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Bevezetés:  
A modern ipari építészet történeti és formai sajátosságairól 

 
 
 

A háború utáni negyed század hazai ipari épületeiről szóló szakcikkeket olvasva arra lehetünk 
figyelmesek, hogy a szerzők szinte kizárólag a tervezés mérnöki objektivitását hangsúlyozzák. 
Figyelmüket a gyártástechnológiai és gazdasági kötöttségek függvényében megalkotott építészeti 
szerkezetek műszaki kérdései kötik le – az épületek esztétikai aspektusára igen ritkán és csupán 
néhány mondatban térnek ki. Ezek a gondolatok többnyire azt sugallják, hogy a technológusok és 
az építészek felelős együttműködésével zajló tervezőmunka, illetve a „jó érzékkel” megválasztott, 
anyagszerű és gazdaságos szerkezeti megoldások természetes folyománya a formai értelemben is 
magas színvonalú ipari épület. Kétségtelen, hogy az üzemi létesítmények formavilágát a technikai 
kötöttségek az építészet összes többi szakterületénél sokkal mélyebben áthatják. Ugyanakkor a 
korszak legjelentősebb alkotásainak komplex elemzése arra enged következtetni, hogy a tervezők 
időről-időre olyan esztétikai preferenciákhoz is igazodtak, melyek nem vezethetők le közvetlenül 
és kizárólagosan e mérnöki objektivitásból, illetve a gyártás és a statika törvényszerűségeiből 
kiinduló, „természetes” formaalakulási folyamatokból. 

A következő fejezetek az ipari építészet e „félárnyékos zónáját”, vagyis a szerkezetalkotást 
meghatározó szempontok, a technológiai követelmények és az esztétikai törekvések közötti 
kölcsönhatásokat igyekeznek feltárni – mégpedig az 1947 és 1970 közötti időszakra vonatkozó 
történeti összefüggésükben. Ezek az időhatárok olyan radikális szakmai fordulatokra utalnak, 
melyek a magyar ipari építészet történetét merőben új utakra terelték, s ekképp a kutatómunka 
számára többé-kevésbé egységként kezelhető, de mindenképpen jól átfogható intervallumot 
fognak közre. Az évszámok természetesen nem éles cezúrákat jelentenek, csupán egy-egy 
átmeneti periódus azon időpontjait jelölik, melyek a legtöbb átalakulást hozták el az értekezés 
témája tekintetében. E bonyolult folyamatok komplex vizsgálatát csakis az ipari építészet 
sajátosságait mindenkor mélyen meghatározó gazdaság- és társadalompolitikai kontextusban lehet 
elvégezni: figyelmet kell fordítani arra, hogy az üzemi létesítmények építészeti rendszereit a 
Rákosi- és Kádár-korszak iparfejlesztési koncepcióváltásai, az építőipari lehetőségek változásai és 
a gyártástechnológiai módszerek tendenciái éppúgy befolyásolták, mint az építészet- és 
mérnöktudomány autonóm szempontrendszerei. Az egyes fejezetek ennek megfelelően mindig a 
tárgyalt időszak legfontosabb politikai-gazdasági tényezőinek meghatározásával, illetve az 
azokkal összefüggő szakmai problémák felvázolásával kezdődnek, hogy az építészeti tervezés 
változó sajátosságait a lehető legárnyaltabban bonthassák ki. 

Bár a feszített ütemű szocialista iparfejlesztés vezető gyártervezői és elméleti szakemberei – 
az uralkodó politikai ideológiáktól talán nem mindig függetlenül – gyakran hangsúlyozták, hogy a 
második világháború előtti magyar ipari építészet a „kapitalista érdekek” áldozataként csak igen 
ritkán tudott értékes alkotásokat létrehozni, a hazai előzmények és hagyományok igen sok 
tanulsággal szolgálnak a górcső alá vett időszak építészeti törekvéseinek értékelése szempontjából 
is.1 Az átfogó igényű építészettörténeti kutatás erre az időszakra vonatkozóan még nem indult 

                                                 
1 A háború előtti ipari építészettel kapcsolatos vélekedésekre jó példa többek között: Lévai 1949, 24; Szendrői 1961, 3; 
Szendrői 1965, 10; Merényi 1970, 150; Rados 1975, 393–405. 
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meg, mégis jól kitapintható, hogy a hazai ipari építészet a 19–20. század fordulójától kezdve 
rendkívül érzékenyen és naprakészen reagált a nemzetközi formálásbeli jelenségekre. A korai 
modern üzemek körében sokfelé – de legfőképp Reichl Kálmán kelenföldi erőműve (1913–1926) 
esetében – megfigyelhető például az a Peter Behrens, Walter Gropius vagy Auguste Perret 1910 
körüli munkáira emlékeztető tervezői szándék, amely nemcsak a progresszív épületszerkezetek 
minél teljesebb érvényre juttatására törekedett, hanem azok egyfajta klasszicizáló 
monumentalizálására, lényegében a „technikai formák” átszellemítésére, hagyományos 
értelemben vett „művészi formákká” való átlényegítésére is.2 Az 1930 körüli évektől számos 
olyan ipari épület született, melyekben a keményen pragmatikus mérnöki megoldások szerves 
egységet alkottak a konstruktivista-futurista művészet „gépi esztétikája” vagy az ún. Neue 
Sachlichkeit formai ideáljai által megihletett építészeti kompozíciókkal – lényegében olyasfajta 
formálásmódok visszahatásaként, melyek kialakulásához eredendően maga az ipari építészet 
képezte az egyik legfőbb forrást. Ezt a jelenséget elsősorban azok az ipari épületek szemléltetik, 
melyek Quittner Ervin, Román Ernő és Györgyi Dénes, illetve Olgyay Aladár és Olgyay Viktor 
nevéhez fűződnek.3 Mindazonáltal az ipari építészet esztétikai törekvéseit idehaza és Európa-
szerte egyaránt sokkal erősebben áthatotta a speciális üzemi igények által mindig erősen motivált 
szerkezeti innováció, illetve az abból eredő új formai lehetőségek kibontakoztatása. Ezt különösen 
tisztán érzékelteti az a vezető szerep, melyet az ipari építészet a nagyfesztávú vasbeton és acél 
csarnokszerkezetek építéstechnológiai fejlesztésében és formai kiérlelésében viselt egészen az 
1960-as évekig. Ebben a folyamatban a különféle külső stiláris impulzusok helyett inkább az az 
alkotói attitűd vált fontossá, melyben a szerkezettervezés folyamatát legalább annyira 
meghatározza az autonóm „mérnöki ingénium”, mint a műszaki tudományok ismeretanyaga. Ez 
az attitűd a szerkezeti elemeket olyan alkotói invenciók alapján formálja és állítja össze szerves 
építészeti egységgé, amely – a szerkezetek esztétikai értékelésének Gilyén Nándor által 
meghatározott alapfogalmait kölcsönözve – lényegében az egyensúly-, a biztonság-, az erő- és a 
megértésélmény átélését segíti elő a szemlélőben, illetve a konstrukció által keltett benyomások 
pozitív értelemben vett manipulálását szolgálja.4 Ezzel a tervező a szemlélő számára úgy juttat 
érvényre valamiféle „magasabb összefüggést”, valamiféle szerkezeti „poézist”, hogy közben a mű 
összképe az építéstechnológiai célszerűség és az anyagszerűség szempontjainak egyaránt 
tökéletesen megfelel. Ez a „mérnöki ingénium” mindenekelőtt Menyhárd István, Münnich Aladár, 
Folly Róbert és Mátrai Gyula vasbeton szerkezetű, valamint Michailich Győző és Hültl Dezső 
acélvázas csarnokaiban nyilvánult meg a legátütőbb erővel. 5  Bierbauer Virgil kelenföldi 

                                                 
2 További jelentős példák: Postai Járműtelep, Budapest (Bierbauer István, Hübner Jenő, Lipták Pál – terv: 1914, 
kivitel: 1923–1928) – Ferkai 2001, 437–438; Lőporgyár, Mosonmagyaróvár (Kotál Henrik, Bruno Bauer et al., 1907–
1918; az épületek később az itteni műselyemgyár és timföldgyár részeivé váltak) – a tervezőkről: Lenzsér 2002, 18; 
Erőmű, Diósgyőri Kohászati Művek (Magyar Wayss és Freytag, 1920-as évek vége) – Ipari építkezések 1930, 57.  
3 Ld. többek között a következő budapesti épületeket: Nay és Róna Gépgyár (Quittner Ervin, 1927–1928); Fiat 
Autószervíz (Quittner Ervin, Steiner Sándor, 1934–1937); Elektromos alállomás, Markó utca (Györgyi Dénes, Román 
Ernő, 1929–1930); a Hazai Fésűsfonó bővítményei (Györgyi Dénes, 1939–1942); Stühmer Csokoládégyár (Olgyay 
Aladár, Olgyay Viktor, 1939–1941). Az épületek adatai: Ferkai 2001. Ebbe a körbe sorolható továbbá: Gabonatárház, 
Győr (Folly Róbert, 1940). 
4 Gilyén 1982, 45–48. 
5 Ld. különösen: A Kőbányai Sörgyár és a Csepeli Szabadkikötő héjszerkezetes csarnokai (Menyhárd István); 
Kelenföldi Autóbuszgarázs (Padányi Gulyás Jenő, Menyhárd István, 1939–1940); Sertésvásárcsarnok, Budapest – 
Ferencváros (Münnich  Aladár, Folly Róbert, 1930); Nagyvásárcsarnok, Budapest – Ferencváros (Münnich Aladár, 
Obrist Vilmos, 1930–1932); Beszkárt Autóbuszüzem, Budapest (Michailich Győző, Hültl Dezső, 1929–1930). Az 
épületek adatai: Ferkai 2001. Mátrai Gyula irodájához fűződnek olyan jelentős, már az 1940-es évek elején épült 
művek, mint a nyergesújfalui Magyar Viscosa Gyár, a pestszentlőrinci PIRIT repülőgépgyár, a Fegyver- és 
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kapcsolóháza (1927–1933) vagy a Quittner Ervin, Wellisch Andor és Münnich Aladár tervei 
alapján kiépült Péti Nitrogénművek központi épületegyüttese (1931–1936, későbbi bővítésekkel) 
viszont nemcsak technikai progresszivitása és kifinomult építészeti formavilága okán tekinthető 
kulcsműnek, hanem azért is, mert a háború előtti ipari építészet fő irányainak egyfajta 
montázsszerű összegzését adja: éppen olyan látványos példája a tiszta szerkezeti „poézisnek”, 
mint a klasszicizáló monumentalitásnak és a hűvös gépi esztétikának.6 

Aligha vitatható tehát, hogy a második világháború utáni Magyarország ipari építészete 
sokszínű – bár a század első felének gazdasági sajátosságai miatt meglehetősen fragmentáltnak és 
vegyes színvonalúnak tűnő – szakmai előzményekre támaszkodhatott. Az emlékanyag – 
legalábbis jelenlegi szerény ismereteink alapján – arra utal, hogy az egyes iparágak speciális 
szerkezeti és téri struktúráinak kialakításával, illetve az építészeti szerkezetek esztétizálásával 
kapcsolatos törekvések közül számos visszatükröződött, illetve a megváltozó feltételek alapján új 
értelmezést nyert az 1945 utáni években. A Rákosi-korszakban elterjedő új vasbeton-technológiák 
és tervezési módszerek például olyan sajátos formai tendenciákat idéztek elő, melyek esztétikai 
újszerűségük mellett – ma úgy sejtjük – számos elemükben szorosan kötődtek a csarnokszerkezet-
tervezésnek azon háború előtti csúcsműveihez, melyeket az imént említettünk. Ebben a 
tekintetben egyes, már az 1930-as években is meghatározó szerepet vállaló tervezőknek az állami 
szférában folytatódó tevékenysége tűnik kulcsfontosságúnak. A kutatások mai állása e két 
periódus forma- és szerkezetalkotásbeli kapcsolatainak mélyebb analízisére egyelőre nem ad 
módot, ugyanakkor a jelen értekezés talán segítséget nyújt majd e munka elvégzéséhez. 

Mint látni fogjuk, bizonyos késéssel és a helyi gazdaságpolitikai-építőipari viszonyokhoz 
igazodóan ugyan, de visszatükröződtek a hazai ipari építészetben azok a tendenciák is, melyek 
bizonyos európai és észak-amerikai régiókban már az 1930-as évek végétől, világszinten pedig az 
1950–60-as években gyakoroltak nagy hatást az üzemi építkezésekre. Ezeket a háborús és 
hidegháborús célokat szolgáló feszített ütemű iparfejlesztés, a tömegtermelés volumenének 
robbanásszerű növekedése, valamint a gyártástechnológiai rendszerek egyre gyorsabb elavulása 
(illetve a mind nagyobb mérvű automatizáció) idézte elő. A legfőbb célok közé került az 
épületszerkezetek előregyártásának és tipizálásának széles körű bevezetése, a multifunkcionális és 
flexibilis üzemi csarnokok kifejlesztése, valamint a könnyű, olcsó építőanyagok minél szélesebb 
körű alkalmazása. Mindenütt törekedni kezdtek arra, hogy – ahol a gyártástechnológia lehetővé 
tette – az ipartelepek összes funkcionális egységét egyetlen hatalmas, egységes modulrendszer 
szerint tervezett épülettömegben egyesítsék, azaz ún. kompakt vagy tömbösített üzemeket 
hozzanak létre.7  

A háború utáni drasztikus geopolitikai és gazdaságföldrajzi átrendeződés e célok 
megvalósításának módjait régióról régióra meglehetősen eltérővé tette. Bár az ipari építészet hazai 

                                                                                                                                                         
Gázkészülékgyár, a mátyásföldi Ikarusz-gyár egyes csarnokai. A Mátrai-iroda 1930–1940-es évekbeli 
tevékenységéről: Merényi 1997; Vámos 2014. Néhány további tervező ipari épületei is ebbe a körbe sorolhatók: 
Erőmű, Ajka (Enyedi Béla, 1940–1943); Timföldgyár, Almásfüzitő (Dunavölgyi Timföldipari Rt. tervezőirodája, 
1941–1943); Alumíniumkohó-csarnokok, Ajka (Kamarássy Jenő irodája, kivitel: Sorg Antal és Fiai iroda, 1941–1943). 
Az épületek adatai: Vasi – Kozma 1996, 100, 116–118.; Várhegyi 1984, 28, 301. Figyelemre méltó továbbá: Dunai 
Repülőgépgyár (később: Csepel Autógyár), Szigethalom, héjszerkezetes csarnokok (Sailer István, 1941–1942).  
6 A kelenföldi kapcsolóházról: Ferkai 1995, 181–182. A Péti Nitrogénművek 1936-tól induló bővítését, így 
mindenekelőtt a híres héjszerkezetű pétisó-raktárat Mátrai Gyula tervezőcsoportja tervezte. Erről ld.: Merényi 1997, 8; 
Vámos 2014. 
7 Minderről bővebben: Mills 1951; Munce 1960; Grube 1971; Kaag 1991, 75–86; Lachenmann 1991, 118–137; 
Wilkinson 1991, 49–108. 
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képviselőinek – a szakterület természetéből eredően – politikai régióktól függetlenül kellett 
figyelemmel kísérnie a világ technikai tendenciáit, tevékenységüket mégis elsősorban a Keleti 
Blokkban érvényesülő folyamatok befolyásolták.  A Szovjetunióban már a háború előtt elsőszámú 
szakpolitikai cél volt az ipari épületszerkezetek tipizálása és előregyártása – ám a tervezőintézetek 
és építőipari vállalatok ez irányú fejlesztőmunkájának csak az 1950-es évektől volt számottevő 
hatása. A közép-kelet-európai országok az 1940-es évek végi általános politikai fordulat után 
azonnal követni kezdték a szovjet modellt, noha a változások csak lassan és a speciális helyi 
viszonyokhoz igazodva zajlottak le. Az egész régió ipari építészetére jellemzővé vált – különösen 
a háború utáni másfél évtized vonatkozásában – a vasbeton-konstrukciók túlsúlya, melyet főként 
az építőipari acélhiány okozott. Óriási lendületet kapott a vasbeton-technológiák fejlesztése: az új, 
gazdaságosabb monolitikus eljárásokon túl sokfelé alkalmazni kezdték – országonként eltérő 
volumenben és különböző alkalmazási módszerekkel – a helyszíni előregyártást is. Az üzemi 
előregyártás nagyszabású fejlesztésének feltételei viszont csak jóval később, az 1950-es évek 
második felétől jöttek létre. Ettől az időszaktól kezdve sikerült igazán átütő eredményeket elérni 
az ipari épületszerkezetek átfogó tipizálásának, illetve az üzemi létesítmények 
multifunkcionalitásának és tömbösítésének ügyében. Szintén az 1950-es évek végén vált lehetővé 
ismét az acélszerkezetek nagyobb mérvű alkalmazása.8  

A közép-kelet-európai régió vonatkozásában tehát a háború utáni huszonöt év két nagyobb 
periódusra oszlik a szerkezetalkotási és kivitelezési lehetőségek szempontjából. A két időszak 
fordulópontja Magyarország esetében a hatalmi struktúra és a gazdaságpolitika radikális 
átalakulásával is egybeesett, szilárd alapot adva a háború utáni magyar ipari építészet 
periodizációjához. Az értekezés struktúrája ezt a felosztást követi, de az 1950-es években 
végbemenő fordulat előtti időszakot kettéválasztja: minthogy az 1940-es évek végén lezajló ipari 
újjáépítés rövid kísérleti periódusa sok vonásában még lényegesen eltér a rá következő fél évtized 
fejleményeitől, ezért azt önálló fejezet tárgyalja. 

Néhány gondolat erejéig ki kell térnünk az értekezést megalapozó kutatás módszereire, illetve 
az ipari építészeti alkotások elemzését meghatározó főbb szempontokra és tényezőkre is. 
Tekintettel arra, hogy hasonló koncepcióra épülő építészettörténeti munka Magyarországon még 
nem jelent meg, s az előző századból származó ipari létesítmények átfogó kutatása nemzetközi 
szinten is inkább a posztindusztriális fordulat utáni revitalizációs törekvések kapcsán – vagyis 
főként az örökségvédelem, az urbanisztika és az ún. iparrégészet (industrial archeology) 
interdiszciplináris szempontjaira alapozva, ekképp az építészettörténetet kvázi 
segédtudományként alkalmazva – bontakozott ki a legnagyobb mértékben, ezért az elemzőmunka 
alapelveinek kialakítása viszonylag szűkös szakirodalmi alapokra támaszkodhatott.9 A 20. századi 

                                                 
8 A közép-kelet-európai tendenciákról általában: Rados 1956, 240–241; Pataricza 1957; Gersa 1958; Petraš – Fersík 
1960; Zentai – Szijjártó 1960; Zentai 1962; Gerstner – Klamann, 1962. A helyszíni előregyártás terén a Szovjetunió 
mellett rendkívül progresszív mérnöki fejlesztések zajlottak Csehszlovákiában, az NDK-ban, Lengyelországban, 
Bulgáriában és Romániában is. 
9 E kutatási irányok legfrissebb eredményeit – elsősorban a kelet-közép-európai térség vonatkozásában – az 
Architektúra & urbanizmus című folyóirat XLVIII. (2014) évfolyamának 3–4. száma szemlélteti, melynek rendkívül 
gazdag tematikus cikkgyűjteménye az Industrial Heritage címet viseli. A hazai törekvésekről a Váczi 1997-ben 
megjelent tanulmányok mellett a TICCIH (The International Comitee for Conservation of the Industrial Heritage) – 
ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) magyarországi Ipari Örökség Szakbizottsága és a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszéke által szervezett 
konferenciák, illetve a bizottságát munkáját rögzítő publikációk tájékoztatnak. Az említett konferenciákra a következő 
címeken és időpontokban került sor: A szocialista korszak ipari öröksége – Értékek és hasznosítás, 2015. február 27.; 
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építészet történetét összefoglaló kötetek – a „klasszikusok” éppúgy, mint az újabbak – nem 
jelentettek  szilárd kiindulópontot, minthogy az ipari építészetet szinte kizárólag a modernizmus 
kialakulásában és „frontáttörésében” játszott szerepében értelmezik, s jobbára figyelmen kívül 
hagyják sajátos belső problémáit és a második világháború utáni építészet egészére hatást 
gyakorló nagy szakmai eredményeit. Sokkal hasznosabbnak bizonyultak azok a monográfiák és 
tanulmányok, melyek a 18–20. század ipari építkezéseinek egy-egy sajátos aspektusára 
koncentrálnak: míg Gillian Darley Factory című könyve a gyárak különféle kultúr-, eszme- és 
gazdaságtörténeti szerepeit, „imázsait” és azok építészeti vonatkozásait világítja meg, addig a 
Kurt Ackermann és Ian Lambot szerkesztésében megjelent Building for Industry című 
tanulmánykötet az ipari építészet szerkezettörténeti vonatkozású kérdéseinek vizsgálatához kínál 
bőséges adatforrást.10  A legfontosabbak azonban azok a művek voltak, melyek a modernista 
építészeti formavilág és a technikai innováció bonyolult viszonyába engednek betekintést. 
Mindenekelőtt Reyner Banham The architecture of well-tempered environment című kötetét kell 
kiemelnem, amely nem speciálisan az ipari építészettel, hanem a modernista formai-szerkezeti 
tendenciák és az épületgépészeti rendszerek kölcsönhatásaiban mélyed el, s mint ilyen, igen jól 
hasznosítható volt a gyártástechnológiai struktúrák és az építészeti konstrukciók esztétikai 
összefüggéseinek megismerésében.11 Banham további két munkája, a Theory and Design in the 
First Machine Age című kötet „gyáresztétikáról” szóló fejezete és a nagyszabású A Concrete 
Atlantis. US Industrial Building and the European Modern Architecture 1900–1925 című könyv a 
vizsgált időszakot sok évtizeddel megelőző periódus ipari építészetével foglalkozik ugyan, ám 
számos olyan jelenségre mutat rá a funkcionalizmus mintaképeiként magasztalt üzemi épületek 
sajátosságai és a modernizmus eszményei, szerkezeti vívmányai, illetve különféle stiláris 
preferenciái (formai toposzai) közötti kapcsolatokra vonatkozóan, melyek a háború utáni 
emlékanyag értékelésében is megfontolandóak voltak. 12  A modern szerkezettervezési és 
kivitelezési módszereknek az építészeti kompozícióalkotásra gyakorolt hatásait feltáró analízis 
során sokat merítettem a már említett Gilyén Nándor Szerkezet és forma az építészetben című 
munkájából. Szintén fontos tanulságokkal szolgált ugyanebben a vonatkozásban Kollár Lajos és 
Vámossy Ferenc Mérnöki alkotások esztétikája, valamint Curt Siegel A modern építészet 
szerkezetformái című könyve.13 

