
 

Minden nap, amikor bemegyek a városba, 
óhatatlanul meglátok egy hosszúkás alakú, 
elhagyatott ipari építményt... 
Gyerekként vettem észre először; gimnazis-
taként minden reggel láttam és egyre jobban 
érdekelt; egyetemistaként úrrá lett rajtam a 
kíváncsiság és elindultam felfedezni... 
Graffitik és egy kisebb erdő álcájával, törött 
ablakokkal és málló vakolattal, üresen várt 
rám ez a ház. Bejutásomat egy kidőlt kerí-
tésszakasz és a hiányzó ajtók segítették. 
Vastag mohavonalak futnak a földön, ügye-
sen kikerülve az ablak törmelékét; a másik 
csarnokban pedig egy fa már ki is hajtott: a 
természet visszaveszi, ami egykor az övé volt. 

TENGELY 
Abonyi Bence 

2014, Bevezetés az építészetbe 

MIKLÓSTELEP, Ipari épület 
Több hivatal és a tulajdonos sem tudott érdem-
ben választ adni, hogy milyen funkciót töltött be. 

A tengely egy alapvető elem, mely 
köré a többi rész csoportosul. 
Ilyen tengely a szárazföldön egy fo-
lyó, melybe patakok folynak, a vá-
rosban egy út, melybe utcák tor-
kollnak, a házban egy folyosó, 
melyről szobák nyílnak. 
Sokszor, mint szimmetriatengely ér-
telmezzük ezt a szót. Ez esetben a 
tengely nem konkrét elem, hanem 
egy képzetes vonal, melyre tükrö-
sen helyezkednek el -akár ismétel-
ten- az elemek. 

Az épület tetőszerke-  
zete  három  tengelyt  
sejtet, de belülről lehet látni, hogy 
az épületet egy hosszirányra me-
rőleges merevítő fal vág félbe, 
melynek közepén egy nyílás he-
lyezkedik el; így ténylegesen a 
középső tetőszerkezet vonala je-
löl ki egy fő szimmetria tengelyt, 
egy másikat a merevítő fal.  
Mint sok ipari épület, ez is ren-
delkezik azzal a térrendezési 
elvvel, hogy sok azonos elemből 
épül fel, melyeket egymást met-
sző tengelyekre fűztek, így fed-
ve le gazdaságosan a teret. 
 





A tengely  
 

 

A tengelynek mindig valamiféle kitüntetett szerepet tulajdonítunk, központi elem, ami körül 

elemek csatlakoznak. Az elemi geometriában, a tengelyes tükrözésnél vagy az ábrázoló 

geometriában is a tengely határozza meg a pontok, egyenesek alakzatok és testek helyét, 

helyzetét a síkon és a térben. E fogalomhoz a Szabadság hidat társítottam, amely meghatározza 

a város jellegét, közpo ti jele tőségű épít é y. A tengely két pontot köt össze, a híd két 

városrészt, Budát és Pestet. Ezáltal kap solatot tere t és lehetőséget iztosít az egyik po t ól a 
ásik eljutásához. A híd kap solattere tő képessége ellett érzékeltethet egyfajta taszítást, 

elkülönítést is. 
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Kívülről sze lélve, i t egfigyelő a te gely, aga a híd, a két városrészt látszólag összeköti, de ás 
helyről ézve két külö öző részt váj ki a tér ől. Azért is külö öző a i ézőpo tu k ól, ivel i 
magunk mindenképpen csak az egyik részben képviseltetjük magunkat, kivéve, ha a tengelyre állított 

függőleges sík a  sze lélődü k. E iatt közelről távol a vagy távol ól közelre érzékeljük a ozgásokat 
a térben. Ha madártávlatból nézzük, akkor talán kicsit olyan érzésünk támadhat mintha minden történés 

birtoká a  le é k, i de t egfigyelhetü k a élkül, hogy ozgást végez é k hozzá. Úgy tű het, a 
tengely központi szerepet játszik egyszerre érezzük a vonzást és taszítást, aminek urai lehetünk.  

 

 

 

 

 

 

 

Számomra a Szabadság híd testesíti meg a tengely fogalmát és fu k ióját. Főváros a  való utazásai  
egyik központi eleme volt az új metró építéséig. Nap mint nap átutaztam vagy épp átsétáltam rajta, 

ost legi ká  kívülről, ás ézőpo t ól teki tek rá az egyete hez való közelségé ől adódóa . 
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              a híd 

Ezzel sze e  le tről figyelve a hidat 
vagy rajta állva egészen mást 

tapasztalhatunk. Mintha elbújtunk vagy 

épp po t elle kezőleg i de  kellős 
közepére csöppentünk volna. A tengely 

itt annyira központi szerepet játszik, 

hogy mi magunkat is a tengely 

részeként éljük meg. Nem lehetünk 

urai, de érezhetjük minden 

érzékszervünkkel a mozgást, az 

eseményeket.  

 






