




FAKTÚRA
Bármennyire is próbál az ember 
síkokat létrehozni - képeket, sima 
falakat, egyenes utakat - hibák 
mindig lesznek. A világ, amiben 
élünk, akárhogyan is szeretnénk 
leegyszerűsíteni, vagy lesimítani, 
megmarad olyannak, amilyen. Ebből 
kifolyólag a síkságra irányuló művek 
eleve természetellenességre vannak 
ítélve, és csupán árnyékokká válnak. 
Ezért fontos a szemléletváltás. Ezért 
fontos kihasználni azt, amitől a 
síknak tűnő felületek élővé, valódivá 
válnak. A faktútát.

Hajimichael Ádám 2013



Magyar Színház - Budapest
Ez a budapesti épület tökéletes példája, hogyan lehet a felületek jó, 
ötletes kezelésével egy nagyon egyszerű formát izgalmassá, kalandossá 
tenni. Az épület formája voltaképpen egy egyszerű téglatest, apró 
megtörésekkel. Erre a geometriai fromára azonban egy sor különböző 
faktúrájú felület húzódik rá, mintegy beburkolva azt, és ezzel egy 
érzelemmel töltött, aktív, dinamikus épület alakul ki, ami méltón viseli a 
Magyar Színház nevet.

Hajimichael Ádám 2013
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faktúra
Egy anyagot, vagy 
felületet tekintve beszél-
hetünk struktúráról, 
textúráról és faktúráról. 
Jóllehet ezek mind a 
mintázatot jelentik, ezt 
mégis más kontextusba 
helyezi mindegyik foga-
lom. A faktúra egy 
felület gyártásából, 
előállításából adódó 
mintázatát jelenti, 
tágabb értelemben 
bármiféle használat, 
vagy viszontagság, erő 
által hagyott nyomról 
beszélhetünk. Ezekből a 
mintázatokból gyakran 
vissza is következteth-
etünk magára a 
gyártásra. Épületek 
„gyártásakor” is kelet-
keznek mintázatok, 
amelyek az építőele-
mek, alakzatok 
sorolásából jönnek 
létre, például egy tégla-
fal esetében. Gyakorla-
tilag a legtöbb 
anyagon találkozhatunk 
a használatból, vagy 
külső hatásból is 
származó faktúrával, 
például egy összekar-
colt fém felület, vagy a 
fűrészelés nyomán 
láthatóvá váló 

famintázat esetén.

Hargitai Bence · 2013 



faktúra
A szóhoz egy, a Vaskapu és 
Dandár utca sarkán álló, 
közel évszázados nyom-
daépületet választottam, 
hiszen a faktúrával itt több 
megközelítéssel is 
találkozhatunk. A ház 
építőanyaga, a tégla már 
önmagában rendelkezik 
saját faktúrával, hiszen 
gyártáskor sosem készítenek 
tökéletes téglákat, valamint 
színe is egyedivé teszi. Ezek 
egymásra építése viszont 
még jellegzetesebb formát, 
a téglakötés faktúráját adja. 
Azonban ez nem az egye-
tlen minta, ami a téglákból 
készül,  találhatunk még 
boltíveket a kis pinceabla-
kok felett, valamint szinten-
ként egy-egy díszítősort is. A 
ház megépülése óta is 
alakultak ki faktúrák: a mete-
orológiai és mechanikai 
hatások néhol befeketítették, 
néhol teljesen világossá 
koptatták a téglákat, így 
egy még izgalmasabb 

felületet alkotva.

Hargitai Bence · 2013 






