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Nem is kell messze menni, ha körül nézünk, látjuk, hogy sűrűség vesz körbe minket bármely irányból. 

A sűrűség egy többértelmű fogalom, több területen is megjelenik. Egy mennyiség, az anyagoknak sűrűségük 

van, a sűrűség tereket tölt ki, megjelenik a társadalomban, kialakul az épületek együttese, az épületek, majd a 

bennük élő emberek sűrűsége. Nem feltétlen szabályos, nem feltétlen egyforma, de közel egy rakáson vannak 

egymás mellett vagy tömör. 

Sűrűség, mert több épület közel helyezkedik el egymás mellett és mögött. Sűrűség, mert emberek sokasága 

lakja, a sűrűségen belül megjelenik egy másik sűrűség, kialakul egy közösség, társadalmi sűrűség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha belemegyünk a részletekbe, kiderül, hogy a sűrűség 

még az apróbb dolgokban is jelen van. Nem csak az 

épületek, az elhelyezkedések jelenthetnek sűrűséget, de 

még azokon belül is felfedezhetünk. Ezért is jó példa a 

lakótelep a panelekkel. A sok ablak, illetve erkély is sűrűn 

helyezkedik el. Ha megyünk fel az emeletre, akkor a 

lépcsőfokok sűrűségén lépkedünk. Nem maradhat el a 

sűrű, szemcsés fal sem, illetve a padló, ami sok kicsi 

korongot tartalmaz, de, hogy ne unatkozzunk, a burkolat 

is változik, természetesen sűrű deszkásba vált. Ezen kívül 

játszadozni is lehet a környezet adta lehetőségeket 

kihasználva. A rács sűrű, de, hogy duplán elmondhassuk, 

azon keresztül szemléljük a tájat, amihez még a fa sűrű 

lombja is hozzá jön. Mindezek után elmondható, hogy a 

sűrűségben fantázia van, és csupán észre kell venni.  



 

SŰRŰSÉG 

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló 

Általános Iskola és Gyakorló 

Gimnázium 

„DE nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint a lét, 

és néha meg olyan, oly biztos és örök, 

mint kőben a megkövesült csigaház.” 

   /Radnóti Miklós: Tétova óda/ 

„Te állandó vagy bennem e mozgó zűrzavarban, 

tudatom mélyén fénylesz örökre mozdulatlan.” 

   /Radnóti Miklós: Razglednicák 1/ 

A sűrűség tudományos alapon véve a térfogategységben 

foglalt tömeg mennyisége, azaz az a viszony, ami valamely test 

tömege és térfogata között fennáll. 

Elvontabb értelemben vehetjük azonban az emberek, elemek 

sűrűségét, sokaságát. Egy konkrét épületen pedig akár a minták, 

formák, anyagok sokaságát, minőségét és méretét. Egyetlen adott 

anyagnak az egész-, vagy a legtöbb felületen való felhasználását. 

Az általam választott épület a fent említett tulajdonságokkal rendelkezik, ez a Radnóti Miklós Gimnázium. Szerintem semmi sem írhatja le jobban a sűrűséget, mint 

egy iskola telt folyosója; erre még az is ráerősít, hogy ezen épület tereiben tizenkét évfolyam koptatja a vörösmárvány lépcsőket. Tanárok és diákok lábának 

sokasága és lépésének hangja tölti be a teret, a sötétben mégis oly üres és kongó folyosókat. Történelme során minden funkciójában betöltötte ezt a szerepet, a tömeg 

befogadását, hiszen volt iskola, diákszálló, kollégium, tanárképző és munkatábor is. 

Azonban ha csak kívülről tekintünk fel a robosztus homlokzatra, akkor is bele tudunk veszni a téglarengetegbe. Egy vörös örvénnyel találjuk szembe magunkat, amit 

csak néha törnek meg a szintén tégla illetve beton domborművek.  A már-már egyszínűnek és nyomasztónak mondható ’otthon’ falait szívek, virágok és egy oroszlán 

is díszíti, amely ugyanazt a már több mint száz éve erősödő – erőt és szilárdságot sugallja, mint maga a Radnóti Gimnázium szelleme. Az átlagos méretű téglák 

rendezett sorai és azoknak töredező árnyékai elvesznek a falak szilárd nagyságában. 
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