívül kemény, el-
lenálló kerámia, ami alkalmas az épületek külső díszítésére. A 19. 
század végén épült lenyűgöző épületeket gyakran díszítették ezzel. 
A felület díszítései nagyon sokfélék lehetnek. Festett díszítést szí-
vesen alkalmaztak már a reneszánsz és a szecesszió építészetében 
is, manapság pedig kortárs graffitik díszítik a falakat. Budapest tör-
téneti városrészeiben mindkettőre nagyszerű példákat lehet találni. 

Milyen különleges épületdíszítéseket találsz a lakóhelyeden? 

Melyik a kedvenc graffitid?
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Természetes anyagok? Ipari anyagok? Vízköpő?

Letisztult? Üvegbeton? Sgrafitto?

Díszes? Üvegház? Graffiti? Eresz?


