








HÁLÓ BÁLNAHáló alatt elsősorban egy szálakból álló szerkezetet
értünk, azonban rengeteg más jelentést is kapott
az idők során. Beszélhetünk világhálóról, szociális
 vagy matematikai hálóról, ugyanannak a

fogalomnak a különböző megjelenési formái. 

Építészetben a háló általában a formavilágban
jelenik meg, vonalak sokaságaként. Részben
eltakarja a mögötte lévő teret vagy felületet, de
át is látható, ezzel izgalmasabbá teszi. Lehet
szabályos vagy rendszertelen, természetes
vagy mesterséges hatású. A háló korunk
egyik legérdekesebb motívuma, hiszen
kapcsolatot hoz létre pontok, terek vagy

emberek között.

HARTVIG DÁNIEL 2013

A bálna, eredeti nevén CET, a Duna-part legfrissebb

látványossága és kapcsolódási pontja. Kulturális és

kereskedelmi központ, melyet szépsége és

különleges alakja Budapest legismertebb épületei közé

emelt. Héja egy háromszög alakú elemekből álló

hálószerkezet, mely egy bálnatestet formáz meg. Ez a

finom határt képez a külső és a belső tér között,
szabályos ritmusban fut végig az épület teljes hosszán,

követve minden ívet. Az üvegbálna és az őt közrefogó 

Közraktárak esztétikus kontrasztot hoznak létre, így

az épület méltó lehet arra, hogy a főváros új jelképe

legyen.

HARTVIG DÁNIEL 2013
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Már maga a háló jelentések hálózatát képzi. A szót (sokszor 

szótőként) sokféle eszköz, fogalom megnevezésére 

használjuk. Ezért az ember a háló szó felmerülésekor azon 

formájára asszociál, amely leginkább dominál az életében. A 

hagyományos hálót definiálhatjuk ekképpen: fonalból, 

szálból (csomózással) készült, rácsszerűen lyukacsos 

szövedék, ill. az ebből készült eszköz. A modern kor e szót 

gyakrabban használja fogalomként, amelyet csomópontokból és 

e pontokat összekötő elemekből álló rendszerként tudunk 

megfogalmazni. 

H 

Á 

L 

Ó 

Király Judit 2013 



2 

H 

Á 

L 

Ó 

Hálók között kutatva felismertem, hogy a házak alaprajzai is hálót alkotnak. Ezen 

gondolatmeneten továbbhaladva olyan példát szerettem volna választani, amellyel ezt 

az elméletemet bemutathatom, s így jutottam el a budai várban található romokhoz.  A 

készített képeken is jól megfigyelhető a hálószerűség. Az ötletet azért is gondoltam 

találónak, mivel a várak országszerte hálózatot alkotnak. Fontos és érdekes 

megállapításnak tartom, hogy az épületek esetében nem magát a hálót, hanem a háló 

alkotta teret használjuk. Továbbá jó volt felfedezni, hogy az általam választott 

„háló” körül számos másikat is lehet találni. Gondolok itt a macskaköves utcákra, 

járdákra, és a romokat körülvevő rácsra. Ezek és ezeknek árnyékai érdekes háló a 

hálóban jelenséget hoznak létre. 
Király Judit  2013 
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A háló összeköt: embereket, tárgya-

kat, fogalmakat. A fizikai értelem-

ben létező háló, 

mely kézzelfog-

ható és használ-

ható, felfogja a 

konyhás néni 

haját, elfogja a 

halakat, szórakozást nyújt (focinál a kapu 

vagy kosárlabdánál a kosár hálója), elkeríti a 

h á z i á l l a t o k a t 

(hálószerű kerítés is akár), stb. Aztán ezt 

a szót használjuk olyan dolgokra, amik 

a tárgyhoz hasonló mintázatot adnak, 

mint például az úthálózat esetében. 

Mindezek mel-

lett átvitt érte-

l emb en i s 

használatos , 

létezik például 

a közös-

ségi háló kifejezés, ami úgy mint 

a horgászháló összegyűjti és egy 

helyen tartja a halakat, össze-

gyűjti az embereket és széleskörű 

kapcsolati hálót alakít ki. Forma, 

m i n -

tázat, 

tartalom, jelentés. Sok oldalról meg le-

het közelíteni a szót, magam is több 

szempont alapján értelmeztem. 



 

 

Weker letelep 

alapra jzának 

hálószerű min-

tázata miatt ju-

tott eszembe elsősorban, 

hogy a hely 

m e g f e l e l ő e n 

kapcsolható a 

szóhoz, de rög-

tön ezután hoz-

zákötöttem azt, 

hogy az ott élők 

mennyire össze-

tartanak, kötődnek egymáshoz, 

„mindenki ismer mindenkit”. Ez is egyfajta háló, ahol az ismeretsé-

gek lehetnek a csomópontok. Mint egy úthálóza-

ton, ha sorban haladunk a csomópontokon, eljut-

hatunk, elejéről végére, egyik embertől a másik 

emberig, és így to-

vább. A háló meg is 

véd: konkrétan a ke-

rítés a betörőktől, át-

vitten a kapcsola-

ti háló az oda 

nem tartozó ide-

genektől (habár 

ta p a s z ta l a t a i m 

szerint könnyen „befogadják” az em-

bereket). 
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