Az ipari építészet korspecifikus tervezési alapelvei, műszaki sajátosságai és problémái 
kapcsán azonban már nem az építészettörténeti munkákra, hanem azokra a gyakorlati célú, ám 
mára történeti szövegforrásokká vált mérnöki kézikönyvekre támaszkodtam, melyeket Edward D. 
Mills, James F. Munce, Oswald W. Grube, Rados Kornél, Szendrői Jenő és néhány további szerző 
jelentetett meg a háború utáni évtizedekben. 14  Bár ezek elsősorban a mindenkori legfrissebb 
gyártástechnológiai és statikai-kivitelezési ismeretek aspektusából tárgyalják az üzemi 
beruházások tervezési feladatait és akkoriban kurrensnek számító kritériumait, mégis sok 
információt tartalmaznak az 1950–1960-as évek ipari építészetét meghatározó általános szakmai 
                                                                                                                                                         
A XX. század ipari öröksége Magyarországon, 2016. május 3. A konferenciákon elhangzott előadásokat sem 
elektronikusan, sem nyomtatásban nem publikálták.   
10 Darley 2003; Ackermann – Lambot 1991. Szintén az ipari építészet szerkezettörténeti jelentőségére irányítják a 
figyelmet: Gloag – Bridgewater 1948; Joedicke 1962; Straub 1964; Makowski 1966; Saint 1991; Wilkinson 1991.   
11 Banham 1969. 
12 Banham 1960, 79–87; Banham 1986. 
13 Kollár – Vámossy 1996; Siegel 1969. 
14 Mills 1951; Munce 1960; Grube 1971; Rados 1953, 1956, 1959 és 1971; Szendrői 1965. Fontos szövegforrások 
továbbá: Goble 1957; Nagel – Linke 1972; Szabó 1975. 
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folyamatokról és dilemmákról. A hazai és külföldi szaksajtóban közölt tengernyi épület- és 
ipartelep-ismertetés viszont azt szemléltette, hogy ebben az általános kontextusban a tervezők 
milyen egyéni megoldásokat találtak az egyedi feladatokra – nagy mértékben hozzájárulva a 
személyes (illetve közösségi) alkotói szemléletmódok megismeréséhez. Ugyanakkor e 
szövegforrások nem minden esetben nyújtottak elégséges információt az építészeti alkotások 
teljes körű vizsgálatához, hiszen jelentős részük a gyártástechnológiai rendszerek és a 
tartószerkezeti megoldások szigorúan műszaki szempontú bemutatására szorítkozik. Így tehát az 
épületelemzésekhez számos egyéb adatforrást is segítségül kellett hívni. Különösen az Ipari 
Épülettervező Vállalat (IPARTERV) több mint 17.000 darabot számláló fotóarchívumának 
tanulmányozása mélyítette el az emlékanyaggal kapcsolatos ismereteket: ezek a fényképek olyan 
– főképp az esztétikai kérdések szempontjából fontos – aspektusokból is dokumentálják az 
épületeket, melyekre a kortárs szaksajtó nem mindig fordított komolyabb figyelmet. 15  Egyes 
esetekben – főképp az 1940-es évek végi ipari beruházások tekintetében – nem lehetett eltekinteni 
a vizsgált épületek tervdokumentációinak áttekintésétől sem, melyre mindenekelőtt az 
IPARTERV fennmaradt tervtára és néhány – ma magántulajdonban lévő – ipartelepi irattár 
nyújtott lehetőséget.16 Természetesen mindezek a források nem pótolhatták az épületek bejárása 
során szerezhető tapasztalatokat: a kutatás nagy súlyt fektetett arra, hogy a legjelentősebb, még 
meglévő és megközelíthető ipartelepekről a helyszínen is ismereteket szerezzen. 

Az ipari építészet főbb tendenciáit átható szellemi áramlatok felfejtéséhez azonban e mérnök- 
és történettudományi munkákon, illetve szövegforrásokon túl az 1940–1960-as évek 
építészetelméletének arra a vonulatára is figyelmet kellett fordítani, mely a legújabb 
szerkezettervezési és építéstechnológiai törekvések esztétikai konzekvenciáira és a tervezőmérnök, 
illetve az építész szerepét átalakító hatásaira koncentrált. Ezekben az évtizedekben ugyanis 
rendkívül intenzíven foglalkoztatta a teoretikusokat a fentebb érintett autonóm „mérnöki 
ingénium” kérdése, illetve mindaz, amit – Eduardo Torroja legfontosabb könyvének címét 
kölcsönözve – a „szerkezetek filozófiájának” nevezhetünk.17 Minden bizonnyal az a változás tette 
vonzóvá ezt a témakört, melyet a minden korábbinál anyagtakarékosabb, könnyebb és nagyobb 
fesztávú vasbeton- és acélszerkezetek – különösen a térbeli erőjátékú konstrukciók – széles körű 
elterjedése idézett elő. A térbeli erőjátékú szerkezettípusok az ipari, közlekedési és kereskedelmi 
létesítmények terén végbement mérnöki kutatások és építéstechnológiai fejlesztések után a 20. 
század közepétől az építészet minden területére betörtek, s drámai erővel formálták át a 
modernizmus domináns tér- és tömegformálási preferenciáit. A plasztikusan hajlongó 
héjszerkezetek végtelen változatossága, a szövetszerűen szétterjedő térrácsok sajátos esztétikai 
minősége és inherens szuggesztivitása szellemi értelemben is nagyon inspiratív volt: Pier Luigi 
Nervit és Eduardo Torroját arra ösztönözte, hogy feltárja a tervezői imagináció és intuíció (a 
szabadon születő szerkezeti ideák), a technika (a statikai méretezés és formaalakítás tudományos 
modelljei) és az esztétikum közötti „titokzatos” kapcsolatokat, hogy megfogalmazzák a 
szerkezetformák kifejezőerejének mibenlétét és az általuk keltett befogadói élmény természetét.18 
Louis I. Kahn ezekben a szerkezetekben hovatovább a monumentalitás – mint a modern építészet 
                                                 
15 Az IPARTERV fotóarchívumát jelenleg a (Modern) (Ipari) Építészetért Alapítvány kezeli. További információk: 
www.miea.hu.  
16 Az IPARTERV 1975 előtti irat- és tervanyaga a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában található. E 
hatalmas dokumentum-állomány mellett főképp a Ganz Holding Zrt. irattára szolgált sok új adattal a kutatás számára. 
17 Torroja 1958. 
18 Ebben a tekintetben ld. legfőképpen: Nervi 1955 és 1966, Torroja 1958. 
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számára bonyolult ideológiai és formai problémát jelentő esztétikai kategória – 
újraértelmezésének lehetőségét látta; a fogalom jelentését a technika „önértékét” sugárzó, 
transzparens és dinamikus konstrukciók folyamatosan fejlődő, szellemileg nyitott világával 
kapcsolva össze.19 Azt, hogy a „szerkezetek filozófiája” Magyarországot sem hagyta érintetlenül, 
nemcsak Gilyén Jenő, Szendrői Jenő és Pelikán József elmélyült – s a hazai ipari építészet friss 
példáira bőségesen hivatkozó – írásai bizonyítják, hanem a szerkezettervezés eszmei változásait 
történeti folyamatosságukban vizsgáló Kunszt György tevékenysége is.20 Ez utóbbi szerzők írásai 
nagyban hozzájárultak az értekezés épületelemzéseinek árnyalásához, hiszen megadták a korszak 
speciális szellemi kontextusát – különösen a hazai ipari szerkezettervezés 1960 körül lezajló 
megújulása, „térbeliesedése” tekintetében. Ugyanakkor kétségtelen, hogy sem ezek, sem a fentebb 
említett szakirodalmi-építészetelméleti munkák nem adhattak minden esetben egyformán 
érvényes megközelítésmódokat az esztétikai analízishez, a „titokzatos kapcsolatok” megfejtéséhez, 
ekképp a formai kérdések megítélésében mindvégig érvényesülnie kellett bizonyos egyéni 
szubjektivitásnak. 

Mindazonáltal nem az elemzési szempontok meghatározása jelentette a téma legfőbb 
kutatásmódszertani kérdését, hanem az ipari építészet rendkívül bonyolult tipológiája. A ipari 
épületeket szerteágazó formai sajátosságaik miatt mind építészettörténeti, mind mérnöktudományi 
szempontból meglehetősen nehézkes egységben kezelni: az egyes iparágak gyártástechnológiai 
rendszerei ugyanis olyan alapvető különbségeket mutatnak, amely az azokat szolgáló építészeti 
konstrukciók jellegét is markánsan eltérővé teszi. Ez az erős szegmentáltság gyakran még az 
azonos ipari ágazatba tartozó létesítmények körében is megfigyelhető. Az 1950–1960-as évek 
ipari építészeti kézikönyvei mind arra utalnak, hogy az épületek rendszerezése nem annyira az 
egyes iparágak specifikumai alapján, mint inkább az építészeti konstrukciók jellege szerint tűnik 
célravezetőnek. Ez utóbbit mindenekelőtt a gyártástechnológiai berendezések és az építészeti 
konstrukciók közötti fizikai (téri és szerkezeti) kapcsolat különböző módjai határozzák meg. Ha 
ezt a nézőpontot követjük, akkor korszakunk ipari épületeit – természetesen bizonyos kényszerű 
leegyszerűsítéssel – az alábbi csoportokra oszthatjuk: 
 

1. Az üzemi csarnokok jelentős része esetében a gyártógépek és a felmenő, illetve lefedő építészeti 
szerkezetek viszonya relatíve kötetlen, közvetlen fizikai (statikai) kapcsolat jobbára csak a beltéri 
szállítóberendezésekkel (híd- és futódaruk, konvejorok, stb.), vagy a rendkívül nagy méretű és 
súlyú berendezésekkel (pl. a különféle kohászati kemencékkel, hutákkal, stb.) létesül. A csarnokok 
a gyártástechnológiai rendszer térméretbeli és környezeti (klimatikus, világítási, stb.) igényeitől, 
illetve a szállítóberendezésektől függően lehetnek egységes vagy váltakozó fesztávúak és 
magasságúak, felülvilágítóval vagy anélkül kialakított lefedésűek. Általában vázas szerkezetűek. 

 
2. Azok az üzemek, melyeket a vertikális irányú gyártástechnológiai folyamatok vagy az építési 

terület adottságai miatt többszintes rendszerben alakítottak ki, két alkategóriába sorolhatók. Míg 
(I.) a könnyű és kisméretű gépeket magába foglaló létesítmények teljesen egységes méret- és 
formarenden alapuló épületszerkezetekkel épültek meg, addig (II.) a terjedelmesebb, akár több 
emeleten átfutó berendezésekkel felszerelt üzemek sokszor változó szintmagasságú, fesztávú és 
teherbírású, födémáttörésekkel kialakított építészeti struktúrákat igényeltek. A gyártógépek és az 
épület kapcsolata tehát az előbbi esetben lazább és rugalmasabb, az utóbbiban kötöttebb és 

                                                 
19 Kahn 1944. 
20 Gilyén 1964; Szendrői 1964; Pelikán 1968, 158– 163; Kunszt 1962. 
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szorosabb. A többszintes épületek terén a vázas szerkezet a leggyakoribb, a félvázas és tömörfalas 
megoldások ritkábbak. 

 
3. Mind szerkezeti, mind formai értelemben lényegesen eltér az előző két csoporttól az ipari 

létesítményeknek az az – egyébként nehezen körülhatárolható – köre, melyben az önmagukban is 
épületnyi méretű berendezések és gyártástechnológiai műtárgyak dominálnak (pl. a különféle 
kemencék, kazánok, silók, kohók, malmok, őrlőművek, ásványianyag-bunkerek, szórótornyok, 
szállítórendszerek, stb.). Ezekben a létesítményekben a gyártástechnológiai konstrukció és az 
építészeti szerkezet teljesen összefonódik, s gyakori, hogy az épület csak részben veszi körbe a 
gépeket és a technológiai műtárgyakat. Az építészeti struktúra többnyire csupán a berendezések 
érzékenyebb részeinek védelmét és statikai stabilitását, illetve a dolgozók közlekedését és 
tartózkodását szolgálja – ekképp a belső terek mérete a berendezésekhez képest viszonylag kicsi. 
Ezek az építmények szerkezeti szempontból rendkívül változatosak, s leginkább az építőanyag-, 
nehézvegy- és timföldipari telepeken, valamint a kohászat és a mezőgazdasági ipar 
létesítményeiben jellemzőek.21 

 
Az ipartelepek szerves részét képezik a különféle mérnöki műtárgyak és szabadtéri 

berendezések is (vízi létesítmények, hűtőtornyok, kémények, tartályok, medencék, vezetékhidak, 
aknák, stb.). Bár ezek – nagy kiterjedésük okán – az ipartelepek összképének fontos elemei, mégis 
ritkán tekinthetők „teljes értékű” építészeti alkotásoknak. Éppígy minden ipari együttes alapvető 
tartozékai az adminisztrációs, szociális és kulturális épületek. Építészeti rendszerüket tekintve 
ezek lényegében a középületek általános sajátosságait mutatják, vagyis csupán annyiban 
tekinthetők ipari épületeknek, amennyiben az ipartelepek funkcionális rendszeréhez, átfogó 
diszpozíciójához tartoznak. 

Ez indokolja, hogy az értekezés elsősorban az 1–3. csoportba tartozó üzemi épületekkel 
foglalkozik, s a többi épülettípushoz tartozó létesítményekre csak akkor fordít nagyobb figyelmet, 
ha azok a vizsgált ipartelepek építészeti kompozíciójában meghatározó szerepet töltenek be vagy 
szerkezeti-formai megoldásaikkal jelentős hatást gyakoroltak az építészettörténeti folyamatokra. 

Tekintettel arra, hogy az 1. és a 2. csoport épületeit az 1947 és 1970 közötti időszakban 
többnyire hasonló szerkezettervezési és formálási elvek határozták meg, ezért ezeket a kronológiai 
rend szerint egymásra következő I.–III. fejezet együtt tárgyalja, miközben rámutat a közöttük 
tapasztalható eltérésekre is. Ezzel szemben a 3. csoport épületeit szerkezeti-formai specifikumaik, 
illetve a többi épülettípustól lényegesen eltérő funkcionális sajátosságaik miatt önálló fejezet 
elemzi, mely nemcsak témájában, hanem időrendjében is eltér az értekezés többi szövegrészétől, 
amennyiben a tárgyalt időszak egészét átfogja. A IV. fejezet ezzel azt is érzékelteti, hogy a 3. 
csoporttal kapcsolatos építészeti jelenségek bizonyos mértékig történeti értelemben is 
elkülönülnek a többitől. Az értekezés azonban nem tartja magát mereven e kategóriákhoz: néhány 
esetben az összefüggések logikája úgy kívánta, hogy az I.–III. fejezetben olyan épületekről is szó 

                                                 
21 Mindazonáltal a 3. csoportba tartozó építmények – természetükből eredően – olyan nagyfokú változatosságot 
mutatnak, amely aligha teszi lehetővé egzakt rendszerezésüket és a többi csoporttól való éles elhatárolásukat. Számos 
létesítmény átmenetet képez az 1–2. és a 3. csoport között: például az építőanyag-, nehézvegy- és timföldgyárak vagy 
az erőművek voltaképpen olyan hosszú üzemi láncolatok, melyeket szorosan egymásba kapcsolódó csarnokok, 
különféle többszintes létesítmények és építészeti szerkezetekkel csak részben körbezárt hatalmas gépek alkotnak. Azok 
a csarnok jellegű és többszintes épületek, melyekben a technológiai műtárgyak és berendezések  – méreteik és a 
szerkezeti sajátosságaik révén – lényegében egyenrangúak az építészeti szerkezetekkel, szintén átmeneti jellegűnek 
tekinthetők. 
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essék, melyek inkább a 3. csoporthoz sorolandók vagy átmeneti jellegűek. Fordított értelemben 
ugyanez érvényes a IV. fejezetre is. 

Az értekezésben feltüntetett tervezői adatokkal kapcsolatban megjegyzendő, hogy az 
építészek és a konstruktőrök neve mellett csak akkor szerepel a tervezővállalat is, ha a szóban 
forgó épület tervei nem az IPARTERV-nél készültek. Mivel az ipari létesítmények általában nagy 
létszámú tervezőcsoportok művei, ezért terjedelmi okokból csak a vezető építészek és 
szerkezettervezők megemlítésére volt lehetőség. Számos olyan beruházást is érint az értekezés, 
mely egész sor vezető tervező nevéhez fűződik – ezekben az esetekben a legjelentősebb alkotók 
neve mellett az „et al.” rövidítéssel utaltunk a többi, szintén meghatározó szerepet vállaló 
munkatársra. (Ez utóbbi tervezők nevei általában az egyes épületekkel kapcsolatban 
hivatkozott szakirodalomban találhatók meg.) Az épületekhez – kevés kivételtől eltekintve – a 
teljes tervezési és kivitelezési időszakot meghatározó datálás kapcsolódik. Tekintettel arra, hogy a 
kutatómunka céljai között nem szerepelt az ipari építészeti emlékek állapotának felmérése, ezért 
az értekezés nem foglalkozik a tárgyalt létesítmények jelenlegi helyzetével. 
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I. Az útkeresés évei: 
ipari építészet az újjáépítés szolgálatában 

1947 – 1949 
 
 
 

A második világháborút követő két év a lebombázott gyárak talpraállásának és a termelőmunka 
újraindításának időszaka volt. Jelentősebb ipari épületek létesítésére ekkoriban még szinte 
egyáltalán nem volt lehetőség, a tervezők munkája jobbára a sérülések javítására, az alapvető 
funkcionális igények kielégítésére szorítkozott. Az ipari építészet csak 1947 nyarától, a Dinnyés-
kormány májusi megalakulása, illetve a hároméves gazdasági terv augusztusi meghirdetése után 
kapott új lendületet. 

A hároméves gazdasági terv nagyszabású ipari programja egyfelől az üzemi létesítmények 
átfogó rekonstrukciójára és bővítésére, másfelől a hazai ipar struktúrájának és belső arányainak 
gyökeres átalakítására törekedett. A program ezért válhatott a „fordulat évétől”, 1948-tól a 
szovjet-típusú, központi tervutasításokon alapuló gazdálkodás bevezetésének és az ipar totális 
államosításának egyik legfőbb eszközévé is. 22  Bár eredetileg a mezőgazdaságra az összes 
beruházás közel harmada, az iparra nagyjából a negyede jutott volna, a megvalósítás során az 
utóbbi lényegesen nagyobb szerepet kapott az előbbi rovására. A hidegháborús fegyverkezés, a 
jóvátételi kötelezettségek és a szovjet gazdasági modellhez való mind szorosabb igazodás volt a 
fő oka annak, hogy a hároméves terv a nehéz- és villamosenergia-ipart óriási előnyben részesítette, 
miközben a könnyűipar és a mezőgazdaság kapacitásai sokkal kisebb arányban növekedtek. 
Mindez az ipari és mezőgazdasági ágazatok közötti arányok jelentős megváltozásához vezetett, 
előkészítve az 1950-ben meghirdetett gazdaságpolitikát, melynek alapelve szerint agrár-ipari 
országból ipari-agrár országot kell létrehozni. 23 

A legnagyobb összegeket a Nehézipari Központ (NIK) kezelésében működő, 1946-ban 
államosított vállalatok telepeinek bővítésére fordították, de előnyt élvezett az alumínium- és a 
vegyipari üzemek fejlesztése is. 24  Budapesten számos jelentős gép- és műszeripari üzem 
újjáépítésére került sor. Az energiaigény növekedése az 1949–1950 körüli időszaktól kezdve már 
új erőművek építését igényelte. A könnyűiparban sokkal szerényebb beruházások indultak ugyan, 
de megvalósult néhány nagyobb, reprezentatívnak szánt fejlesztés is, elsősorban a textil- és 
műszeripar területén. 

A korszak e nagyszabású ipari építkezéseit igen nehéz építőipari helyzetben, rendkívül rövid 
idő alatt, a mérnöki szakmagyakorlás körülményeinek gyökeres megváltozásával egyidejűleg 
kellett elvégezni. Mindez az ipari építészetet radikális megújulásra ösztönözte: megszülettek 
mindazon szakmai elvrendszerek, szerkezetalkotási és tipizálási módszerek alapjai, melyek az 
1950-es évek elején bontakoztak ki a maguk teljességében és nyitottak utat új építészeti 

                                                 
22 A hároméves terv politikai hátteréről: Pető – Szakács 1985, 83–89. 
23 Ibid. 121–139; Romsics 2000, 312–313. A hároméves terv legjelentősebb ipari építkezéseit számba veszi: Vas 1950, 
31–37; Országos Tervhivatal 1950, 77–78. 
24 A NIK-et a következő vállalatok képezték: Ganz és Társa Villamossági, Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (három 
vállalatra szétbontva: Villamossági Gyár, Vagon- és Gépgyár, Hajógyár); Weiss Manfréd Acél- és Fémművek Rt.; 
Magyar Vagon- és Gépgyár Rt., Győr; Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. (szétválasztva: Ózdi Kohászati Üzemek, 
Salgótarjáni Kohászati Üzemek); Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG – budapesti gépgyár és 
diósgyőri kohászati és gépipari üzemek). 
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formálásmódok kialakítása felé. Ez a folyamat természetesen a tervezőszakmák és az építőipar 
intézményi struktúrájának gyökeres átalakulásával, illetve az új építéstechnológiai fejlesztésekkel 
szoros összefüggésben zajlott le. Mielőtt tehát a szűkebb témánkat képező építészeti kérdéseket 
részleteznénk, ezt is át kell tekintenünk. 

