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Árnyék 

Az árnyék a fény eltakarásával keletkezik. Definiáljuk még a fény hiányaként is. 
Az árnyék nem megfogható mégis látjuk. Értelmezhetjük fizikai és átvitt 
jelentéseivel is.  

Fizikailag ugyebár egy felület, vagy tárgy képes árnyékot vetni egy másikra, de 
csakis a fény segítségével. Fény nélkül ugyanis nincs árnyék.  

Én azonban most az árnyéknak nem ezt a fizikai jelenségét kerestem az 
építészetben. Sokkal inkább átvitt értelemben kutattam az árnyék után. Olyan 
jelenséget kerestem, amelynél egy város, városrész, épület valaminek az 
„árnyékában” létezik. Mondhatnám ezt inkább skatulyázásnak is. Ezt a két 
fogalmat kötöttem össze. Amikor beskatulyáznak egy személyt, ő annak a 
véleménynek az árnyékában él. Ezt a fajta sötétséget kerestem, hiszen nincs 
olyan az építészetben sem, hogy minden csak szép és jó. Nem marad semmi sem 
tökéletes. És az emberek ugyanúgy beskatulyázhatnak egy épületet vagy akár egy 
települést is. 
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MISKOLC A „FACTORY” ÁRNYÉKÁBAN 

Az árnyékot, amit kerestem szülővárosomban Miskolcon könnyen megtaláltam. 
Miskolc egykor kereskedő városként alakult ki, a vasgyári kohó felépítése és 
működtetése a szocializmus nagy vívmánya volt, így alakult át iparvárossá és 
rengetegen éltek a gyár üzemeltetéséből. Az egykori iparváros központjaként 
alakult ki a Vasgyár. Amióta azonban leállították a működtetését, a gyárépület és 
a környezetébe épített lakótelep (amelyet a munkások számára hoztak létre) igen 
szegény környékké vált, hiszen az ottaniakat megfosztották az anyagi forrásaiktól. 
A telepen működtetett iskolák, kórházak és egyéb középületek ugyan ma is 
funkcionálisan segítik az ott élőket, de sajnálatos módon nem rendelkeznek a 
legjobb hírrel. A gyártelep épületei mai napig állnak, állapotuk azonban már nem 
tükrözi az ipar fénykorát. Egy két helyiségét a mai fiatalok vették kezelés alá és 
deszkás termet alakítottak ki illetve az egyik gyárépület alagsori klubja népszerű 
szórakozó hellyé vált, mint FACTORY, ami minden évben ősszel rock és 
underground fesztiváloknak ad helyet. Miskolcot sokan elítélek a vasgyár 
területén lévő káoszért. Az ipar árnyékából kitörni nem tudó város és már nem 
dobogó szíve sok problémát vet fel. Miskolcnak újra át kell alakulnia. A Vasgyár 
hasznosítása és a környezetének felvirágoztatása fogas kérdés és valóban 
árnyékot vet az egyébként fejlődni vágyó Miskolcra. Az egykori fényből, mára árny 
lett. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi is az 
árnyék? Sokan 
félnek tőle, 
mások oda 
menekülnek. 
Az ember 
természetétől 
fogva vágyik a 
fényre és így 
kerüli az 
árnyékot. 
Egyesek szerint 
a gonosz búvik 
meg a 
sötétségében. 

Ám mindezek ellenére szükség van rá. Hogy miért? 
Nézzünk szét: mi van? Kapcsoljuk le a villanyt! Sötétség 
van. Kapcsoljuk vissza! Fény van! – Ezért kell: mint 
ahogy a levegőt is csak akkor vesszük észre, ha már nincs, 
aki látni akarja a világosságot, annak előbb a sötétséget, 
az árnyékot kell megtapasztalnia. 

Az árnyék az, ami kiemeli a fényt. 
„Hidd el, a hajnal attól szép, hogy 
minden éjben ott lapul az örök sötétség.”  
(Sztevanovity Dusán) 

Készítette:  Kovács  Krisztián BD4GKA Képek:  redbubble.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vajon mi tűnik fel először egy 
aluljáróban, az utcán sétálva vagy 
bármely épületben? Természetesen az, 
hogy mennyire kulturált a környezet, 
milyen ép az álmennyezet, milyen 
kevés a grafiti a falakon, a rozsda az 
oszlopokon vagy a szemét a betonon. 
Vagy tán mégsem? 

Budapest kapuja, a Nyugati 
– pályaudvar ilyen 
szempontból igencsak 
„minőségi” árnyék. A 
fővárosba érkezők sokkal 
jobban meg tudják becsülni 
a pesti körülményeket – 
amint feldolgozták ezt az 
első megrázkódtatást. 

Ez az az épület, 
mely mint az 
árnyék, puszta 
létével emel ki 
olyan értékeket a 
környezetében, 
melyeket nélküle 
észre sem vennénk. 

Készítette:  Kovács  Krisztián  BD4GKA 



 

Árnyék 
Sopronban,  az  Új  utcát  és  a  Szent  György  utcát  kicsi  folyosószerű  járatok  kötik  össze.  Ebben  a  két  utcában  a  barokk  és  reneszánsz  kori  házak  együtt  egy  ellipszist  alkotnak,  amelynek  a  Nap  hatására  a  belső  
terei   fénnyel   borítottak   lesznek,   és   a kis   átjárókat   megvilágítva   érdekes   árnyékokat   láthatunk.   Itt   megemlíthetjük   a   ritmust,   hiszen   az   egy   vonalra   felfűzött   pillérek,   oszlopok   vetett   árnyékai,  
meghatározott  ütemben  sorakoznak  a  különféle   felületeken.  A  besötétült,   néhol  kivilágosodott   térélmény,  különféle  hangulatokat  ébreszt  az  emberben,  melyek   lehetnek  pozitívak,   ill.  negatívak,  attól  
függően,  hogy  milyen  érzelmi  szálak  futnak  végig  a  személyekben. 

Sopron 2011  
Szökő  Kristóf  István 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árnyék 
Ha egy testet   leteszünk  valamilyen   síkra,   s  megvilágítjuk,   akkor  a   fénysugarak  által   nem  ért   felületek  mögött   árnyék  alakul   ki,  melynek   formája  és   sötétsége   függ  az  alakzat  alakjától,   ill.   a   fényforrás  
milyenségétől,  ami  lehet  pontszerű,  ill.  nem  pontszerű.  Amennyiben pontszerű  a  fényforrás,  az  árnyék  – párhuzamos  éleket  tekintve  – széttartó  és  egészen  mély  tónusú  lesz.  Viszont,  ha  nem  pontszerű  a  
fényt  kibocsátó  eszközünk,  akkor  párhuzamos  élek  árnyékai  párhuzamosak  lesznek.  Az  építészetben  fontos  szerepet  kap  a  fény  és  így  az  árnyék  is.  De  nem  csak  látható  árnyékról  beszélhetünk,  hanem  az  
emberi  szem  által  érzékelhetetlenekről  is,  ilyen  például,  amikor  egy  mágnes  köré  vastag  vasburkot  helyezünk. 

Sopron 2011 
Szökő  Kristóf  István 

 
 



 

 