 
 

1. Az ipari építészeti tervezés szovjetizálása és az építésiparosítás kezdetei 
 

Az építészszakma és a mérnöki ágazatok kollektivizálása az ipari építészet tekintetében részint a 
többi szakterülethez hasonlóan, részint lényegesen eltérően zajlott le. Ez elsősorban az ipari 
beruházásokat szolgáló építészeti és technológiai tervezés sajátos intézményrendszerének 
bonyolult kialakulástörténetében tükröződik. 

Az ipari újjáépítés legfontosabb állami tervezőbázisát, az Ipari Épülettervező Intézetet (ITI) 
1948–1949 fordulóján hozták létre, s – a többi szakosított építésziroda kialakításával azonos 
módon – az Állami Építéstudományi és Tervező Intézet egyik osztályán alapulva szervezték meg 
a szovjet központi tervezővállalatok mintájára. Igaz ugyan, hogy az ITI – illetve annak 1949 őszén 
létrehozott két utódja, a Nehézipari Épülettervező Vállalat (NÉTI) és a Könnyűipari Épülettervező 
Vállalat (KITI) – létszámát az egyre szaporodó feladatok teljesítése érdekében rendkívül gyorsan 
növelték, a munkák valójában több, különböző profilú szervezet között oszlottak meg.25 Az állami 
tervezőirodák mellett nagy részt vállaltak a munkákból a gyárvállalatok és az iparügyekben 
érintett minisztériumok saját mérnöki irodái, valamint az elsősorban kivitelezéssel foglalkozó, de 
kisebb-nagyobb szerkezettervező és építészeti részlegekkel is rendelkező ún. gyárépítő nemzeti 
vállalatok. 26  Ez utóbbiakat az üzemi építkezések terén működő építőipari vállalatok 
államosításával és összeolvasztásával hozták létre 1948-ban, s az Építésügyi Minisztérium által 
irányított ún. gyárépítési központhoz tartoztak. 27  Mind közül a Magyar Gyárépítő Nemzeti 
Vállalat (MGyNV) volt a legjelentősebb, melyet a Ganz-csoporthoz tartozó Magyar Építő Rt. 
(MÉRt) és több kisebb építőipari cég, illetve mérnöki magániroda – köztük az ipari építészet 
egyik legnevesebb konstruktőre, Mátrai Gyula és a feltörekvő építőmérnök, Mokk László számos 
neves szakembert tömörítő vállalatainak – integrálásával szerveztek meg ugyanez év őszén. 28 

Az új szervezetek jó néhány, az ipari építészet terén már a háború előtt is jelentős 
tapasztalatokat szerző szakembert vontak be az üzemi fejlesztések munkájába – hidat verve a két 
periódus között, fontos szakmai hagyományokat is átmentve. Mátrai és Mokk már említett 
tervezőcsoportjai mellett elsősorban az ITI, illetve a NÉTI és a KITI két csoportvezető építészét, 
Rimanóczy Gyulát és Misley Sándort kell kiemelni. Rimanóczy ugyan csupán egyetlen évig 
dolgozott e feladatkörben, mégis meglepően sok ipari épület köthető a nevéhez. Meghatározó 
konstruktőri feladatokat látott el e vállalatoknál az 1930–1940-es években kimagasló színvonalú 

                                                 
25 Az ITI, a NÉTI és KITI kialakulásának bonyolult történetéről: IPARTERV é. n., 4; Borostyánkői – Barna 2001, 
149–150. Levéltári dokumentumok rögzítik az ITI létszámemelkedését (egyben a magánirodák államosításának 
ütemét): a kezdeti 94 fő 1949 áprilisára 157-re, júliusra 236-ra emelkedett, de augusztusban a vállalat vezetése már 400 
főnél is több alkalmazottat tartott szükségesnek a jövőbeni feladatok teljesítéséhez. – „Az ITI likvidációjával 
kapcsolatos iratok” – MNL OL XXIX-D-10-a (Ipari Épülettervező Iroda Általános Iratok) 5. 
26 Lévai 1949, 24. 
27 Major M. 1948, 3. 
28 Az MGyNV létrehozását a 48/1948 sz. minisztertanácsi határozat írta elő. Mátrai és Mokk életútjának erről a 
szakaszáról ld.: Merényi 1997, 17; Merényi – Rudnyánszky 2004, 13–15. A MGyNV mellett jelentős volt még a 
Vasbeton Gyárépítő Nemzeti Vállalat és a Budapesti Gyárépítő Nemzeti Vállalat.  
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ipari épületeket és mérnöki műtárgyakat alkotó Folly Róbert és Gnädig Miklós, továbbá Major 
Sándor, a vasbeton-technológia ismert szakértője, aki az első években a MÉRt-nél és a MGyNV-
nél működött, majd a NÉTI főmérnökévé nevezték ki.29 Ekkoriban tűnt fel ezekben a szakmai 
körökben a fiatalabb generációhoz tartozó, de az üzemi létesítmények terén már komoly 
tapasztalatokkal rendelkező Szendrői Jenő, aki tervezői munkáját ekkoriban Lauber Lászlóval 
együttműködve végezte. Szendrői a későbbiek folyamán nem annyira épülettervezéssel, mint 
inkább szakmaszervezéssel, illetve az általános műszaki fejlesztőmunka irányításával és elméleti 
feladataival foglalkozott. Vince Pál és Rácz György – a fentiekkel szemben – egészen más 
szakterületről került az állami ipariépület-tervezés berkeibe, de kimagasló tehetségüket az üzemi 
beruházások terén is képesek voltak kiteljesíteni (kiváltképp a következő évtizedben).30 A lista 
tehát impozáns, de – ahogy arra a korszak szemtanúi rámutatnak – a feladatok óriási 
mennyiségéhez képest mégis igen szűkös volt.31 Ezen új szervezetek szakembergárdájának nagy 
részét ugyanis a lakó- és középület-tervezés területéről érkező vagy pályakezdő mérnökök és 
építészek képezték.32 

Áttekintve a fentieket, jól érzékelhető, hogy ezt a szakemberállományában és felépítésében 
egyaránt meglehetősen összetett és folyamatosan változó intézményrendszert nemcsak a szakma 
gyökeres átszervezésének átmeneti állapota, hanem az ipari beruházások sajátos természete 
(sokféle mérnöki szakág között megoszló jellege) is magyarázza. Ugyanakkor a rendszer 
tagoltsága bizonyára szorosan összefüggött az üzemi építkezéseknek azzal a jelentős szerepével, 
melyet – hatalmas kapacitásokat lekötő beruházási volumenük okán – az 1947 körül meginduló 
állami építésiparosítási programban betöltöttek. 

Ennek fókuszában – ahogy azt Perényi Imre, a korszak meghatározó szakpolitikusa és Lux 
László, a NÉTI későbbi igazgatója már 1947-ben megfogalmazta – az állt, hogy „az egész 
építőipart ki kell emelni kézművesipari jellegéből és a gyáripar gépesített módszereivel kell 
továbbfejleszteni.” 33  Ez a cél idővel persze egyre erősebb ideológiai töltetet kapott: a 
„kézművesipari jelleg” és a „gyáripari módszer” szembeállítása a „polgári, kozmopolita múlt” és 
a „szocialista jövő” ellentétének vetülete lett, egy olyan ideális jövőé, amelyben az építészek, 

                                                 
29 Az ITI, a NÉTI és a KITI alkalmazottai és vezetői kapcsán ld. a következő dokumentumokat: MNL OL XXIX-D-10-
a 6.: „A MATI-ból a NÉTI és KITI megalakulására vonatkozó iratok” („Ipari Épülettervező Intézet Általános Terve”; 
A Könnyűipari Épülettervező Iroda NV dolgozói”; „A Nehézipari Épülettervező Iroda NV alkalmazottainak névsora”). 
A három vállalat meghatározó mérnökei közé tartozott a fentieken túl Bretz Gyula, Frey Gyula, Gottfried Géza, 
Hilvert Elek, Klausz Gyula, Molnár Miklós, Rudnai Gyula és Weisz Gyula is, akik ugyan ma még kevésbé ismertek, 
de az ipari újjáépítés feladataiban mindvégig jelentős részt vállaltak. Számos, az 1950–1960-as évek ipari beruházásai 
terén fontos szerepet viselő építész kezdett dolgozni (sok esetben magas beosztásban) e vállalatoknál, többek között 
Fenyves István, Füzér István, Geszti Katalin, Kemper Ervin, Palcsik Sándor, Petz Rudolf, Resatkó Endre, Róna Pál, 
Salamon István, Schuszter Ferenc, Székely-Kovács Ferenc, Wappler József. 
30 Az előző jegyzetben hivatkozott dokumentumok szerint Vince Pál 1949-ben a KITI csoportvezetője lett. Rácz 
György a Magasépítési Tervező Intézet (MATI) mezőgazdasági épülettervező osztályán kezdett dolgozni, de ettől az 
időszaktól kezdve a mezőgazdasági és szociális célú munkák mellett – a mezőgazdaság „nagyüzemivé” alakítása 
kapcsán – számos ipari jellegű feladatot is ellátott. Erről: Szabóné 1988. 
31 Lux et. al. 1988, 538, 581, 585. 
32 Az említett Vince Pál és Rácz György mellett számos, már a két világháború között befutott, de korábban elsősorban 
a lakó- és középület-tervezés terén működő építész bukkant fel hosszabb-rövidebb időre 1948-1950 táján az ipari 
építészeti tervezőcsoportokban. Többek között: Dobl Géza, Faragó Sándor, Forgács Ernő, Halászy Jenő, Miskolczy 
László, Módos Ferenc, Mueller Félix, Novák Ede, Pócza József, Wannenmacher Fábián. Erről ld. a 29. jegyzetben 
hivatkozott dokumentumokat. 
33 Ezt a tételmondatot a szerzők az Állami Építéstudományi és Tervező Intézet létrehozását indokoló cikkben közölték: 
Perényi – Lux 1947, 192. 
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konstruktőrök és gazdasági szakemberek kollektív munkája az építészeti minőség és a 
költséghatékonyság rendkívüli mérvű javulásához, egy humánusabb környezethez vezet.34  

Az ekkoriban napvilágot látó építőipar-fejlesztési koncepciók és minisztertanácsi rendeletek a 
kivitelezés vonalán a minél nagyobb mérvű gépesítést, az egységes szabályok szerinti építési 
organizációt és a vasbeton-technológiák megújítását (főképp az előregyártás bevezetését), a 
tervezés vonalán pedig a totális tipizálást és az új építéstechnológiákra alapozó alkotói gyakorlat 
kialakítását tűzték ki célul.35 Bár a háború utáni első években a hivatalos fejlesztési elvrendszer 
abszolutizálását még erős kritikák érték, az új állami tervezőirodák és a szakpolitikai intézmények 
csakhamar szinte kizárólag ezt az irányt tekintették „korszerűnek” és építészeti értelemben 
helyesnek – még akkor is, ha az építőipar rossz állapota miatt e nagyszabású víziók rövidtávon 
csak igen kis részben látszottak megvalósíthatónak.36 

A feladat monumentális volt: minthogy a háború előtti évtizedekben egészen más gazdasági 
struktúrában működött, s eltérő jellegű és volumenű feladatokra rendezkedett be a hazai építőipar, 
a mérnöki szakmák nem rendelkeztek olyan gyakorlattal, mely a szovjet minták szerinti 
centralizált építésiparosítás és tipizálás megszervezésében segítséget nyújthatott volna. Néhány év 
leforgása alatt radikálisan bővíteni kellett e szakmák tudásbázisát, sőt, számos tervezői szakterület 
szerepének újradefiniálása is szükségessé vált.37  

Talán az összes építészeti szakterület közül az ipari létesítmények tervezéssel foglalkozó 
szegmensre hárult a legbonyolultabb feladat az építésiparosítás követelményei kapcsán. Ez 
különösen a tipizálási törekvésekben mutatkozik meg. Az iparáganként egymástól jelentősen 
eltérő építészeti rendszereket igénylő – ráadásul az ország kis méretei miatt azonos funkcióval 
ritkán ismétlődő – üzemi épületek tervezésének és kivitelezésének átfogó rendszerbe foglalása 
ekkoriban még szükségképpen olyan súlyos feladatnak bizonyult, amely a nagy erőfeszítések 
ellenére sem kecsegtetett sikerekkel. Az ország gazdasági és területi kötöttségein túl maga az 
iparosítási program nehezítette leginkább a tervezők dolgát, tekintve, hogy számos olyan speciális 
fejlesztési munkát írt elő, amelyhez Magyarországon szűkösek voltak a biztos alapokat adó 
szakmai hagyományok és tapasztalatok. Az évről évre szaporodó, sürgős feladatok elvégzését 
nemcsak a megfelelő szaktudással rendelkező tervezők igen kis száma, hanem gyakran a 
fiatalabbak hiányos gyártás- és építéstechnológiai ismeretei is hátráltatták – bár a frissen alakult 
kutató- és tervezőintézetek igyekeztek fejleszteni a mérnöki és építészeti továbbképzést. 38 Ahogy 
Lux László írja visszaemlékezésében, „ez volt az a korszak, amikor megtanultuk az ipari építés és 
az ipari technológia értelmes egységének összehangolását, megteremtettük a szaktervezések 
összefüggő szerves rendjét (…). Az állami tervezésben egyszerre csináltuk és tanultuk ezt a 
szakmát.”39 

Mindez elég indok lehetett arra, hogy a minduntalan hangoztatott tipizálás ügye ekkoriban 
még jobbára megmaradjon az elmélet szintjén, azaz különféle igényfelméréseken, iparágankénti 

                                                 
34 Lévai 1949, 27; MT határozat 1949. 
35 Ezeket a koncepciókat összegzi: Gerle 1948; Lévai 1949; továbbá ld: MT határozat 1949. 
36 Már igen korán, az építőipar-fejlesztési koncepciók formálódása idején kritikákat fogalmaz meg pl. az előregyártás 
metódusaival kapcsolatban: Granasztói 1946. 
37 Minderről ld.: Perényi 1946; Granasztói 1946; Perényi 1949.  
38 Az ipari építészeti tervezés általános háború utáni problémáiról ld.: Lux et. al. 1988, 538–540, 585–586; Bajnay 
1988, 585–588; Arnóth 1972, 152–154. A különféle oktatási segédletek és kiadványok arról vallanak, hogy a 
szaktudás fejlesztésében jelentős szerepet vállalt a Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézete és az 
Építésügyi Minisztérium Tervezési Főosztálya is. 
39 Lux et. al. 1988, 538. 
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funkcióanalíziseken és építőipari normákon alapuló irányelvek megfogalmazására szorítkozzon. 
Persze sor került néhány típustervezési kísérletre is. Ezek közül a legátfogóbb a NIK 1947-es 
meghívásos pályázata volt, melynek segítségével egy, a vállalatcsoport gyáraiban egységesen 
alkalmazható, nagyfesztávú fém- és gépipari csarnokrendszer optimális megoldási lehetőségeit 
keresték.40 (1. k.) Nem sokkal később az ITI és utódintézményei a nagyobb üzemi csarnokok és 
szociális épületek sztenderdizálásával igyekeztek követni a példát, ám e munka eredményeit – úgy 
tűnik – igen ritkán hasznosították a gyakorlatban.41 A teljes üzemi épületek tipizálását célul kitűző 
törekvések azonban csakhamar háttérbe szorultak – egyrészt a ritkán ismétlődő azonos feladatok, 
illetve a szakszerű munkához szükséges adatbázisok és hosszabb távú iparfejlesztési prognózisok 
(pl. az épülettípusonként differenciált jövőbeni épületigények) hiánya, másrészt a 
gyártástechnológiai rendszerek változékonysága és az építőipari szabályok állandó átalakulása 
miatt.42 A Perényi Imre által 1949-ben megfogalmazott irányelvek szerint az ipari építészetben a 
típustervezés három szintje – vagyis „egyes épületfajták teljes tipizálása”, „épületek 
megismétlődő részeinek tipizálása” (szekciótipizálás) és „épületek megismétlődő szerkezeteinek 
tipizálása” (szerkezettipizálás) – közül a hazai viszonyok miatt csak az utolsó kettőre van mód, s 
ennek céljából elsőként egységes méretezési paraméterekre és modulrendszerekre van szükség.43  

A Perényi-féle célok elérése érdekében igen komoly elméleti munka indult meg 1949–1950 
táján. A szakértők a különféle adatgyűjtéseken és felméréseken túl feldolgozták a hazai 
adottságok aspektusából az üzemi csarnokok és egyéb ipari épülettípusok méretegységesítésével, 
illetve szerkezeti tipizálásával, valamint az ipartelepek beépítési struktúráinak tervezésével 
foglalkozó friss nemzetközi szakirodalmat.44  A legátfogóbb igényű munka minden bizonnyal 
Major Sándor Ipari csarnokrendszerek tervezése és kivitelezése című – már 1950-ben megjelent, 
de még az 1940-es évek viszonyaira alapozódó – könyve volt, mely egybegyűjtötte az 
„általánosságban és részleteiben tipizálhatónak” tűnő „csarnok-kialakítási formákat,” s javaslatot 
tett egy, a jövőbeli szerkezetegységesítés alapjaként alkalmazható modulrendszerre.45 Bár ennek a 
kiterjedt kutató-fejlesztő tevékenységnek alig volt tényleges típustervek formájában testet öltő 
eredménye, mégis olyan mély ismeretanyagot halmozott fel, mely bizonyosan fontos forrása volt 
a modern ipari építészeti tudásbázis megteremtése érdekében készülő új szakkönyvek és 
tanulmányok szerzői, így főleg Rados Kornél, Szendrői Jenő, Egyed Zoltán vagy Lux László 
számára.46 Ezek a kiadványok – hatalmas szakmai hiátust pótolva – átfogó rendszerbe szedték a 
gyártástechnológiai és építészeti tervezés általános alapelveit, s nagy súlyt helyeztek az 
interdiszciplináris alkotófolyamatként értelmezett ipartelep-tervezés szisztematizálására, melyben 
az építésznek mint a többi mérnöki szakág koordinátoraként és invenciózus formaadóként 
működő szakembernek adták a főszerepet. 

                                                 
40 Gerle 1948, 15. 
41 Erről a munkáról ld.: Sebestyén 1948/a. Szendrői 1951/a, 32; Lux 1950, 705; Benkő 1951, 28; Rados 1956, 225–
228, 247.  Részletes adatokat rögzít a tipizálási célokkal kapcsolatban az ITI 1949. július 27-én kelt munkaprogramja 
is: MNL OL XXIX-D-10-a 6. 
42 Erről főként az 1950-es évek elején megjelent, s a tipizálás általános problémát összegző írások tudósítanak: 
Szendrői 1952, 74; Kiss 1952, 253; Rados 1956, 228; Benkő – Weisz 1953, 374–376; Tervkatalógus 1953, 1. 
43 Perényi 1949, 135. A szekciótervezés jelentőségét szintén kiemeli: Lévai 1949, 30; Lux 1950, 705. 
44 Ezt a munkát számos szakcikk tanúsítja: Gerle 1949; Jánosi 1950; Ruisz 1950; Magadin 1950; Egyed 1951; Katona 
1951/b; Kiss 1952. Kiemelendő, hogy a kutatók nemcsak a Keleti Blokk-beli, hanem a nyugat-európai és amerikai 
szakorodalomra is nagy figyelmet fordítottak. 
45 Major S. 1950. 
46 Ld. elsősorban: Szendrői 1953; Egyed 1953; Rados 1953; Rados 1956; Kiss et. al. 1956. 
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Végezetül, ami az építésiparosítás technológiai aspektusát illeti, az ipari beruházások 
kivitelezése során olyan kötöttségekkel kellett számolni, melyeket a korszak Magyarországán 
rövid távú építőipar-fejlesztéssel vagy szakirodalmi munkákkal nem lehetett kiküszöbölni. A 
legfőbb problémát a monolit vasbeton-szerkezetek készítéséhez szükséges építési fa magas piaci 
ára és hiánya, valamint a nagyfesztávú üzemi csarnokokhoz korábban széles körben alkalmazott 
hengereltacél-készletek szűkössége okozta. Olyan építéstechnológiai módszerekre és szerkezeti 
szisztémákra volt tehát szükség, melyek minimumra csökkentik a szükségletet e két anyag iránt, 
továbbá lényegesen meggyorsítják a kivitelezést (vagyis a hagyományos építési metódusokkal 
szemben főként előregyártott elemek összeszerelésén alapuló vagy futószalagszerűen szervezett 
eljárásokat alkalmaznak) és viszonylag kis anyagi befektetéssel bevezethetők.47 Nem volt hiány 
innovatív törekvésekben: az új vállalatoknál több szálon futó szerkezet- és építéstechnológiai 
fejlesztés indult meg. 
 
 
2. Az építéstechnológia és a szerkezettervezés fordulata 

 
Noha az építéstudomány szakembereinek ideáljává – az általános nemzetközi tendenciáknak 
megfelelően – az üzemi vasbeton-előregyártás vált, a csupán kiskapacitású elemgyárakkal 
rendelkező és igen gyengén gépesített építőipar még hosszú időn át más építéstechnológiák 
alkalmazására késztette az ipari építkezések tervezőit. 48  A mérnökök már 1947-ben táján 
felfigyeltek a teljes és részleges (azaz monolit részekkel kombinált) helyszíni vasbeton-
előregyártás előnyeire, mint ahogy ígéretesnek tűntek a sorozatosan felhasználható zsaluzatokon 
és gördülőállványokon alapuló monolitikus technológiák is.  

Az új építéstechnológiák fejlesztésének és a hozzájuk kapcsolódó szerkezeti szisztémák 
kidolgozásának gyújtópontjaivá a Major Sándor, Mátrai Gyula és Mokk László által vezetett 
mérnökcsoportok váltak. Ez a szakmai kör a MÉRt és a MGyNV által lebonyolított építkezések, 
főképp a Ganz- és MÁVAG-telepek, illetve néhány további gyár rekonstrukciója során hintette el 
a később hatalmas „karriert” befutó tervezési-kivitelezési elvek magvait. A rendkívül friss, de sok 
szempontból még kiforratlan vívmányokban az ITI-nél és utódintézményeinél, illetve a többi 
gyárépítő nemzeti vállalatnál dolgozó tervezők is óriási lehetőségeket láttak: a leghatékonyabb 
megoldások felkutatása érdekében kísérletek egész sora indult a helyszíni előregyártás és a 
gördülőállványos eljárások alapján. Ez a lázas útkeresés, ez a sajátos átmeneti állapot azonban 
jótékony hatásúnak bizonyult, hiszen rendkívül sokszínűvé tette e néhány év ipari építészetét. 

Az új építéstechnológiák – hirtelen jött népszerűségük okán – számtalan olyan épületnek 
lettek „közös nevezői”, melyek az 1940-es évekbeli hazai modern ipari építészet legjelentősebb 
alkotásai közé tartoznak mind szerkezetalkotásbeli, mind esztétikai értelemben. Ez indokolja, 
hogy a következőkben az építéstechnológiai és tervezésmódszerbeli változások főbb mozzanatait 
ezen kimagasló épületek elemzésén keresztül vázoljuk fel, melynek során különös figyelmet 
fordítunk a műszaki megoldások formai vonatkozásaira, az alkotói invenciókra is.  
                                                 
47 A korszak építőipari és beruházási kötöttségeit, műszaki sajátosságait részletesen jellemzi, valamint számos – itt 
nem érintett – további hátráltató tényezőt is felsorol: Lévai 1949, 24–27; Lux 1950; Lux 1951, 349–352; Szendrői 
1961, 3, 11; Ruzicska 1964, 152–156; Rudnai 1975. 
48 Kiemelendő, hogy 1950-ben egyetlen olyan vasbetonelem-gyár volt Magyarországon, mely az ipari építészet igényei 
szempontjából megfelelőnek bizonyult, ám ennek igen korlátozottak voltak a kapacitásai és a technikai eszközei. 
Erről: Kordik 1952. Az építésiparosítás munkájának nehézségeit jól érzékelteti: MT határozat 1949. 
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A teljes helyszíni előregyártás eredői és első kísérletei 
 

Az első, teljes egészében helyszínen előregyártott tartószerkezetű ipari csarnokok az angyalföldi 
Ganz Hajógyárban épültek fel a Mátrai-csoport munkájaként. 49  Az 1947 nyarán leégett 
hajóműhely helyére épített csarnok, majd az azt követő új gépműhely revelatív hatású technikai 
újszerűsége a mérnöki közösségeken túl a politikai köröket is magával ragadta: a hajóműhelyt a 
koalíciós kormány és az időközben hatalomra jutó Magyar Kommunista Párt egyaránt a 
hároméves tervet népszerűsítő propaganda eszközévé tette.50 (2–6. k.) 

A helyszíni előregyártásnak a hagyományos monolitikus eljárásokkal szembeni versenyelőnye 
már ekkor nyilvánvaló volt a szakmában, noha e korai épületek gazdaságossági és 
építéstechnológiai szempontból még számos „gyermekbetegségben” szenvedtek. 51  A tervezők 
ezzel a módszerrel szinte teljesen megtakaríthatták a drága állványanyagot, takarékoskodhattak az 
acéllal, a szerkezeti komponensek önsúlyát és anyagigényét radikálisan csökkenthették, 
szilárdságtani szempontból előnyösebb elem-keresztmetszeteket alakíthattak ki, az összeszerelés 
precíz organizációjával felgyorsíthatták és jóval kevesebb munkaerővel végezhették el a 
kivitelezést, csökkenthették a szállítási költségeket, s nem utolsó sorban kiküszöbölhették a 
monolitikus technológia idényjellegét.52  

Az építőmérnökök és a szakpolitikusok számára azonban nemcsak emiatt tűnhetett vonzó 
alternatívának a teljes helyszíni előregyártás: mivel kvázi sorozatgyártott szerkezeti elemekből 
álló, modulkoordinált rendszerek kidolgozására ösztönzött (vagyis távolodott a „kézművesipari 
jellegtől” a „gyáripari módszerek” és a tipizálás felé – noha ekkoriban még főként egyedi 
szerkezetek tervezéséről volt szó), ezért viszonylag könnyen és gyorsan igazolhatónak tűnt a 
szakpolitikai elvárások szempontjából.53 Annál is inkább így volt ez, mert e módszer – a neves 
statikus, Ruzicska Béla 1964-ben megjelent, két évtized szakmai folyamatait összegző cikkét 
idézve – „a kivitelezés hagyományos kettős üteme helyett létrehozta a tervezés–gyártás–szerelés 
hármas rendszerét, amely alapja lett az építőipar valóban ipari jellegű megszervezhetőségének”.54 
Persze a hátrányok sem voltak elhanyagolhatóak: az elemgyártás munkaigényes előkészítésének 
elhúzódása, az ésszerűtlen organizáció, illetve a beemelés szempontjából nem helyesen 
meghatározott elemméretek és -formák az építkezéseket akár a hagyományos monolitikus 
technológiáknál is drágábbá és lassúbbá tehették.55  

A teljes helyszíni előregyártás fejlesztése azonban meglepően gyorsan, szinte projektről 
projektre zajlott a Mátrai-csoport tervezőasztalain, s nemcsak a gazdaságossági mutatók javítása 
terén ért el rendkívüli eredményeket, hanem a szerkezeti szisztémáknak gyakran a statika és az 
anyag törvényszerűségein messze túlmutató építészeti értékeket hordozó kimunkálásában is. 
Mindebben kiemelkedő szerepet töltött be a módszer legjelentősebb nemzetközi példáinak 
mélyreható ismerete. Minden jel arra vall, hogy Mátrai Gyula és Mokk László sokat merített a 
helyszíni előregyártás fejlesztésének 1930–40-es évekbeli nyugat-európai – különösen 
franciaországi, németországi, nagy-britanniai – és szovjetunióbeli fejleményeiből, illetve az olyan 

                                                 
49 Reiber 1948; Gerle 1948, 15; Sebestyén 1948/b, 357; Lévai 1949, 27; Mokk 1955, 232–233. 
50 Az építkezéseket övező hangos propagandát szemlélteti: Ganz Filmhíradó 1948; Ganz Mafirt 1948.  
51 A kiviteli-tervezési problémákat részletezi: Gerle 1948, 15–17; Sebestyén 1948/b, 357; Mokk 1951, 14–15. 
52 A helyszíni előregyártás előnyeiről: Mokk 1951, 4–8; Mokk 1961/a, 12–18. 
53 Erre utal: Egyed 1948; Sebestyén 1948/b, 357–358; Lux 1951, 349–351. 
54 Ruzicska 1964, 157. 
55 Erre utal többek között: Lux 1950. 
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jelentős konstruktőrök munkáiból, mint Eugène Freyssinet, Adolf Kleinogel, Gustave Magnel, 
Konrád Jaroslav Hruban, Kurt Billig vagy Pier Luigi Nervi.56 Jelentős segítséget jelentett mindaz 
a tapasztalat is, mely a második világháború idején lezajló katonai és hadiipari építkezéseken 
alkalmazott előregyártási metódusok kapcsán halmozódott fel. Ebben a tekintetben Gut Árpád – 
az ipari építészet és a hídtervezés terén a 20. század eleje óta komoly érdemeket szerző mérnök – 
tevékenysége különösen fontosnak tűnik: életműve egyik kiemelkedő darabját, egy Észak-
Afrikában felépült hadászati hangárt idehaza is jól ismerték a szakmában, s bizonyos 
megoldásaival már az 1950-es évek hazai ívtartós szerkezeteit vetítette előre.57 (7–8. k.) Mokk 
László szintén a háború idején, Németországban szerzett szakmai tapasztalataira alapozva kezdte 
meg első nagyobb léptékű kísérleteit: az ő munkája volt a rákospalotai Növényolajipari Gyár 
1943–1946-ban épült magsilója, melyet különleges, helyszínen előregyártott vasbeton-elemekből 
állítottak össze.58 

A Mátrai-Mokk-körön kívül más mérnökök is igyekeztek ismereteket gyűjteni az új 
technológia különféle variánsairól – bár ezeket ekkoriban még csupán elméleti szinten, 
ismeretterjesztő publikációk vagy tervkoncepciók formájában hasznosították. Mindenekelőtt az 
újjáépítés műszaki problémáinak megvitatása céljából 1946 őszén Párizsban megrendezett 
nagyszabású Congrès Technique International-ra kiutazó szakembereket kell kiemelni, akik több 
cikkben számoltak be – sok egyéb mérnöki újdonság mellett – a helyszíni előregyártás 
módszerével kapcsolatos külföldi fejleményekről.59 Mindezek a források azonban elsősorban a 
helyszíni előregyártás hazai adottságokhoz igazodó változatának megteremtéséhez szolgáltak 
alapul, egy olyan sajátos karakterű változatéhoz, amely nemzetközi viszonylatban is 
monumentális méretű és kifinomult formavilágú alkotásokat tett lehetővé az 1950-es évek elejétől. 

Az első években természetesen még túlságosan szűkös volt az építőipar felszereltsége és 
megfelelő tudással rendelkező szakemberállománya ahhoz, hogy a helyszíni előregyártás 
módszerével teljes épületszerkezetek tömegesen készüljenek.60 Maga a metódus sem állt még 
szilárd alapokon: a hazai építéstechnológiai szakirodalom csak ekkoriban kezdett komolyabban 
foglalkozni ezzel a témakörrel. Ezért lehetett, hogy több éven át szinte kizárólag a módszert 
legmélyebben ismerő szakemberek, vagyis Mátrai Gyula és munkatársai számára nyílt lehetőség a 
teljes helyszíni előregyártás nagyszabású alkalmazására. Mátraiék ambícióit nyilván a MÉRt, 
illetve az MGyNV nyitott és jól képzett szakembergárdája is segítette – elsősorban Mokk László 
és munkatársai, akik az alábbiakban elemzett új létesítmények kivitelezését vezették. 

A teljes helyszíni előregyártás alkalmazásának első két évében, 1947–1948-ban a Mátrai-
csoport elsősorban síkbeli erőjátékú rúdszerkezetekkel foglalkozott. A korai munkákra 
természetesen a lehető legegyszerűbb megoldások jellemzőek: a tervezők a kereteket a 
sarokpontokon bontották fel (vagyis ún. lineáris alkotórészeket hoztak létre), az egyes elemeket 
                                                 
56 Ezt mindenekelőtt Mokk László, Major Sándor és Egyed Zoltán tanulmányai és könyvei bizonyítják, melyekben a 
szerzők bőségesen hivatkoznak külföldi mintaképekre és szakirodalmi munkákra: Major S. 1950; Mokk 1951; Egyed 
1953; Mokk 1955; Mokk 1961/a. 
57 Gottlieb 1947, 20–22. Gut Árpád 1922 óta Tel-Avivban élt és dolgozott, de úgy tűnik, hogy nem szakította meg 
magyarországi szakmai kapcsolatait. Erről ld.: Stern é. n. 
58 Merényi – Rudnyánszky 2004, 11, 13. 
59 Mosonyi et. al. 1946; Pécsi 1947; Széchy Károly és Mosonyi Emil franciaországi és svájci tanulmányútjukon 
előregyártott elemekből épülő üzemi épületeket is meglátogattak: Mosonyi – Széchy 1946; Széchy 1948. Gyárfás Iván, 
a NÉTI későbbi tervezője a helyszíni előregyártás szovjetunióbeli sajátosságait is részletezi: Gyárfás 1947. Perényi 
Imre szintén a szovjet és francia vasbeton előregyártást állítja követendő példaként a magyar építőipar elé: Perényi 
1946, 1. 
60 Erre utal: Gerle 1948, 16–17; Sebestyén 1948/b, 357–360. 
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pedig négyzetes keresztmetszetűre alakították. A pilléreken nyugvó tartógerendákra fiókbordák 
kerültek, melyek a szintén előregyártott födémelemeket hordozták. A körítőfalakat többnyire 
téglából építették, a bevilágítást hatalmas üvegfalakkal és tetőfelülvilágító-rendszerekkel 
biztosították, s a csarnokok egyik rövidebb oldalához modern formavilágú szociális épületet 
illesztettek. Így valósult meg a Ganz Hajógyár már említett két csarnoka, a kéthajós hajóműhely 
és a négyhajós gépműhely is. Ez utóbbi esetében már az épület külső összképét markánsan 
meghatározó, sűrű rácsozású vasbeton ablakpanelek is a helyszínen előregyártva készültek, s mint 
ilyenek, a legkorábbiak voltak Magyarországon.61 

A lineáris elemek összekapcsolására ekkoriban alkalmazott módszerek azonban még sok 
problémát okoztak ezekben az épületekben: a csomópontok kialakítása többnyire rendkívül 
nehézkes és gazdaságtalan volt.62 Mátraiék nem sokkal később – a problémát részben megkerülve 
– már olyan szerkezeti elemekre törekedtek, mellyel a csomópontok számát a minimumra 
csökkenthették. Ezt elsősorban a Diósgyőri Gépgyár háromhajós forgattyústengely-gyártó 
csarnokainak (Mátrai Gyula, Gottfried Géza, 1948–1949; 9–10. k.) keretszerkezetei tükrözték, 
melyeket a tervezők két „h” alakú, egészben előregyártandó részre bontottak. Lényegében olyan 
nagyméretű, komplex konstrukciókról – Mátraiék kifejezését használva: keretelemekről –  van szó, 
melyek egyesítik a korábban külön előregyártott pilléreket és főtartókat. Ezzel a megoldással a 
csarnokok szerkezeti alapegységeit – leszámítva a tetőelemeket és a fiókbordákat – mindössze 
kétféle elem, a tükörképszerűen felállított keretelemek és az azokat a főtengely felett 
összekapcsoló tartógerendák alkották.63 Hasonló elgondoláson alapult a Magyar Siemens Művek 
budapesti telepén épült csarnok is (Mátrai Gyula, Fleischl Gyula, 1949–1950; 11–13. k.), mely П 
alakú, egészben előregyártott, kettesével összekapcsolt keretelemekből állt. 64  Ez a megoldás 
azonban újabb – elsősorban az építőipari munkagép-parkot érintő – problémákat okozott: a kényes 
csomópontok és az elemek száma ugyan radikálisan csökkent, a felemelendő komponensek 
mérete és súlya azonban jócskán megnövekedett. A tervezők a csarnok lefedésére bordás 
tetőelemeket alkalmaztak, melyek szükségtelenné tették a fiókbordákat, s mivel a keretek közötti 
mezők teljes felületét áthidalták, a csarnok hosszirányú merevítését is segítették. 

A kiviteli nehézségek ellenére a Siemens-csarnok fordulópont a Mátrai-csoport 
szerkezetfejlesztési munkájában, ugyanis az a komplex építési rendszer, mely az 1950-es évek 
elejére forrt ki a maga teljességében, nagyrészt a keretelemekből és bordás tetőelemekből álló 
szerkezeti konfigurációk továbbfejlesztésén alapult. Az épület sajátos átmeneti állapotot érzékeltet 
esztétikai értelemben is: a konstrukció mind az alkotóelemek részletvilágában, mind a maga 
egészében még erősen formatív jellegűnek tűnik. A pillérek, gerendák és rácsozatok alakzatait 
olyasfajta nyersesség hatja át, amely nyilvánvalóan e kísérleti időszak technikai 
bizonytalanságaiból ered, illetve a tervezők „biztonságos egyszerűségre” való törekvését tükrözi. 
Ugyanakkor egyes részletekben már az új szerkezeti megoldásokhoz szervesen igazodó, 
egyszersmind esztétikai értelemben tiszta és kifinomult formarend megalkotására irányuló 
tervezői szándék is érezhető. Ez legfőképpen a tetőelemekben mutatkozik meg, melyek a 
középtengely mentén sorakozó bordamezők áttörésével kialakított felülvilágító-nyílások révén 
lamellaszerű elemek könnyű rácsozatává alakulnak át. Ismerve a tetőelemek jelentős teherviselő 

                                                 
61 Az épületek ismertetéseit ld. a 49. jegyzetben hivatkozott cikkekben. 
62 Mokk 1951, 13–20; Pászti 1954, 13–15. 
63 Mokk 1951, 15–19.; Mokk 1955, 233–234; Merényi 1997, 20–21. 
64 Fekete 1951. 
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funkcióját, egyértelmű, hogy a tervezők itt már nem a „biztonságos egyszerűséget”, hanem a 
funkcionális és formai komplexitást választották (amennyiben egyszerre lefedőelemek, 
hosszmerevítők és bevilágítók; formarendjüket pedig a zárt, nyitott és rácsos, illetve a sík, 
plasztikus és áttört szakaszok váltakozása jellemzi). A Mátrai-csoport elkövetkező épületeinek 
egyik legfőbb sajátosságává éppen a többrendeltetésű, egyben gazdagon tagolt, esztétikailag is 
sok lehetőséget rejtő szerkezeti elemek alkalmazása vált.  

A Mátrai-kör útkereső törekvéseinek merészségéről vall, hogy a teljes helyszíni előregyártás 
módszerének e formatív állapota sem akadályozta meg őket abban, hogy néhány kisebb megbízás 
erejéig olyan térbeli erőjátékú konstrukciókkal is kísérletezzenek, melyek az egyszerű 
keretszerkezeteknél sokkal bonyolultabb elemrendszereket és meglehetősen összetett kivitelezési 
eljárásokat igényeltek. Az ajkai erőmű területén és egy debreceni ipartelepen felépült két 
hűtőtorony (Mátrai Gyula, Dengyel Ádám, 1949 és 1950) forgási hiperboloid alakú köpenyét 
rombusz alakú vasbeton elemekből állították össze, melyek az épülettest ívelését követve 
soronként változó méretűek és arányúak voltak.65 (14–17. k.) A szerkezetek kivitele ekkoriban az 
építőipari vállalatok számára túlságosan nehézkesnek bizonyult ahhoz, hogy elemrendszerük az 
általános gyakorlat részévé váljon, ám nyilvánvalóan fontos előzményként szolgáltak az 1960-as 
évek előregyártott elemekből összeszerelt héjszerkezetei számára.66 A tény, hogy a szakértők e 
hűtőtornyokat minden technikai hátrányuk ellenére hosszú időn át emlegették, azt sejteti, hogy 
nem pusztán a bennük megnyilvánuló nagy mérnöki szaktudás által váltak emlékezetessé 
számukra, hanem a statikai törvényszerűségekkel és funkcionális követelményekkel szorosan 
összefüggő, esztétikai értelemben mégis teljesen autonóm formaviláguk impresszivitása révén is. 
A hűtőtornyok ugyanis egyesítették magukban a héjszerkezetek fejlesztésének legfrissebb 
eredményeiből eredő összes formai újdonságot: a vékony betonlemez-konstrukciók könnyűségét a 
V alakú pillérek rendkívüli karcsúsága, illetve a forgástest paraboloid ívét követő dőlésszöge átütő 
erővel érzékeltette, egyszersmind felfokozta a feszesen ívelő formák dinamikáját. A 
rombuszelemek vonalhálója a toronytest kecses hajlongásában rejlő szigorú geometriát tárta fel a 
néző számára, s olyasfajta „struktív rajzoltságot” vitt a látványba, mely Kunszt Györgynek egy 
1962-ben írott eszmefuttatása szerint az előregyártott héjkonstrukciókban rejlő 
„szerkezetesztétikai szuggesztivitás talán már nem is fokozható szuperlatívuszát jelenti.”67 

 
 

A részleges helyszíni előregyártás és az új monolitikus technológiák 
 

Miközben a Mátrai-csoport ezekkel a különleges szerkezetekkel foglalkozott, addig sok más 
szakember – számolva a tömeges ipari építés realitásaival – a helyszínen előregyártott és monolit 
szerkezeti elemek megfelelő kombinálásán, illetve a monolitikus technológiák hatékonyságának 
radikális fokozásán dolgoztak – legalább olyan látványos eredményeket érve el, mint a Mátrai-
csoport.  

Ezek a szakemberek mindenekelőtt nagy figyelmet fordítottak a gördülőállványzatok 
tökéletesítésére és a zsaluformák sztenderdizálására, mert ezzel lecsökkentethették az építési fa 

                                                 
65 Mokk 1951, 83–85; Mokk 1955, 288–292; Mokk 1961/a, 360–364. A debreceni hűtőtorony pontos helyét nem 
jelölik meg a szövegforrások. 
66 A rendszert kritizálja: Homonnai 1953; Homonnai 1955. 
67 Kunszt 1962, 50. 
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iránti igényt, s a kivitelezést az adott építkezés körülményeinek és kötöttségeinek megfelelően 
szakaszolhatták – azaz kvázi szériatermeléssé alakíthatták a kivitelezést, igazodva az 
építésiparosítási elvekhez. Ott, ahol a teljes helyszíni előregyártás akadályokba ütközött a helyszín, 
az építőipari lehetőségek szűkös volta, a túlzottan összetett építészeti konfiguráció vagy a 
gyártástechnológia által okozott extrém fizikai terhelés miatt, ezek a módszerek kínálták a 
leggazdaságosabb megoldást – nemcsak ekkor, hanem még az 1950-es évek első felében is. 

A gördülőállványzatos eljárás fejlesztésének szintén a Mátrai-csoport adta meg a kezdő lökést 
a budai Ganz Villamossági Gyár kismotor-műhelyével (Mátrai Gyula, Pászti Károly, Wolf 
Johanna  és társaik, 1947–1948; 18–21. k.), melyet emeletről emeletre két, párhuzamosan futó 
gördülőállványzat segítségével építették meg – korábban elképzelhetetlen gyorsasággal és 
gazdaságossággal.68  A technológia továbbfejlesztését azonban nem a Mátrai-csoport folytatta: 
őket egyre inkább a helyszíni előregyártás kutatása foglalta le. Ezt a feladatot jelentős részben 
Major Sándor és munkatársai végezték el, akik olyan, a korábbiaknál sokkal nagyobb fesztávú 
szerkezetek építésére alkalmas és a szokásosnál rugalmasabban alakítható gördülőállványzat-
rendszert fejlesztettek ki, melyet a részlegesen előregyártott ipari épületszerkezetek megépítése 
során is gyakran alkalmazhattak.69  

A helyszíni előregyártás és a gördülőállványos eljárás kombinációival kapcsolatos kísérletek 
sorában a legkorábbiak közé tartoznak azok a tervek, melyeket Pécsi Eszter, Major Sándor és 
Bölcskei Elemér nyújtott be az említett 1947-es NIK-pályázatra. Az előbbi két tervező 
előregyártott ívtartókra támaszkodó, mozgóállvánnyal kivitelezett dongahéjakat, az utóbbi 
monolit keretszerkezeteken sorakozó előregyártott redőslemezeket tervezett.70 A héjszerkezetek 
alkalmazását azonban ekkoriban – nyilván különféle technikai nehézségek, illetve az állandó 
állványanyag- és eszközhiány miatt – elvetették: az ipari épületek tervezői a következő években 
inkább az egyszerű rúdelemekre alapozódó, síkbeli erőjátékú rendszereket választották. 

Ezek közül azok a variánsok váltak általánossá, melyben a pillérek és a főtartók egy részét 
gördülőállványos technikával készítették el, a tető- és födémszerkezet elemeit pedig az építkezés 
területén (a talajon vagy az aljzatbetonon, esetleg egy közeli provizórikus építőipari üzemben) 
állították elő. Ebben a tekintetben a Major Sándor vezette tervezőcsoport fejlesztőmunkáját kell 
elsőként kiemelni: az ipari csarnokok számára kialakított ún. „előregyártás monolit 
alapelemekkel”, illetve annak a többhajós és többszintes létesítmények esetében előnyös változata, 
az ún. „sakktábla-rendszer” egyaránt az ő érdemük. 71  (22–23. k.) Az előbbi módszer talán 
legnagyobb léptékű példája a Tatabányai Alumíniumkohó III. számú csarnoka (1948–1950; 24–
26. k.), melynek 225 méter hosszú szerkezetét mindössze két gördülőállványzat és az építkezés 

                                                 
68 M. Gy. 1947, 267–268; Lévai 1949, 27; Gerle 1948, 17. 
69 A Major-féle gördülőállványról és alkalmazásáról: Major S. 1950, 87–91; Egyed 1953, 252–253; Rados 1953, 147–
148. 
70 Gerle 1948, 14–15. 
71  Az „előregyártás monolit alapelemekkel” lényege a következő: a felépítendő csarnok kereteit párosával 
gördülőállványos monolit technikával építik meg a főtartókkal és a fiókgerendákkal együtt, így minden második 
keretköz „üresen” marad. A monolit szerkezetű keretpárok főtartó- és fiókgerendáit úgy alakítják ki, hogy azok 
konzolosan túlnyúljanak, csatlakozóelemet képezve a helyszínen előregyártott gerendák számára, melyeket a már 
elkészült keretpárok közé, az üresen maradt rész fölé illesztenek. A „sakktábla-rendszerű kivitelt” Major Sándor így 
fogalmazza meg: „(…) minden második hajó az előzőkben vázolt módon készül, tehát minden második oszlopállás 
kihagyásával úgy, hogy a keretek is a kihagyott hajó felőli oldalon túlnyúló végződéssel készülnek, s így minden 
második hajó teljesen előregyártással készül, a keretek és a szelemenek vagy födémgerendák is.” – Major S. 1950, 114. 
A rendszert ismerteti még: Egyed 1953, 252–254. 
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térbeli előrehaladásával párhuzamosan, futószalagszerűen előregyártott fiókgerendák és 
tetőelemek felhasználásával építették fel.72 

A rendkívül gyorsan népszerűvé váló sakktábla-rendszer alkalmazása során egy olyan 
csarnokszerkezeti séma alakult ki, melyet különböző méret- és arányrendben, más-más 
részletformálással ugyan, de – talán részben a típustervek pótlása okán – igen gyakran 
felhasználtak az ITI és a NÉTI munkatársai a gép- és vasipari épületek kialakítása során. Ebben a 
sémában a csarnokhajókat elválasztó egyszerű, négyzetes keresztmetszetű pillérek általában V-
alakú kettős konzolokban végződnek, melyek a részben előregyártott, részben monolit 
főtartógerendákat hordozzák. Ezek között váltakozva előregyártott fiókbordákon nyugvó 
födémelemek és a keretekkel párhuzamosan (vagyis a főtengelyre merőlegesen) futó 
felülvilágítók sorakoznak. A leggondosabban kimunkált példák közé tartozik a Jászberényi 
Aprítógépgyár csarnoka (Róna Pál, Gnädig Miklós, 1949–1951; 27–30. k.), a kiskunfélegyházi 
Középnehéz Vasszerkezetek Gyára üzemi főépülete (feltehetően az ITI Misley Sándor vezette 
csoportja, 1948–1949 körül; 31–32. k.) és a budapesti Szállítóberendezések Gyára új 
szerelőcsarnoka (Palcsik Sándor, Kardos Andor, 1950; 33–34. k.).73 Mindhárom épület esetében 
érezhető, hogy miközben az elemek formája és egymáshoz való kapcsolata elsősorban a statikai 
erőjátékból, illetve a zsaluzás lehetőségeiből ered, a tervezők nagy gondot fordítottak arra, hogy 
olyan műszaki megoldásokat és elemformákat válasszanak, melyek segítségével a szerkezetek 
összképe esztétikai értelemben is kifinomult rendszert alkothat. A szemlélő számára a csarnokok 
térhatását nem annyira az anyag súlyossága, sokkal inkább a szerkezeti elemek viszonylatai, az 
egymásra következő keretszakaszok erős fény-árnyék ellentéte és a derékszögű rendből 
kimozduló konzolos fejezetek ismétlődéséből fakadó formai dinamika határozza meg. A 
kiskunfélegyházi csarnokban a felfelé ék alakban szélesedő pillérek is hozzájárulnak a feszes 
szerkezeti geometria oldódásához és a látvány lendületességéhez (ismét csak arra utalva, hogy a 
tervezők olyan anyagszerű és statikailag megfelelő alakzatot választottak, mely egyben az 
építészeti kompozíciót is kiteljesíti). A jászberényi csarnok mindezeken túl azért is fontos, mert 
megmutatkozott benne a szisztéma rendkívüli rugalmassága: a szerkezetet a váltakozó méretű 
tereket igénylő gyártástechnológiához úgy sikerült precízen hozzáigazítani, hogy közben a 
csarnok nem vesztette el strukturális és formai integritását. Ebbe a körbe sorolható még a 
budapesti Vörös Csillag Traktorgyár öntvénytisztító épülete (feltehetően Róna Pál, 1949–1950 
körül; 35–38. k.) és a MÁVAG kőbányai Mozdony- és Gépgyárának 237. számú 
épületegyüttesében épült új csarnok is (1950 körül; 39–40. k.). 74 Az előbbi épület esetében a 
konzolos fejezetek elmaradtak, viszont a főtartók alsó övének váltakozva egyenes és cikkcakk-
vonalú kialakítása a belső térbe egészen különös „vibrálást” vitt. Az utóbbi csarnok a formaképzés 
és az arányok tekintetében kevésbé meggyőző, a szerkezeti elemek elementáris egyszerűsége és 
erős plaszticitása mégis megragadó.  

                                                 
72 Major S. 1950, 119. Az épület ismertetése alapján feltehető, hogy az épület terveit Major Sándor és munkatársai 
készítették. 
73 A Jászberényi Aprítógépgyárról: Szendrői 1951/a, 42–43; A Szállítóberendezések Gyáráról: Ibid, 37. A Középnehéz 
Vasszerkezetek Gyára a kutatás jelenlegi állása szerint csak fotódokumentáció alapján vizsgálható: MIÉA IFA No. 
301–306. Ez utóbbi épület tervezőire az „Ipari Épülettervező Intézet Általános Terve” című dokumentumban szereplő 
adatok alapján lehet következtetni. MNL OL XXIX-D-10-a 6. 
74 Az épületek tervezői a kutatás jelenlegi állása szerint nem ismertek és csak fotódokumentációk, illetve 
helyszínbejárás alapján vizsgálhatóak. A Vörös Csillag Traktorgyár öntvénytisztító épületének fotódokumentációja: 
MIÉA IFA No. 163, 783–786. 
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Az említett MÁVAG-telep lemezegyengető és mozdonyfőkeret-építő csarnoka (Rimanóczy 
Gyula, Paulovits László, 1948; 41–43. k.) a részleges előregyártás minden szempontból egyedi 
szerkezeti és kiviteli variánsát mutatja: a tervezők a munkatér nagy fesztávját előregyártott íves 
főtartókkal hidalták át, melyek a monolit pillérekhez csuklókkal csatlakoznak – előrevetítve a 
következő évtized egyik kedvelt megoldását.75 Szintén különleges mérnöki és formai megoldások 
jellemzik a Diósgyőri Gépgyár részben sakktábla-rendszerű központi raktárát (Schneider Lehel, 
Gnädig Miklós, 1950; 44–45. k.). Az épület a tartószerkezetek, az üzemi technológia, a 
tömegkompozíció és a részletformák olyan következetes egységét sugározza, amely a korszak 
ipari épületeiben ritkán tapasztalható. Ez főképp a raktár két funkcionális egységének viszonyában 
nyilvánul meg: a földszintes csarnok szerkezetét keresztmetszetszerűen megmutató üvegfalak és a 
technológiai okokból szinte teljesen zárt szertártorony közötti kontrasztot azok a nyitott 
rakodóerkélyek oldják fel, melyek a tárolandó anyag ki- és beszállítását a torony homlokzatán 
keresztül biztosítják.76  

A részleges előregyártást a többszintes üzemek körében ritkábban alkalmazták. A sakktábla-
rendszer jellegzetes példája a budapesti Magyar Kerámiai Gyár csarnoka (1948–1949 körül; 46–
49. k.), melyben a középső hajót egy-egy kétszintes, nagy üvegfalakkal megnyíló oldalszárny, 
illetve az egyik végfalnál toronyszerűen felmagasodó technológiai egység fogja közre, kellemes 
ritmusú tömegkompozíciót alkotva. 77  Az épület rendkívül karcsú, tiszta derékszögű raszterbe 
illeszkedő szerkezete az épület külső látványában is megnyilvánul: a zárt technológiai torony és a 
tetőn végigvonuló szellőzőrendszer plasztikus tömegeit könnyű, áttört homlokzatok kísérik, 
melyek a belső struktúrát finom vonalrajzként mutatják meg.  

E néhány épület közös építészeti sajátosságait áttekintve világossá válik, hogy bár a részleges 
helyszíni előregyártás az anyag, a forma és a konstrukció kapcsolatai tekintetében nem hozott 
valódi esztétikai megújulást a háború előtt épült vasbeton csarnokszerkezetekhez képest, a 
mérnöki innováció által előidézett egyéni invenciók – szokatlan szerkezeti konfigurációk, 
részletmegoldások, stb. – új színekkel gazdagították a hazai modern ipari építészet általános 
formai törekvéseit. 

Nem volt ez másként a teljes egészükben monolit struktúrájú, gördülőállványzat segítségével 
kivitelezett üzemi épületek terén sem, hiszen ezek – a módszer természetéből eredően – még a 
részleges helyszíni előregyártáson alapuló konstrukcióknál is szorosabban kötődtek az előző 
évtizedekben alkalmazott szerkezeti szisztémákhoz. Az újszerű, Magyarországon korábban nem 
ismert vagy csak ritkán előforduló gyártástechnológiai rendszerek, illetve az állandó építőipari 
anyag- és eszközhiány azonban ebben a körben is sok olyan speciális szerkezeti megoldást 
indukált, melyek megvalósításában a gördülőállványzatos eljárások jelentős segítséget nyújtottak. 

A monolit szerkezetű csarnokok körében kétségtelenül a legjelentősebbek közé tartozik mind 
az építéstechnológia innovativitása, mind a szerkezeti esztétika vonatkozásában a kőbányai Ganz-
gyár háromhajós kocsiszerelő épülete (Major Sándor, Takács Miklós, 1948; 50–53. k.). 78  A 

                                                 
75 Lévai 1949, 27–28; Sebestyén 1948/b, 357–359; Mokk 1951, 64–65. 
76 Szendrői 1951/a, 50–51. 
77 A tervezők a kutatás jelenlegi állása szerint nem ismertek. Az épület szerkezetének leírása: Major 1950, 121–124. 
MIÉA IFA No. 353–356. 
78 Rudnai 1948; Sebestyén 1948/b, 360–362. Megjegyzendő, hogy az épület egyik szélső, a többinél szélesebb és 
magasabb hajóját – gazdaságossági okokból – egy lebontott csarnok vasszerkezetű tetőzetével fedték le. A csarnokot 
1950 körül egy negyedik hajóval bővítették, mely mind szerkezetében, mind részletformáiban pontosan követi a 
korábbi részeket. Az épület tervdokumentációja: GHZi 101. sz. akta. 
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tervezők a szokásos rúdelemek helyett táblaszerűen vékony és széles szerkezeti komponenseket 
alkalmaztak, melyek homogén, tagolatlan felületei úgy irányítják a figyelmet az épületváz 
nyugodt és könnyed erőjátékára, hogy közben az összképet rendkívül plasztikussá teszik. Az 
épület tömegformáját a falkoronák cikkcakk-kontúrja töri meg, melyet a csarnok egyik 
hosszoldalához csatlakozó szociális épületrész fűrészfog-vonalú homlokzata visszhangoz. 79  E 
mozgalmas részleteket a homlokzati síkokra kiülő hatalmas üvegfalak ellenpontozzák, feszes 
síkjaik nyugalmával, pálcaszerűen karcsú vázelemeik egyenletes négyzethálójával. 

A többszintes épületek terén elsőként a Ganz Villamossági Gyár már említett kismotor-
műhelye emelendő ki. Az épület ekkoriban nemcsak előremutató technikai megoldásaival keltett 
feltűnést, de rendkívül érzékeny formai megoldásaival is: a homlokzatra kivetülő szerkezeti 
raszter mezőit – a belső terek fényigényétől függően – váltakozva üvegtégla-falak és acélvázas 
üvegfalak töltötték ki. Ez a megoldás a hosszan elnyúló épület monotóniáját dekoratív, mégis az 
épület gyártástechnológiai rendszerével és tartószerkezetével szervesen összefonódó mintázattal 
oldotta fel. E „szerves dekorativitásnak” kissé ellentmondanak a zárt faltömegekkel kialakított, s 
ekképp a ténylegesnél nagyobb teherviselő funkciót érzékeltető sarkok, illetve a nyílássorokat és 
üvegfalakat övező betonkeretek, melyek képszerű, „absztrakt” kompozíciókká lényegítették át a 
homlokzatokat – lényegében a kortárs nemzetközi és hazai modernizmus egyik kedvelt formai 
fogását alkalmazva.80 (18–21. k.) 

Hasonló építéstechnológiai és szerkezeti megoldásokat mutat a kőbányai Ganz-telep további 
két, többszintes épülete. Az asztalosgép-műhely (Major Sándor, Novák Ede, 1948–1949; 54–55. 
k.) egyszerű struktúrájú, de nagyvonalú csarnokához két- illetve négyemeletes segédüzemi és 
szociális szárnyak csatlakoznak. 81  A váltakozó léptékű és tömegarányú épületrészek frappáns 
kompozíciójának lendületét a hosszan elnyúló szalagablakok „sodrása” fokozza fel. Rendkívül 
finom részletvilág jellemzi az „A” jelű motorszereldét (Székely-Kovács Ferenc, Hilvert Elek, 
1948–1950; 56. k.), melynek földszintes csarnokát három oldalról kétszintes épületszárnyak 
veszik körül. 82  Ez utóbbiak gombafödémes vasbetonvázuk tiszta, egyöntetű rendszerével, 
szerkezeti elemeik karcsúságával tűnnek ki, melyek a pillérközöket teljes szélességükben kitöltő 
üvegfalakon keresztül érvényesülő „látványelemként” a homlokzatok összképének is meghatározó 
elemeivé váltak. 

Feltehetően az új monolitikus technológiák segítségével épültek a nyíregyházi 
dohányfermentáló üzem (Rimanóczy Gyula, 1949; 57–59. k.) szintén gombafödém-rendszerű, 
hatszintes tömbjei is. Az üzemi technológia által megkövetelt speciális légminőség miatt 
nagyrészt zárt homlokzati falakat a szélső vázpilléreken túlfutó födémlemezek peremei hordozzák. 
Külső oldalukat hőszigetelés céljából fényes eternitlemezek burkolják, melyek a napsugarakat 
visszaverve feloldják az épület tagolatlan síkjait és súlyos tömegeit. A homlokzatok e 
könnyedsége a térhatároló szerkezetek statikai funkcióját is tükrözi, hiszen azok jelentősebb terhet 
nem viselnek, csupán vékony köpenyt képeznek az üzemi terek számára. Az épület e kettős – 
egyszerre fénylő-lebegő és hűvösen zárkózott – karakterét a szociális szárny ellenpontozza a maga 

                                                 
79 Ez a homlokzati megoldás részben abból adódhatott, hogy helyszűke okán a szociális épületrészt egy keskeny, ék 
alakú területen kellett elhelyezni. A tervezők azonban ezt a kényszerhelyzetet formai értelemben előnyös szerkezet 
kialakítására tudták kihasználni. 
80 Az ún. „keretezett raszter” jelenségét kifejti: Siegel 1969, 73–74. 
81 Az épület tervdokumentációja: GHZi 6. sz. akta 
82 Az épület tervdokumentációja: GHZi 4. sz. akta 
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feltárulkozó szerkezeti rendjével, diagonális tetőkontúrjának szobrászias játékosságával és meleg 
téglaburkolataival.83 

Szintén a pontosan szabályozott légminőség biztosítása volt a tervezők legfőbb feladata a 
Szegedi Textilművek fonócsarnoka esetében (Fenyves István, Antos Ferenc, 1948–1950; 60–61. 
k.). Az épület rendkívül bonyolult szerkezetet igényelt, melynek sikeres megtervezésében és 
kivitelezésében minden bizonnyal fontos szerepet viseltek az új vasbeton-technológiai vívmányok. 
A csarnok hermetikusan zárt teréből teljesen hiányoznak a különféle klímacsatornák és 
szövevényes vezetékhálózatok: a tervezők minden gépészeti berendezést az álmennyezettel elzárt 
rácsostartók között, illetve a kettős szerkezetű, belső légteret közrezáró oldalfalakban rejtettek el. 
A gépészeti rendszerek és az építészeti szerkezet efféle integrációja jórészt monolit struktúrát 
igényelt, de a tetőszerkezet már részben előregyárott panelekből készülhetett. 84  Az épület a 
nyugati országokban ekkoriban elterjedő ún. controlled conditions rendszerű, tömbösített 
üzemekre emlékeztet, s mint ilyen, Magyarországon több mint tíz évvel megelőzte a korát. A 
komplexum formai megoldásai is figyelemre méltóak: a csarnok szélesen elterülő, lapos 
tömegének ellensúlyozására a tervezők a felmagasodó gépészeti berendezéseket használták fel, 
melyek jellegűktől függően hol toronyszerű, absztrakt plasztikára emlékeztető felépítményként, 
hol áttört vázként jelennek meg az összképben. A kompozíció lényegében a gépi formák építészeti 
formákká való transzformálásának gondolatán alapszik, éppúgy, ahogy az a virtuóz kazánház-terv 
is, mely egy debreceni gyártelep számára készült (Rimanóczy Gyula, 1948–1949 körül; 62–64. 
k.). 85  A tűzelőanyagot és a salakot szállító hatalmas berendezések bonyolult, aszimmetrikus 
alakzatait köpenyként követő tégla- és vasbeton szerkezetek sajátos átmenetet képeznek a 
mérnöki racionalitást sugárzó technikai formák (vagyis a berendezések primer alakzatai) és a gép 
ideáját, illetve a dinamikus termelőerőt kifejező autonóm (művészi) formák között. A tervező e 
„gépi” formák súlyos plaszticitását a kazánház üvegfalainak kristályosan tiszta, áttetsző 
szerkezeteivel állította szembe, monumentális hatásúvá fokozva a kompozíciót. 

Noha mindezek a példák meggyőzően bizonyítják, hogy az 1940-es évek végén a magyar 
ipari építészet olyan korszaka érkezett el, amely bővelkedett izgalmas szerkezetalkotásbeli és 
formai kezdeményezésekben, látnunk kell, hogy az ekkoriban megnyíló új utak eleinte igencsak 
rögösnek bizonyultak. A monolitikus eljárások és a helyszíni előregyártás viszonyával 
kapcsolatos szakmai alapelvek tisztázatlanságát, az építőipar hiányosságait a budapesti Vas- és 
Fémipari Kutatóintézet (Szendrői Jenő, Lauber László, Gnädig Miklós, 1949–1950; 65–70. k.) két 
kísérleti csarnokának esete tükrözi a legélesebben. Az alumíniumipari csarnok terét lényegében 
egyetlen hatalmas shed-rendszerű tető fedi: a kivitelező beszámolója szerint ez a szokatlan 
szerkezet szinte teljesen alkalmatlannak bizonyult a tervezők által előírt monolitikus kivitelezésre. 
A vasipari csarnokot viszont eredetileg teljes előregyártásra tervezték, ám a kivitelező ellenállása 
és a megfelelő emelőgépek hiánya miatt végül csak a szintén shed-rendszerű tetőszerkezet készült 
ezen a módon, a felmenő részeket az építők – önkényesen – monolitikus technológiával 
kivitelezték.86  Az építőipari hátrányok azonban nem akadályozhatták meg, hogy az építkezés 
során a korszak egyik legjelentősebb ipari építészeti kompozíciója valósuljon meg. A két 

                                                 
83 Az épület műszaki ismertetése: Nyíregyházi 1958.  
84 Lévai 1949, 33; Szendrői 1951/a, 56; Tóth 1951; Gáti 1973, o. n.; Lohr 1975, 108. 
85 A tervet közli: Lévai 1949, 29. A cikk nem teszi egyértelművé, de feltehető, hogy a terv a Debreceni Dohánygyár 
számára készült. 
86 Az épületegyüttes bonyolult építéstörténetét ismerteti: Szendrői et. al. 1951, 33–38. 
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műhelycsarnok és a közöttük elhelyezkedő L-alakú laboratóriumi-irodai szárny együttese a 
funkcionalizmus elveit vegytisztán érvényre juttatva világosan elkülöníti egymástól a funkciókat, 
miközben az egyes épülettömegeket összefűző nyaktagok révén a használatból természetesen 
következő – de az egymástól lényegesen eltérő jellegű tevékenységeket mégsem zavaró – 
térrendszerbeli egységet teremt közöttük. A komplexum esztétikai egységét az egyes épületrészek 
rendeltetéséből és szerkezeti sajátosságaiból eredő finom formai különbségek összjátéka hozza 
létre: ahogy például a vasipari csarnok fűrészfog-vonalú kontúrja összetalálkozik a laboratóriumi 
szárny grafikus hatású, de a mélyre húzott ablakok révén mégis plasztikus homlokzatával, vagy 
ahogy a kazánház pengeszerűen magasbatörő kéménye és üvegfalas acélhídja megtöri a laposan 
elterülő, zárt épülettömegek nyugalmát, s teremt a kontrasztokból kibontakozó összhangot.  

Azok a bizonytalanságok, azok a felemás végeredménnyel végződő, mégis felettébb 
ambiciózus szerkezeti és építéstechnológiai kísérletek, melyeket ez a kutatóintézeti épületegyüttes 
megtestesített, 1950–1951 táján már éles szakmai vitákat váltottak ki. Az új módszerekkel 
kapcsolatos nézetkülönbségek azonban – miként arról hamarosan megbizonyosodhatunk – sok 
hasznos tanulsággal szolgáltak a következő évek ipari építészete számára. 
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II. Új betonesztétika: 
szerkezeti innováció és építészeti formaadás  

1950–1956 
 

 
 

Az 1950-ben induló ötéves gazdasági terv ugyan számos elemében hasonlított az előző hároméves 
ciklushoz, mégis minőségi változást jelentett, hiszen már nem elsősorban a meglévő ipartelepek 
fejlesztését, hanem óriási mennyiségű új üzem létesítését írta elő. Az 1954-ig tartó időszakban az 
összes beruházásra fordított összeg irreálisan magas hányada, közel fele jutott az iparra, azon 
belül is túlnyomórészt a kohászat és az építőanyag-gyártás, továbbá a gép-, vegy- és 
villamosenergia-ipar fejlesztésére, miközben a könnyű- és élelmiszeripart szinte teljesen háttérbe 
szorították.87 Ezt az egyoldalú és szélsőséges koncepciót azzal a sztálinista doktrínával indokolták, 
mely szerint csakis ezen iparágak radikális bővítése teremtheti meg a többi gazdasági szegmens 
fejlődésének – és ezzel végső soron az új társadalmi rend megszilárdulásának – feltételeit. A 
valódi motivációt persze a Szovjetunió aktuális elvárásai, mindenekelőtt egy újabb világháborúra 
való felkészülés teendői jelentették. 88  Alapvető cél volt az ipar területi decentralizációja is: 
Budapest túlsúlyának – egyébként végül soha el nem ért – megszüntetésére új ipari központok 
kialakítását irányozták elő a Sajó-menti területeken, a majdani Dunaújváros és Veszprém 
térségében, s tervbe vették számos alföldi és dél-dunántúli település iparosítását.89 

Másfél évvel a tervciklus lezárulta előtt azonban jelentős fordulat következett be. A Sztálin 
halála után átalakuló szovjet vezetés már nem tartotta elkerülhetetlennek a háborút, s ezért a 
nehézipari fejlesztéseket redukálva az életszínvonal emelését tűzte ki legfőbb célul. Magyarország 
követte a példát: az 1953 nyarán lezajló hatalmi átrendezés nyomán megalakuló, Nagy Imre 
vezette új kormány reformkísérlete – az ún. „új szakasz” programja – visszafogta az iparfejlesztés 
ütemét, s a nehéziparral szemben lényegesen nagyobb szerepet szánt a mezőgazdaságnak, a 
könnyű- és élelmiszeriparnak, illetve a termelékenység növelésének.90 A kormány azonban 1955 
elején elveszette az ismét irányvonalat váltó szovjet vezetés támogatását, mely újfent a nehézipart 
részesítette előnyben. Mindez idehaza a Rákosi-Gerő-klikk megerősödéséhez vezetett: a Nagy 
Imre menesztése után hatalomra lépő Hegedűs-kormány lényegében az eredeti ötéves tervet 
tekintette iránymutatónak, de a megvalósítást már jóval visszafogottabban, az „új szakasz” 
programjának számos elemét hasznosítva és az 1953–1954-ben leállított beruházások részleges 
újraindításával képzelte el.91 Mindazonáltal a Rákosi-korszak utolsó éveinek iparpolitikája még 
alapelveit tekintve is rendkívül bizonytalan és ellentmondásos volt. 

Az 1950-ben bekövetkező fejlesztéspolitikai fordulat az állami ipari tervezőbázis radikális 
centralizálását idézte elő. Egyfelől szakosított technológiai tervezőirodákat hoztak létre, másfelől 
a NÉTI és a KITI 1950 őszén lezajlott megszüntetésével egyidejűleg létrehozták az IPARTERV-
et.92 Az első igazgató, Lux László és a két egymást váltó főmérnök, Major Sándor és Szendrői 
Jenő szervezőtevékenysége révén az új intézmény létszáma csakhamar több mint ezer főre 
                                                 
87 Pető – Szakács 1985, 160, 198–199. 
88 Romsics 2000, 344 skk. 
89 Germuska é. n.; Ádám 1985, 192–193. 
90 Romsics 2000, 374–375, 377; Pető – Szakács 1985, 240–243. 
91 Pető – Szakács 1985, 277, 280. 
92 IPARTERV é. n., 4; Borostyánkői – Barna 2001, 149–150. 
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duzzadt, s mint ilyen, a műszaki fejlesztőmunka és a tervezési feladatok egyre nagyobb részét 
végezte el.93 Az új vállalatnál egész sor jeles tervező – többek között Mátrai Gyula és társai, 
Gnädig Miklós, Lauber László, s néhány évvel később Rácz György – folytatta az előző években 
megkezdett tevékenységét, s itt lépett szakmai pályája utolsó szakaszába Gerlóczy Gedeon. Az 
évtized elején egy ideig Árkay Bertalan is a vállalat tagjai közé tartozott. Sok kimagasló – és 
csakhamar hosszú időre kulcsfontosságú munkatárssá váló – konstruktőr csatlakozott ekkoriban 
az IPARTERV-hez, így például Garay Lajos, Koncz Tihamér, Molnár Miklós, Nagy József és 
Zentai Zoltán.94 

Az építésiparosítási program felgyorsítása kapcsán meginduló átszervezések során a gyárépítő 
nemzeti vállalatokat felszámolták és különféle állami építőipari vállalatcsoportokba olvasztották. 
Az MGyNV egyik jogutódjaként hozták létre 1951-ben a 31. számú Állami Építőipari Trösztöt 
(1957-től: Vállalat; a továbbiakban: 31. ÁÉV), mely a következő évtizedekben az ipari 
beruházások első számú kivitelezőjeként és építéstechnológiai fejlesztőbázisaként volt ismert.95 
Az egész hazai építőipar meghatározó tényezőjeként működő vállalat egyik legfontosabb mérnöke 
Mokk László lett – az alapítástól egészen az 1970-es évekig.96  

A magyar ipari építészet az első ötéves terv beindításától az „új szakasz” lassító periódusáig 
már-már a lehetetlennel küzdött. Néhány év leforgása alatt gigantikus gyártelepek egész sorát 
kellett létrehozni megfelelő infrastruktúrával és építőipari bázissal szinte egyáltalán nem 
rendelkező, távoli régiókban, szegényes eszközállománnyal. A tervezők versenyt futottak az 
idővel: a hároméves terv idején megkezdett szerkezetfejlesztési és tipizálási munkát hirtelen 
sokkal nagyobb léptékű és mennyiségű tervezési feladat elvégzésével párhuzamosan kellett 
folytatni, rendre kísérleti jellegűvé téve az egyébként „éles” megbízásokat is. Természetes, hogy 
ennek következtében az 1940-es évek végén még reálisnak tűnő szakmai irányok elkezdtek 
megváltozni: a szerkezeti innováció terén szinte egyik évről a másikra eltolódtak a korábbi 
hangsúlyok, egyes módszerek előtérbe kerültek, mások háttérbe szorultak. Az ipari épületek 
formavilágának átalakulásában a szerkezetalkotás fejleményein túl az időközben teret hódító 
szocialista realizmus stiláris diktátumai is szerepet kaptak – rövid időre megtörve (de nem 
eltörölve) a modern ipari építészet technicista esztétikájának dominanciáját. Az ötéves terv tehát 
az ipari építészetben éppúgy minőségi változást hozott, ahogy magában az iparfejlesztésben is. 

 
 

1. A teljes helyszíni előregyártás felívelése 
 

Az ötéves terv beruházási léptékváltása és építési hajszája a teljes helyszíni előregyártás előnyeire 
irányította a szakma figyelmét. Ez a metódus immár nemcsak az előző fejezetben részletezett 
primer sajátosságaiért – anyagtakarékosságért, szerialitásáért, gyorsaságáért, az idényjelleg 

                                                 
93 Lux László 1950 és 1953 között volt az IPARTERV igazgatója. Major Sándor 1950–1951-ben, Szendrői Jenő 1951–
1953-ban töltötte be a vállalat főmérnöki tisztségét. Lux Lászlót Szendrői Jenő követte az igazgatói székben, egészen 
1957-ig, amikor az utóbbit ismét főmérnökké nevezték ki. 
94 A hatalmas mennyiségű munka okán sok olyan fiatal tervező is nagyszabású feladatokban vehetett részt az 1950-es 
évek első felében, akik csak az évtized végén és 1960-as években váltak a vállalat meghatározó személyiségeivé. 
Főképp: Bajnay László, Böhönyey János, Pál Balázs. Scultéthy János. A bekezdésben felsorolt tervezőknek az 
IPARTERV-nél betöltött szerepéről, pozícióiról ld.: Lux et al. 1988, 538–546; Borostyánkői – Barna 2001, 149–152; 
Bajnay 2005. Az IPARTERV 1950 és 1970 közötti történetét összefoglalja: Haba 2013/b. 
95 Bánki – Mokk et al. 1966, 7–17; 31. ÁÉV é. n., o. n. 
96 Merényi – Rudnyánszky 2004, 25. skk. 
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felszámolásáért, stb. – tűnt fontosnak. A teljes helyszíni előregyártás ugyanis ekkoriban már az 
egymástól erősen eltérő jellegű ipari építészeti feladatok (különösen a nagyfesztávú nehéz- és 
gépipari csarnokok) egy jelentős részében viszonylag jól egységesíthető alapelvek és 
elemformálási szisztémák szerint alkalmazható eljárásnak bizonyult. Mindemellett olyasfajta 
inherens rugalmassággal rendelkezett, amely a tervezőknek viszonylag nagy formálásbeli 
szabadságot engedett, s ekképp az alkotói autonómia érvényesülésének új lehetőségét ígérte egy 
olyan kemény kötöttségekkel teli szakterületen, mint az ipari építészet. 

Érthető tehát, hogy az ötéves terv szétforgácsolódó, sokszor még a közel azonos feladatok 
esetében is jelentősen különböző gyártástechnológiai térrendszert meghatározó beruházásai szinte 
„áttolták” a tervezőket a teljes helyszíni előregyártás irányába. Ez a fordulat azonban rengeteg 
szakmai és gazdaságpolitikai problémát idézett elő. Ruzicska Béla, a neves szerkezettervező és 
elméleti szakember szerint az egyedi vasbeton-konstrukciók teljes helyszíni előregyártása egyfajta 
szükségmegoldásként vált domináns eljárássá az ipari építészetben. Elsősorban azzal magyarázza 
ezt, hogy a Rákosi-korszak ipari beruházásai során a roppant „mennyiségi igények” kényszere és 
a gyártástechnológiai szempontok privilegizálása miatt az építkezések makrogazdasági szintű 
költséghatékonyságát másodlagosnak tekintették, s nem volt valódi lehetőség a tervezés és a 
kivitelezés átfogó rendszerezésére.97 A tervezőknek tehát feladatonként újra és újra meg kellett 
találniuk az optimális – vagyis az egyes beruházások anyagi lehetőségei és funkcionális igényei 
szempontjából egyaránt kedvezőnek tűnő – szerkezeti megoldásokat, amelyre ugyan a helyszíni 
előregyártás jó alapot adott, de egy olyan gyakorlatot teremtett, amely az iparosítási program 
egészére vonatkoztatva számos hátránnyal járt.98 Ruzicska úgy véli, hogy ez a helyzet természetes 
módon szorította háttérbe – az alapvető feltételek hiánya miatt ekkoriban még nagy volumenben 
egyébként sem bevezethető –  üzemi előregyártást és az arra alapozódó tipizálás ügyét, s persze ez 
volt az oka annak is, hogy a szerkezetalkotást „az egyediség, és a sokrétű változatosság” 
jellemezte. Ugyanő jegyzi meg másutt, hogy a teljes helyszíni előregyártás elterjedése mindettől 
függetlenül minőségi változást jelentett, mert „egy iparilag fejletlen gazdasági alakulat számára 
(mint amilyen Magyarország ez idő tájt volt), az ipari építési tevékenység fellendítésére alkalmas 
módszernek bizonyult” és eszmei bázisa lett a fokozatosan kibontakozó „tisztultabb 
szerkezettipizálásnak.”99  

Ez a szituáció nemcsak a teljes helyszíni előregyártás alkalmazásának, hanem 
mérnöktudományi kutatásának is óriási lendületet adott. A technológia elmélete szegmentálódott, 
rögzültek a szakirodalomban az alkalmazás főbb szabályszerűségei, s már formálódni kezdtek a 
szerkezeti elemek különféle hazai súly- és méretkategóriái, illetve a hozzájuk tartozó helyes 
előregyártási eljárások (főképp az ún. munkahelyi /a beemelés helyén történő/ és az ún. 
segédüzemi /az építkezés közelében kialakított ideiglenes bázison való/ előregyártás 
metódusai).100 

Ugyanakkor az 1950-es évek elején továbbéltek a részleges helyszíni előregyártás különféle 
variánsai is, de elveszették korábbi innovativitásukat, s inkább csupán pótlékként alkalmazták ott, 

                                                 
97 Ruzicska 1969, 89. 
98 Ruzicska 1964, 156–157. 
99 Ruzicska 1968, 226–227. 
100 Ezeket rögzítik: Mokk 1951; Egyed 1953; Pászti 1954. 
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ahol a teljes helyszíni előregyártásra nem volt mód.101 Mindezek hatására, illetve a még mindig 
erősen korlátozott fafelhasználás miatt a monolit szerkezetek továbbfejlesztése az 1940-es évek 
végi ígéretes eredmények ellenére gyakorlatilag megszakadt, miközben a nem csarnok-jellegű, 
speciális struktúrájú épületek – különösen a vegy-, építőanyag- és timföldipari létesítmények – 
terén továbbra is óriási tömegben alkalmazták (hiszen ezen épületek technológiai-szerkezeti 
sajátosságai miatt helyszíni előregyártásra többnyire nem volt lehetőség). 102  Acélszerkezetek 
építésére az 1950-es évek első felében szinte kizárólag a nagy kohászati beruházások keretében – 
főképp a dunaújvárosi kohó- és martincsarnokok, illetve a diósgyőri vasgyári rekonstrukciók 
esetében – került sor, mert ott ez gyártástechnológiai szükségszerűség volt. 

A helyszíni előregyártás radikális előretörése számokkal is igazolható: míg 1949-ben az 
összes vasbeton ipari épületszerkezetnek csak mintegy 2%-a, addig 1950-ben már 21,5%-a, 1951-
ben pedig több mint 35%-a készült ezzel a technológiával.103 Ezt a több mint egyharmadnyi részt 
– a helyszíni előregyártás természetéből adódóan – éppen azok a csarnokok képezték, melyek a 
korszak leglátványosabb, legtöbbet publikált, s ekképp az ipari építészet arculatát a leginkább 
meghatározó épületei közé tartoztak.104 A helyszíni előregyártás terjedését a Népgazdasági Tanács 
1951-es határozata is gyorsította, amely előírta, hogy 1954-re a magasépítésben készülő összes 
vasbetonszerkezet 50%-ának (!) előregyártottan kell készülnie (különös tekintettel a helyszíni 
előregyártásra, de egyre nagyobb szerepet adva az üzemi előregyártásnak is). A határozat kiemelte, 
hogy ez a munka a tervezés teljes körű modulkoordinációját, a szerkezetek tipizálását és az 
építőipar további gépesítését feltételezi.105 

Számos szakember azonban mindezek ellenére nagyon is kétkedő volt az ipari építészet új 
tendenciáit illetően, főképp azért, mert a helyszíni előregyártás gyakorlatát – ahogy azt fentebb, 
illetve az I. 2. alfejezetben már érintettük – még számos tisztázatlan kérdés nehezítette, különösen 
az alkalmazás adekvát mértékével és organizációjával kapcsolatban. A korszak állapotait jól 
jellemzi Lux László egy cikke, mely szerint az új szerkezettervezési-kivitelezési módszerekkel 
kapcsolatos általános bizonytalanság túlságosan nagy teret engedett a szélsőséges 
meggyőződéseknek. Lux úgy látja, hogy a szakmában az újdonságokkal szembeni „maradiság” és 
a „mindent mindenáron” előregyártani akaró „becsvágy” feszül egymásnak.106 Ez a jelenség arra 
utal, hogy a helyszíni előregyártás – minden nehézség ellenére – a szakma egyre táguló köreiben a 
technikai progresszió olyan szimbóluma lett, melyre immár karriert lehetett építeni. 

A vasbeton-technológiákra vonatkozó álláspontok sokfélesége különösen a Magasépítési 
Tudományos Egyesület 1951-ben rendezett előregyártási ankétján mutatkozott meg.107 Lux László 
vitaindító előadása szerint a helyszíni előregyártásban rejlő előnyök érvényesülését a mindig 
elismételt építőipari hiányosságok mellett főként a szerkezeti elemek tipizálásának elégtelensége, 
valamint a részleges és teljes előregyártás „territóriumának” meghatározatlansága akadályozza. 
Mindez rendre nagyon drága beruházásokhoz vezet, diszkreditálva a helyszíni előregyártás pozitív 

                                                 
101 Ennek okán – és a nyelvi egyszerűség kedvéért – a továbbiakban a „helyszíni előregyártás” kifejezést a teljes 
helyszíni előregyártás megjelölésére alkalmazzuk, s csak ott használjuk a „teljes helyszíni előregyártás” kifejezést, 
ahol a részleges előregyártástól való egyértelmű megkülönböztetésre van szükség. 
102 Rudnai 1975, 188. 
103 Az adatokat közlik: Lux 1951, 351; Szendrői 1952, 74. Az idézett számok nyilván a részlegesen monolit 
szerkezetek előregyártott részeivel együtt értendők. 
104 Erre utal: Pászti 1954, 6. 
105 Előregyártás 1951. 
106 Lux 1950, 705. 
107 Az ankét anyagát az ÉÉ 1951. 7. száma közölte. 
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tulajdonságait. Lux egyfajta egyensúlyi helyzet megteremtéséért szállt síkra: a helyszíni 
előregyártás alkalmazását szigorúan lehatárolná, s lényegesen nagyobb szerepet szánna az üzemi 
előregyártásnak.108 Katona József szintén az előregyártás eltúlzásának veszélyét hangsúlyozta: 
szerinte a beruházók a reprezentatívabb ipari építkezéseken pénzt és eszközt nem kímélve 
teremtik meg a teljes helyszíni előregyártás összes feltételét, hogy ezzel olyan hangos ünneplésre 
számot tartó épületeket hozzanak létre, melyek elterelik a figyelmet a realitásokról. Mint írja, 
szem előtt kell tartani, hogy „jelenleg az ipari épületek nagyobb része még részleges 
előregyártással készül”, hogy „a teljes előregyártás bizonyos épületeknél a jövőben sem lesz 
gazdaságos”, s hogy a kivitelezők jelentős része valójában nincs felkészülve a bonyolult 
előregyártási eljárásokra. 109  Major Sándor frappáns felszólalása során az üzemi és helyszíni 
előregyártás, valamint az új monolitikus technológiák aktuális lehetőségeinek higgadt és 
tárgyszerű mérlegelésére törekedett, s – nyilván nagy tapasztalatai alapján és a legnagyobb javító 
szándékkal – kiemelte a részleges helyszíni előregyártás gyakorlatának – főképp az építési 
organizációval kapcsolatos – hibáit.110 Mélyen szkeptikus volt viszont az újkeletű kivitelezési 
módszerekkel kapcsolatban Szécsi Pál, aki szerint a helyszíni előregyártás „egy haladottabb, 
modernebb építési mód” ugyan, azonban a modern építőiparban aligha nevezhető gyártásnak, 
lényegében „változatlanul építés marad.” Ezzel Szécsi arra célozgatott, hogy a helyszíni 
előregyártás helyett inkább az üzemi előregyártás és a korszerű monolitikus technológiák jól 
szervezett „összjátéka” támogatandó.111 

Az ankéton lezajló vita lényegében a helyszíni és az üzemi előregyártás közötti elméleti 
„versenynek” is egyik fontos megnyilvánulása volt: az előbbivel kapcsolatban a szerkezeti elemek 
szállításának minimalizálását, az utóbbi vonatkozásában az elem-előállítás más technológiákkal 
elérhetetlen fokú racionalizálását hozták fel újra és újra perdöntő érvként. Ezek a kritikák még 
éveken át, egészen az 1960-as évek elejéig folytatódtak, s lényegében olyasmit kértek számon a 
szakmán, amit az ugyan elméletben tudott, de megvalósítani – részben az ország általános 
építőipari helyzete, részben a szakmai hiányosságok (kiváltképp a szerkezettipizáláshoz, illetve az 
előregyártás különféle variánsainak átfogó megszervezéséhez szükséges norma- és 
modulrendszerek elégtelensége) miatt – képtelen volt. Bár szilárd alapokon állt minden szakértői 
vélemény, mégis: evidens, hogy 1951-ben még a teljes helyszíni előregyártásnak kellett a 
főszerepet elnyernie. 

Az ankét alkalmával Mátrai Gyula is hozzászólt Lux előadásához, s természetesen a teljes 
helyszíni előregyártás fejlesztésével kapcsolatos pozitív fejleményekre hívta fel a figyelmet. 
Kiemelte, hogy a munkacsoportjában kidolgozott ún. „nagyelemes organizált előregyártási 
rendszer” éppen a technológiával kapcsolatos legfőbb problémák megoldásának szándékával 
született. 112  Ez a rendszer alapelveit tekintve már az 1947–1949 közötti építkezések idején 
kialakult, de az azóta szerzett tapasztalatokon alapulva lényegesen továbbfejlődött, s benne „az 
előregyártott elemekkel történő építkezés összes feladatai – a tervezéstől az organizáción 

                                                 
108 Lux 1951, 353. skk. 
109 Katona 1951/a, 439. Katona megállapítását a részleges helyszíni előregyártásra vonatkozóan az emlékanyag is 
messzemenően igazolja: a cikk megjelenésével egy időben ezzel a módszerrel épült fel például az alábbiakban 
részletesen elemzett kaposvári és zalaegerszegi textilipari üzem, valamint a Dunai Vasmű első létesítménye, a 
hatalmas méretű ún. mechanikai javítóműhely is. 
110 Major S. 1951. 
111 Szécsi 1951, 364–365. 
112 Mátrai 1951, 359–360. 
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keresztül a kivitelezésig, az elemek legyártása, azok mozgatása és összeszerelése – a legapróbb 
részletekkel együtt összefüggő, egységes feladatot képeznek.” – írja Mátra Gyula és Fekete 
Béla. 113  Azt, hogy ez a koncepció és a mögötte álló tervezői teljesítmény mennyire erős 
szakpolitikai támogatást élvezett, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Mátraiék csoportja 1951 
februárjában minisztériumi utasításra önálló, a helyszíni előregyártás fejlesztésére és 
alkalmazására specializált szervezeti egységet alakíthatott az IPARTERV-nél.114 Ez – mint alább 
látjuk majd – közel sem jelentette azt, hogy csak ők foglalkoztak volna a vállalatnál helyszínen 
előregyártott épületszerkezetek tervezésével. Az iroda helyzete mégis kivételes volt, hiszen 
feltűnően nagy részt kapott az ötéves terv legnagyobb megbízásaiból. 

A Mátrai-csoport a nagyelemes organizált előregyártási rendszer kidolgozásával lényegében 
azokat a tervezési-kivitelezési alapelveket, illetve azokat az elem- és szerkezetsémákat igyekezett 
meghatározni, melyek az ipari csarnokok lehető legszélesebb körében mintaként szolgálhatnak a 
tervezők számára az optimális megoldások felkutatásához. Ez a rendszer tehát nem a helyszíni 
előregyártás alkalmazására vonatkozó „dogmák,” merev méretezési szabályok és paraméterek 
rögzítését célozta meg, hanem olyan tervezési „keretet” kínált, amely úgy biztosítja a gazdaságos 
kivitelt, hogy közben nem csorbítja a helyszíni előregyártás inherens rugalmasságát. Mátraiék 
lényegében az egyik legkiterjedtebb ipari építészeti szegmens szerkezettervezésbeli és kivitelezés-
technikai rendszerezésére tettek kísérletet, amelynek a tipizálás súlyos hiányosságai miatt különös 
jelentősége volt. 

A nagyelemes organizált előregyártási rendszer azon az axiómán alapult, hogy a vasbeton 
számára statikai szempontból a monolit szerkezetek a legelőnyösebbek, következésképp a 
helyszínen előregyártott épületeknek a lehető legnagyobb mértékben hasonulniuk kell a monolit 
konstrukciókhoz – különösen a szerkezeti csomópontok kialakításában.115 Ez az ún. monolit-elv 
indokolta, hogy a rendszer alapelemeivé a Diósgyőri Gépgyár és a Magyar Siemens Művek 
csarnokai kapcsán kidolgozott komplex keretelemek továbbfejlesztett változatai váljanak. 116 A 
keretelemek három fő formai sémáját és azok több variánsát dolgozták ki, ugyanakkor 
hagyományos lineáris komponenseket – különféle tartógerenda- és pillér-sémákat – is 
beillesztettek a rendszerbe. Ezek a keretelem-sémák és lineáris komponensek – az ún. 
„nagyelemek” – bizonyos alsó és felső mérethatárok között rugalmasan változtathatók voltak.  A 
rendszer részét képezték az ún. „kiselemek” – tető- és födémpanelek, falpanelek, rácsos 
ablakelemek, stb. – sémái is. 117 Az adott feladatnak leginkább megfelelő szerkezeti konfigurációt 
ezen elemsémák különféle kombinációiból állították össze, mely alapján végül megtervezték a 
kivitelezendő szerkezetet. Az elemek integrációjára való törekvést talán a felülvilágító-

                                                 
113 Mátrai – Fekete 1951, 379. 
114 A szervezeti egység neve 6. számú Előregyártott Ipari Épülettervező Iroda lett. A minisztériumi utasításról: Mátrai 
1951, 360.  
115 Pászti 1954, 21; Fekete 1951, 50–51. 
116 Pászti 1954, 13–15. 
117 Ismerteti: Ibid, 33–101. A „nagyelemek” fő változatai a következők (a Mátrai-csoport által használt betűjelekkel): I. 
Keretelemek: 1. Kétlábú keretelemek (két pillért és egy gerendát egyesítő elem) „K”. Főbb változatai: a) az egyik, 
vagy mindkét oldalon konzolszerűen túlnyúló gerendával kialakított variáns; b) az egyik vagy mindkét oldalon 
túlnyúló pillérrel kialakított variáns; c) egyszerű, túlnyúló részek nélküli variáns. 2. Egylábú keretelemek (egy pillért 
és egy vagy két konzolszerű gerendarészt egyesítő elem). Főbb változatai: a) egy pillért és egy gerendarészt ‾ alakban 
egyesítő variáns, „F”; b) egy pillért és két gerendarészt T alakban egyesítő variáns, „Y”. 3. Monitor-felülvilágítóelem 
(lényegében kisebb méretű, kétlábú keretelem) „M”. II. Lineáris elemek: pillérelem, „P”; egyenes gerendaelem, „G”; 
íves gerendaelem, „I”. Mátrai Gyula ezt a szisztémát – félreérthető fogalomhasználattal – „formai tipizálásnak” nevezi. 
– Mátrai 1951, 360. 
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szerkezetek rendeltetésének kibővítése tükrözi a legvilágosabban: ezek – a szokásos 
megoldásoktól eltérően – nem pusztán másodlagos „rátétek” a tetőszerkezeten, hanem 
bekapcsolódnak a szerkezet erőjátékába, közvetetten ezzel is fokozva az anyagtakarékosságot.  

Bár Mátraiék nem határoztak meg kötött struktúrákat, nem tipizálták az elemeket és a 
csarnokszisztémákat a szó „hivatalos” értelmében, bizonyos szerkezeti konfigurációk mégis 
ismétlődnek munkáikban, amely arra utal, hogy egyes jól bevált megoldásokat saját használatra 
kvázi „rendszerszerűsítettek.” Ezeket azonban mindig megújított formában alkalmazták, mutatva, 
hogy Mátraiék – alapvetően analitikus és önreflektív szakmai szemléletüknek megfelelően – 
rendkívül intenzíven, megbízásról-megbízásra korrigálták rendszerüket. Legfőképp az 
elemformálás terén szembetűnő az évről évre zajló változás: a nagyméretű elemek 
anyagigényének és súlyának csökkentése érdekében fokozatosan egyre tagoltabb 
szerkezetformákat alakítottak ki. A kísérleti időszakban alkalmazott négyszög-szelvényű 
elemekről az I és T keresztmetszetű komponensekre 1949–1950-ben álltak át az inotai erőmű 
építkezése során, 1952 táján pedig már különféle rácsos szerkezetű elemeket is bevezettek.118 
Noha az inotai erőműben már olyan elemkapcsolási metódust alkalmaztak, mely elvben 
kiküszöbölte a korábbi gazdaságtalan megoldásokat, a komplex keretelemeket mégis hosszú időn 
át alkalmazták még, mivel az utólag kialakítandó csomópontok számának csökkentését 
változatlanul előnyösnek tartották.119 

Ez az elemformálási törekvés Mátraiék számára esztétikai értelemben is fontos volt: a 
helyszíni előregyártás technikája révén lehetővé váló „finomabb, tagoltabb, könnyedebb és 
precízebb” (Pászti Károly) elemformák „manipulálásában” látták a legnagyobb lehetőséget arra, 
hogy az épületek olyan magasabb szintű formai egységbe rendeződjenek, amely túlmutat a 
konstrukció primer mérnöki racionalitásán, a kizárólag statikai és funkcionális szempontok szerint 
tervezett csarnokszerkezetek „száraz szakszerűségén”.120 A Mátrai-csoport rendszerének ezt az 
analitikus-korrektív szellemét, sajátos esztétikáját és legsikeresebb szerkezeti konfigurációit 
egyaránt világosan tükrözi a következő néhány épület.  

A rendszer szinte minden alapelemét magába sűríti a gyöngyösi Váltó- és Kitérőgyár csarnoka 
(Mátrai Gyula, Pászti Károly, Fekete Béla, Dávidházy Kálmán, 1950–1951; 71–76. k.). Az épület 
oldalhajóit kétlábú, egyik oldalukon konzolszerűen a középső hajó terébe benyúló gerendával 
kialakított keretelemek („K” jelű séma) képezik. A túlnyúló gerendarészek végződéseire – 
azoknak egyfajta áthidalásaként – monitor rendszerű felülvilágítót alkotó keretelemeket („M” jelű 
séma) helyeztek el (az épület tehát ún. KMK-rendszerű). 121  A szerkezetformálás során 
érvényesülő esztétikai nézeteket maga Mátrai Gyula fogalmazta meg: „(…) tudatosan használtuk 
fel az elemek felületének tagoltságából adódó kazetta-rendszert. Ez az elv: az épület teljes 
szerkezetén végigvonuló rendszer kialakulására irányuló törekvés természetszerűleg hatással van 
az egyes elemek alaki megoldására. A statikai követelmények mellett a kazetta-rendszernek 
végigvezetése határozta meg az I keresztmetszetű keretgerendák és keretpillérek merevítő 
bordáinak helyeit, a tetőelemek formai felbontásának rendszerét és ugyanígy az oldalfalak és a 
felülvilágítók előregyártott vasbetonablakainak bordarendszerét. (…) Ezáltal az építészeti és 
statikai szempontok belsőséges szintézisben jutnak kifejezésre, amely mint központi gondolat, 

                                                 
118 Az elemformálás e tendenciájáról többek között: Ruzicska 1964, 156–157; Takács 1975/a, 196–198. 
119 Pászti 1954, 13–14. 
120 Ibid, 15. 
121 Az épület leírásai: Mátrai 1952; Mokk 1951, 58–63; Mokk 1955, 235–238; Mokk 1961/a, 252–254. 



 38 

irányt mutat az épület (…) kialakításánál. Annak, hogy ez a szintézis egészséges és rugalmas, – 
legjobb bizonyítéka, hogy nem követel kényszermegoldásokat sem a statikustól, sem az építésztől, 
sem az elemtervezőtől (…).”122 A csarnok formavilágát mindezen túl olyan nüánsznyinak tűnő 
részletek is meghatározzák, mint a középső hajó terébe benyúló konzolok alsó övének finoman 
emelkedő vonala: ez a részlet a szerkezetet uraló végtelen kazettaháló derékszögű rendjét 
megtörve mozgásba hozza a látványt. Nem kétséges, hogy a gyöngyösi épületben egy olyan 
sajátos esztétikai elvrendszer nyilvánult meg, amely nem egyszerűen a statikai erőjáték 
„természeti rendjének” szépségére koncentrált, hanem a helyszíni előregyártás formai és 
építéstechnológiai sajátosságainak (elemekre bontottság; összeszereltség; karcsú, feltagolt 
elemformák, stb.) „kommunikálására” is: a csarnok „kazetta-rendszere” végső soron az egész 
szisztéma – átvitt értelemben vett – dinamikájának, rugalmasságának és könnyűségének 
kifejezőeszközévé vált. Az idézet értésünkre adja, hogy a szerkezettervezés folyamatában 
meghatározó szerepet kapott az alkotói szubjektivitás – az a szuverén tervezői attitűd, amely a 
lehetséges formai megoldásokból nemcsak a funkcionalitás és a gazdaságosság szempontjait 
mérlegelve, hanem az egyéni művészi invencióknak is engedve választ.  

A gyöngyösi rendszerhez hasonló szerkezetűek és formavilágúak a Csepel Vas- és Fémművek 
Csőgyára (Mátrai Gyula és munkatársai, 1951–1953; 77–81. k.) és a Ganz Hajógyár népszigeti 
telepe számára épült csarnokok is (Mátrai Gyula, Pászti Károly, Ozorai Imre, 1953; 82–84. k.), de 
ezúttal a monitor-felülvilágítók egylábú – azaz egy pillérből és annak felső végződéséhez T illetve 
‾ alakban csatlakozó gerendarészből álló – keretelemeken nyugszanak (a keretelem-sémák jele 

„Y” illetve „F”, vagyis az épületek FMYMF-rendszerűek).123 A Ganz Hajógyár esetében Mátraiék 
továbbfejlesztették az elemek részletformáit: a konzolok és a felülvilágító-keretek gerendáinak  
szegmensívben meghajló alsó peremei az egész szerkezetet sokkal lágyabbá, hajlékonyabbá tették, 
s ezáltal az egész tér lényegesen könnyedebb lett. 

Ezek a szerkezetalkotási elvek egészen más formában jutnak érvényre a csepeli Szerkezeti 
Emelőgépgyár csarnokában (Mátrai Gyula, Pászti Károly, Vasek László, 1953; 85–88. k.), mely a 
gyöngyösi konfiguráció teljes egészében rácsos rendszerű variánsát képezi. A tervezők a csuklós 
elemkapcsolások és a különféle kifinomult mérnöki megoldások segítségével a keretszerkezetek 
korábban szinte elképzelhetetlen mérvű karcsúságát és áttörtségét érték el.124 A felfelé szélesedő, 
ék alakú pillérek révén a vázrendszer szinte lebegni látszik az alapok fölött. A konzolosan 
túlnyúló rácsostartók osztóbordái – mintegy a pillérek szétnyíló alakzatainak folytatásaként – 
sugarasan szétágaznak és összezárulnak, elmosva a szerkezeti elemek találkozási pontjait, s 
tovább fokozva a szerkezet súlytalanságának érzetét. Az oldalhajókat és a középső felülvilágítókat 
áthidaló rácsostartók alsó öveinek feszes íve vezeti a tekintetet a tetőelemek nyugodt, egyenletes 
bordázata felé – a sodró lendülettel magasba törő szerkezet lezárásaként. A szerkezet szinte alig 
több, mint a statikai erővonalak betonba öntött hálója, s mint ilyen, Mátraiék mérnöki és esztétikai 
elveinek már-már manierisztikus csúcspontja. 

Az összetett keretelemek kombinációjára épülő konstrukciók talán legnagyobb méretű példája 
az inotai alumíniumkombinát kéthajós, 435 méter hosszú kohócsarnoka (szerkezettervezők: 
Mátrai Gyula, Pászti Károly, et al.; építészek: Szendrői Jenő, Lauber László, 1950–1953; 89–93. 
k.). A keretállásokat a „K” és „F” sémájú elemek speciális variánsai képezik: a pillérrészek 

                                                 
122 Mátrai 1952, 129. 
123 A hajógyári csarnokról: Mokk 1955, 243–245; Mokk 1961/a, 258–260; a csepeli csarnokról: Mokk 1951, 89. 
124 Mokk 1955, 261–262; Mokk 1961/a, 281–282. 



 39 

Vierendeel-rendszerűek, a gerendarészek I keresztmetszetűek, s a két keretelem – rendkívül 
gazdaságos megoldásként – a legkisebb nyomatéki ponton kapcsolódik össze. 125  A csarnok 
homlokzatait fekvő formátumú, középső részén ablakszemekkel kialakított vagy zárt felületű 
vasbeton-panelekből álló térhatároló-rendszer alkotja. A panelek egymás fölé helyezve nyúlánk 
arányú, az épület szinte teljes magasságát átfogó ablakokat képeznek, melyek hatásosan 
ellensúlyozzák a belső tér szinte végtelennek tűnő horizontalitását. Hasonló panelrendszereket 
alkalmaztak Mátraiék a csepeli csőgyár és az alábbiakban elemzett dunaújvárosi erőmű esetében 
is – a tartószerkezet formarendjének éppen olyan szerves részeként, mint a gyöngyösi csarnokban. 
(80., 101., 103–104. k.) Ugyanakkor sem ezek, sem más előregyártott panelkonstrukciók nem 
terjedtek el a korszak ipari építészetében, sőt, még a Mátrai-csoport is csak olyan épületek 
esetében számolt velük, amelyek gazdasági vagy kivitelezési szempontból erre jó indokot adtak. 
Az előregyártott szerkezetű épületek körítőfalait ekkoriban – éppúgy, mint az 1947 és 1949 
közötti években – többnyire téglából húzták fel.  

A Rákosi-korszak négy országos jelentőségű erőmű-beruházása szintén a Mátrai-csoport 
tervezési feladatát képezte. Ezek a létesítmények specifikumaik okán a korszak ipari építészetének 
bizonyos fokig elkülönülő területét jelentették, ám megalkotásuk mégis ezer szállal kötődött az 
általánosan érvényesülő szerkezeti-formai tendenciákhoz – sőt, valójában a mindenkori 
legfrissebb eredmények egyfajta extraktumai voltak. Nyilvánvaló, hogy az erőmű épülettípusa 
eleinte nem feltétlenül tűnt megfelelő „terepnek” a helyszíni előregyártás szempontjából, de a 
minél gazdaságosabb építés szorító elvárása Mátraiékat ebben a feladatkörben is kísérletezésre 
ösztökélte. Az erőművek rendkívül szerteágazó, hatalmas méretű, s ekképp az őket körülfogó 
épülettel szorosan összefonódó technológiai berendezései olyan komplex szerkezeti konfigurációt 
és olyan gigantikus fesztávú vasbeton-elemeket igényeltek, hogy a konstrukcióknak a fentieknél 
jóval nagyobb fokú felbontására – vagyis  lineáris elemek alkalmazására – volt szükség.126 A fő 
problémát azonban mindvégig az okozta, hogy miként lehet az egymással párhuzamosan húzódó, 
s meglehetősen eltérő léptékű csarnokokat igénylő négy fő technológiai egységet – a kazánházat, 
a bunkerteret, a tápházat és a gépházat – kompakt tömegformába összefogni. Mátraiék számára ez 
most is legalább annyira esztétikai, mint szerkezeti-gazdaságossági kérdés volt.127 

Ezt a célt az egymásra következő erőművek tervezése során – a tapasztalatok halmozódásával 
– mind jobban sikerült megközelíteni. Az inotai alumíniumkombinát számára épült első erőmű 
(Mátrai Gyula, Wolf Johanna, Fekete Béla, Pászti Károly, 1949–1952; 94–97. k.) esetében a 
Mátrai-csoport számára még jobbára ismeretlen volt a termelőberendezések és az előregyártott 
szerkezetek közötti megfelelő téri-statikai viszonyrendszer, a technológiai tervezők pedig 
mereven ragaszkodtak a gépek által igényelt téri méretek minimumához igazított épület – egyedül 
gazdaságosnak tekintett – elvéhez. Ennek következtében az I szelvényű elemekből összeállított, 
konfigurációjában kissé túltagoltnak tűnő szerkezet egyenetlenül lépcsőző, disszonáns 
tömegformát eredményezett.128 A technológusok és a kivitelezők által kikényszerített előnytelen 
kompromisszumok, illetve a konstruktőrök szűkös erőműtervezési tapasztalataiból adódó 
következetlen megoldások felőrölték az épület formai egységét, bár az előregyártott vasbeton 

                                                 
125 Mokk 1951, 88; Mokk 1955, 241–243; Mokk 1961/a, 256–258. Az alumíniumkombinát funkcionális rendszeréről 
és diszpozíciójáról: Szendrői 1951/a, 40–41. 
126 Részletesen kifejti ezeket a szerkezeti kérdéseket: Mátrai – Fekete 1951, 379–380; Pászti 1957, 22. 
127 Ezt a problémakört elemzi (az alábbiakban következő erőművek részletes elemzésével): Haba 2012/b.  
128 A tervezés és kivitelezés hátráltató körülményeiről: Pászti 1957, 22; Mátrai – Fekete 1955, 389–390. 



 40 

rácsozatokból összeállított finom üvegfal-szerkezetek és a külső felületeken már-már zavarba 
ejtően pőrén megmutatkozó karcsú pillérek a modern építészetben oly sokat magasztalt tiszta 
konstruktivitásnak talán legnagyobb szabású hazai példái. A Dunai Vasmű erőműve esetében 
(Mátrai Gyula, Pászti Károly, Fekete Béla, Csaba Attila et al., 1950–1953; 98–104. k.) már 
sikeresebb volt az építészeti és technológiai tervezők kooperációja, s a két szakmai oldal okult 
egymás tapasztalataiból. A technológusok végre elfogadták, hogy a tömegformákat a 
berendezések által igényelt tér mellett az építéstechnológiai és esztétikai szempontokhoz is hozzá 
kell igazítani.129 Bár a zavaró szint- és léptékváltásokat szemlátomást itt sem lehetett teljesen 
kiküszöbölni, a fentiekben már említett homlokzati panelkonstrukció egyenletes, sűrű rasztere és a 
magasba törő, karcsú ablakok sávjai többé-kevésbé feszes egységbe fogták össze az épület 
formáit. 130  A gépi rendszerekből adódó lépcsőzést végül a kazincbarcikai Borsodi Vegyi 
Kombinát (BVK) és a – nagyrészt csak évekkel később felépülő – tiszapalkonyai Tiszai Vegyi 
Kombinát (TVK) szomszédságában létesített erőművek tervezése során sikerült a minimumra 
csökkenteni: a technológiai egységeket két párhuzamos, eltérő magasságú, de kiegyensúlyozott 
arányú csarnokba fogták össze (1951–1955, illetve 1952–1957; 105–113., 114–121. k.).131 Ez a 
szerkezeti konfiguráció a szerkezeti fesztávolságok jelentős megnövekedéséhez vezetett, amely 
különösen a főtartók tervezése és kivitelezése szempontjából jelentett nagy kihívást. Míg a 
kazincbarcikai erőmű tervezése idején – vagyis a nagyvolumenű hazai helyszíni előregyártás 
kezdő időszakában, 1951-ben – Mátraiék még tömörgerincű elemekben gondolkodtak, addig a 
tiszapalkonyai létesítmény építésekor már a rácsos szerkezetek bevezetését tartották 
indokoltabbnak. 132 Ez utóbbi épület Vierendeel-pillérei és rácsostartói a maguk 35–38 méteres 
hosszával és 40–60 tonnás súlyával a korszak legnagyobb mérnöki bravúrjai közé tartoztak. A 
szerkezet a gigantikus méretek ellenére olyan karcsú volt, hogy – Mokk László megfogalmazását 
idézve – „szinte vasszerkezet hatását keltette.”133 Mindemellett e két erőmű esztétikai egységéhez, 
építészeti kompozíciójuk kompaktságához a tartószerkezetek és a tömegformák tiszta rendjén túl 
az itt bevezetett új panelkonstrukciók is hozzájárultak. (Erre a 3. alfejezetben még visszatérünk.) 

Az eddigiekben tárgyalt épületek összehasonlító vizsgálata nem hagy kétséget afelől, hogy a 
Mátrai-csoport kezdeményezése – legalábbis a nehéz- és villamosenergia-ipari feladatokra 
vonatkozóan – a korszak hazai ipari építészetének legnagyobb rendszerszerűsítési kísérlete volt: 
mások ehhez hasonlíthatóan átfogó és ambiciózus szisztéma kidolgozására – mai ismereteink 
szerint – nem vállalkoztak. Minden jel arra vall, hogy ez a teljesítmény az egész kelet-közép-
európai régióban kibontakozó helyszíni előregyártási törekvések vonatkozásában is magasan 
kiemelkedő volt. Ugyanakkor nem lehet eltekinteni attól sem, hogy – mint arra utaltunk már – a 
Mátrai-iroda az IPARTERV szervezeti felépítésétől bizonyos fokig elkülönülő, speciális pozíciót 
betöltő tervezőcsoportként működött, s ekképp a nagyelemes organizált előregyártási rendszer is 
jobbára az ő saját útjuk volt.134 

                                                 
129 Mátrai – Fekete 1955, 390–391; Pászti 1957, 23–24. 
130 A technológiai tervezés rugalmatlansága következtében a panelkonstrukciót az erőmű oldalhomlokzatain nem 
lehetett olyan tiszta rendszerbe szedni, mint a hosszanti homlokzatok esetében. Ez némiképp megtöri az épület külső 
összképének kompozícióját. Erről ld.: Mátrai – Fekete 1955, 391. 
131 Mátrai és Pászti tervezőtársai voltak az előbbi esetben: Árkay Bertalan, Fekete Béla, Vasek László, az utóbbi 
esetben: Vasek László, Bereczky László. A tömegalakítási folyamatot részletezi: Mátrai – Fekete 1955, 390–391. 
132 E szerkezeti „átállás” indokairól: Mátrai – Fekete 1955, 396–398; Pászti 1957, 22–24; Mokk 1961/a, 272–281; 
Szendrői 1965, 215–216. 
133 Mokk 1961, 278. 
134 A Mátrai-csoport bizonyos fokú szervezeti és szakmai elkülönültségét megerősíti: Bajnay 2005, 35–36. 
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Mátraiék e „különutas” státuszát a vállalat többi irodájának szerkezettervezési tevékenysége is 
igazolja. Ezekben a tervezőcsoportokban ugyanis a helyszíni előregyártáson alapuló 
szerkezetalkotás időről időre olyan irányokat vett, melyek a Mátrai-csoport rendszerétől eltérő – 
bár annak bizonyos sajátosságait és fejlesztési eredményeit egyéni módon integráló – 
elemformálási-szerkezetfelbontási szisztémákhoz vezettek. Ezeket az irányokat mindenekelőtt 
Gnädig Miklós, Koncz Tihamér és Garay Lajos, továbbá Nagy József és Zentai Zoltán neve 
fémjelzi. Az általuk tervezett csarnokok azt mutatják, hogy szerkezettervezési tevékenységüket 
nem annyira az összetett keretelemek alkalmazása, mint inkább a lineáris felbontású, ívtartós és 
lambda-rendszerű elemszisztémák határozták meg. 135  Úgy tűnik, hogy ez a kör a Mátrai-
csoportnál valamelyest korábban kezdte el bevezetni a hazai gyakorlatba a rácsos főtartókat is – 
többek között a budapesti Anód Gyár üzemi csarnokában (Gnädig Miklós, Berendi György, 
1950–1951; 122–123. k.) alkalmazott újszerű megoldások nyomán. 136  Munkáikban a 
csarnokszerkezetek rendkívüli változatossága tárul elénk: a kísérletező szellem a gazdaságos 
elemkapcsolási módszerek, illetve a különféle áttört gerendák, rácsostartók és íves konstrukciók 
kidolgozása terén különösen élénknek bizonyult. Ha a tervezési feladat, az építési helyszín vagy a 
kiviteli organizáció szempontjai úgy kívánták, akkor ők is használtak egyben előregyártott 
kereteket vagy keretrészeket, de – ma ismereteink szerint úgy tűnik – lényegesen ritkábban, mint a 
Mátrai-csoport.137 

Mindazonáltal Pászti Károly a nagyelemes organizált előregyártási rendszer jelentőségét 
bizonygatva hangot adott ezen eltérő szerkezetalkotási irányokkal szembeni – sejthetően nem 
teljesen elfogulatlan, de talán mégsem mindenben alaptalan – kétkedésének. Pászti ezeket jobbára 
egyedi megoldások összességének tekintette, melyek „minden egyes adott esetben új ötletek, új 
próbálkozások alapján, vagy esetleg az adott külső körülmények túlzott figyelembevétele mellett 
kerülnek megvalósításra.”138 Komoly hibának tartotta, hogy ezek az irányok ritkán törekednek az 
átfogó rendszerezésre, de azért elismerte, hogy ennek ellenére sok nagyszerű épület született – 
szerkezetalkotásbeli, gazdaságossági és építéstechnológiai szempontból egyaránt. 

Ezek sorát – az említett Anód Gyár mellett – olyan kevésbé ismert, de fontos munkák kezdik, 
mint az inotai alumíniumkombinát segédüzemi csarnokai (feltehetően Gnädig Miklós, Lauber 
László, Garay Lajos, 1950–1951; 124–126. k.) áttört főtartóikkal és lambda-rendszerű 
keretszerkezeteikkel, a Dunai Vasmű kokillacsarnoka (szerkezet: Molnár Miklós, építészek: 
Kálmán Tamás, Szőke Károly et al., 1951; 127–129. k.) különleges ikerpillérekre épülő 
struktúrájával, a békéscsabai szerszámforgácsoló-gép gyár terve mérleg-rendszerű, áttört 
keretelemeken nyugvó shed-tetőszerkezetével vagy a budapesti MÁVAG-telep III. számú 

                                                 
135 A lambda-rendszerű szerkezeteket olyan elemek alkotják, melyek nem a sarkokon, hanem a legkisebb nyomatéki 
pontokon kapcsolódnak össze. Mokk László szerint „a rendszer abból az elgondolásból született, hogy a nyomatékbíró 
kapcsolás kialakítása a legnagyobb nyomatékok helyén [azaz a sarokpontokon – a szerző] nehéz, és emiatt a kapcsolást 
ott kell elhelyezni, ahol a nyomaték a legkisebb.” – Mokk 1961, 26. Hangsúlyozandó, hogy időnként a Mátrai-csoport 
is kísérletezett lambda-rendszerű szerkezetekkel, melynek legfontosabb példája a már tárgyalt inotai alumíniumkohó-
csarnok volt. 
136 Gnädig 1951. 
137 Minderre az emlékanyag vizsgálatának eredményei mellett a Weisz 1952 által közölt szerkezeti megoldások is 
felhívják a figyelmünket. 
138 Pászti 1954, 4–5. Pászti ebben a szövegkontextusban – elismerve munkájuk jelentőségét – Gnädig Miklós, Garay 
Lajos, Major Sándor, Molnár Miklós és Zentai Zoltán nevét említi. 
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lokomobil-szereldéje szinte törékenynek ható rácsostartóival (mindkettő: Gnädig Miklós, 1951–
1952; 130., 131–132. k.).139 

A rácsostartós, lineáris felbontású csarnokszerkezetek mérnöki fejlesztésének és formai 
finomodásának csúcspontja ebben az időszakban – a tiszapalkonyai erőmű mellett – a szigethalmi 
Csepel Autógyár szürkevasöntödéje volt (Barabás Ferenc, Koncz Tihamér, 1952–1956; 133–141. 
k.). A három, részben eltérő szerkezetű csarnokra oszló hatalmas komplexum II. és III. jelű 
traktusának rácsostartói nemcsak a teherviselést szolgálják, hanem egyúttal felülvilágítóként is 
működnek, amennyiben a tetőelemek felváltva a tartók alsó, illetve felső övére támaszkodnak.140 
A tervezők ezzel a megoldással a lehetséges minimumra csökkentették az elemtípusok számát, 
hozzájárulva a tér formai egységének erősödéséhez is. A felülvilágítók fénnyel telt és árnyékos 
sávjainak monoton ismétlődését a rácsostartók elforgatott négyzethálói, s az átlós merevítőbordák 
háromszögei dekoratív mustraként törik meg. Az I. jelű épületszárny szintén rendkívül finom 
vonalú szerkezetei az eltérő térarányokhoz igazodva más logika szerint épültek fel: itt a 
rácsostartókon hosszirányú monitor-felülvilágítók futnak. Az épület látványa a maga korában 
éppen olyan lehengerlő lehetett, mint a tiszapalkonyai erőműé vagy a csepeli Szerkezeti 
Emelőgépgyáré: ez is az egyik első olyan monumentális vasbeton épület volt, amely immár teljes 
egészében áttört elemekből álló, szövetszerűen könnyű szerkezettel rendelkezett, s amely ekképp 
a „technikai haladást”, a felelős gazdaságosságot és a funkcionalitást a maga építészeti 
autonómiájában közvetítette. 

E nagyhatású példák és az új, immár sokkal gazdaságosabb elemkapcsolási módszerek 
nyomán a lineáris felbontású, rácsostartós csarnokok helyszíni előregyártása csakhamar egyfajta 
napi tervezői rutinná vált a kisebb volumenű, de nagy tömegben megvalósuló beruházások során. 
Ezek közül azokat az épületeket érdemes kiemelni, melyek az általános gyakorlatot igényesebb 
mérnöki megoldásokkal, nagyvonalú térrendszerekkel és finomabb részletformákkal szemléltetik. 
A Diósgyőri Gépgyár üzemfenntartási csarnokának (Vellay István, Borbíró Miklós; 142. k.) a 
részben tömörgerincű, részben rácsos szerkezetű főtartók formai kontrasztjai adnak sajátos 
arculatot. 141  Szerkezetformáik hasonlósága okán érdekes műcsoportot képeznek a kispesti 
Elektromos Készülékek és Mérőműszerek Gyárában, a dunakeszi Vagongyárban és a budapesti 
Szellőző Művekben épült szerelőcsarnokok – világosan mutatva a különféle szerkezeti szisztémák 
konvergáló tendenciáit. 142  (143–145. k.) Sor került néhány rácsostartós shed-csarnok 
előregyártására is: a budapesti Vacuumtechnikai Gépgyár és a diósdi Gördülőcsapágygyár 
lényegében azonos szerkezetű épületei (mindkettő: Böhönyey János, Zentai Zoltán, 1952–
1953/1956; 146–151. k.) elsősorban szellemes statikai megoldásaik és finoman kidolgozott 
elemformáik révén váltak ismertté. 143  A két csarnok szerkezeti elemeinek formarendje az 
alapoktól a lefedésig sehol sem törik meg: a pilléreket, gerendákat és tetőelem-bordákat mindenütt 
tagolatlan, sík felületek jellemzik, melyek azonban a komponensek szinte pálcaszerű karcsúsága 

                                                 
139 Az inotai segédüzemi csarnokokról: MIÉA IFA No. 49–56, 545–552; a kokillacsarnokról: Molnár 1953;  a 
szeszámforgácsológép-gyárról: Weisz 1952, 58; a MÁVAG-szereldéről: Mokk 1955, 261. Valószínűleg a 
kokillacsarnokéval azonos szerkezeti szisztéma szerint épült fel a Dunai Vasmű tűzállótégla-gyárának fedett színje is 
(építészek: Frey Gyula, Módos Ferenc et al., 1952).  
140 Koncz 1956. 
141 A diósgyőri épület nagyrészt fotódokumentáció alapján ismert: MIÉA IFA, No. 909–911, 1064; DIMÁVAG 1958. 
142 E három épület tervezői jelenleg nem ismertek, az épületeket valószínűleg nem publikálták. Fotódokumentációk: 
MIÉA IFA No. 1065–1068 (Elektromos Készülékek és Mérőműszerek Gyára); No. 1643–1645 (dunakeszi 
Vagongyár); No. 378, 1544, 1549–1550, 1645 (Szellőzőművek).  
143 A budapesti épületről: Benkő 1956; a diósdi épületről: Mokk 1955, 248–250; Mokk 1961/a, 268–270. 
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miatt mégsem dominálnak a belső terek összképében, inkább némi nyugalmat visznek a sűrű 
„pillérerdő” látványába. A szerkezet könnyedsége és formai tisztasága a kettős rendeltetésű – 
vagyis a tetőelemeket hordozó, egyben felülvilágító-nyílásként működő – rácsostartókkal is 
összefügg: ezeket diagonális vonórudak beillesztésével teljes magasságukban teherhordóvá tették, 
s ezzel egyfelől jelentős anyagmegtakarítást értek el, másfelől lecsökkentették a szerkezetet alkotó 
elemtípusok számát. Ezek az elemek tehát úgy tették egyszerűbbé a szerkezet konfigurációját, 
hogy közben rácsozataik élénk ritmusával jelentős mértékben gazdagították az épület formavilágát. 

Fentebb szó esett már arról, hogy a Mátrai-csoporton kívül viszonylag ritkán terveztek 
összetett keretelemeken alapuló épületszerkezeteket. Ezek sorából mégis ki kell emelnünk két 
olyat, melyek jelentős mértékben árnyalhatják a korszak szerkezetalkotási törekvéseiről kialakuló 
képünket. A kazincbarcikai BVK ún. szintéziscsarnokát (Lauber László és társai, 1953–1955 
körül; 152–153. k.) alkotó – teljesen tagolatlan felületű, de rendkívül karcsú – keretelemek az 
esztétikai szempontból kifinomultabb példák közé tartoznak, a Dunai Vasmű fenntartóüzemi 
épületegyüttesében található kovácsműhely szerkezete (Molnár Miklós és társai, 1952; 154. k.) 
viszont inkább az átlagos, de jó színvonalú megoldásokat szemlélteti.144 

Az IPARTERV tervezőinek számos különösen nagy, 30 méter feletti fesztávolságú tér 
lefedését is meg kellett oldania. Erre a síkbeli erőjátékú szerkezetek terén – a Ganz Vagon- és 
Gépgyárban már 1948-ban kipróbált – íves főtartókkal kialakított, csuklós kapcsolású keretek 
voltak a legalkalmasabbak. Ezt a szerkezeti szisztémát szintén Gnädig Miklós, Nagy József, 
Garay Lajos és munkatársaik fejlesztették tovább különféle variánsokban. A Diósgyőri Kohászati 
Művek 335 méter hosszú középhengerműve (Resatkó Endre, Molnár Miklós, Nagy József, 1950–
1955; 158–160. k.) és a debreceni Gördülőcsapágygyár kovácsüzeme (Füzér István, Garay Lajos 
et al., 1952–1960; 165., 167–168. k.) fölött szegmensívű – az előbbi esetében I-szelvényű, az 
utóbbiéban rácsos – ívek feszülnek, bordás födémelemeket és hosszanti irányú felülvilágító-
szerkezeteket hordozva.145 A BVK pétisó-raktárát (Gnädig Miklós, Horváth Gyula, 1952–1953; 
169–171. k.) katenoid vonalú rácsos ívtartók alkotják. Ez a megoldás a statikai, előregyártási, 
üzemtechnológiai és formai szempontok gondos összehangolásából eredt. A hosszirányú 
merevítést az ívek gerincvonalát kísérő rácsostartók biztosítják, melyek egyben a felülvilágítóval 
kombinált – s a pétisó halmokba szórását szolgáló – szalaghidat is alátámasztják.146 Az épület 
rendszere – a szerkezet előregyártásának technológiájából származó formai eltérések kivételével – 
a Bevezetésben már érintett Péti Nitrogénművek 1930-as évekbeli sóraktárának közeli rokona.147  

Ezek az épületek a hagyományos reprezentatív középületek látványát felidéző, boltozatszerű 
lefedésükkel, lélegzetelállító fesztávjaikkal nagyon is alkalmasak voltak arra, hogy a korszak 
technikai progressziójának szimbólumává avassák őket. Úgy tűnik, mintha a tervezők tudatában 
lettek volna ennek, s az elemformálás minden lehetséges módján arra törekedtek volna, hogy 
felerősítsék a szerkezetek technikai „önértékében” és monumentalitásában rejlő ünnepélyességet. 
Megkapó például, ahogy a debreceni kovácsműhelyben – a Mátrai-féle esztétikai alapelveket 
felidézve – a tetőpanelek merevítőbordáinak rendjét az ablakrácsozatok is folytatják, ahogy az 

                                                 
144 A szintéziscsarnok ismertetése: Petz 1956, 30, 38. A szintéziscsarnok kivitelezését dokumentálja: MIÉA IFA No. 
603–609. A kovácsműhely szerkezetét dokumentálja: MIÉA IFA No. 87-97.  
145 Nagy 1955; Mokk 1955, 269–270; Füzér – Jakab 1960. A debreceni Gördülőcsapágygyár kovácsüzeme nagyrészt 
1952–1953-ban épült fel, de a beruházás 1953 és 1956 között tartó kényszerszünete miatt csak 1960-ra készült el 
teljesen.  
146 Gnädig 1953. 
147 A péti sóraktár terveit Mátrai Gyula tervezőcsoportja készítette az 1930-as évek második felében.  
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ívtartók rácsrúdjainak cikkcakk-vonala a pilléreken is végigvonul. A középhengermű terében a 
felülvilágítón át beömlő fény és a födémpanelek szokatlanul mély kazettáinak sötétsége közötti 
drámai kontraszt uralja a szemlélő figyelmét. A pétisó-raktár rácsostartóinak meredeken magasba 
szökő, de a gerinchez közeledve egyre „kerekdedebb”, egyre „lassuló” ívelése, a rácsbordák 
sajátos díszítmény-jellege és a szerkezetformák derűs részletgazdasága sajátos kettősséget ad a tér 
látványának, mely egyszerre sugároz feszülő erőt és légies kiegyensúlyozottságot. Végső soron e 
három épület esztétikájának lényegi momentuma, hogy minden részletükben áttűnnek egymáson 
az építészeti pátosz fogalmával összekapcsolódó régi motívumokra és komponálásmódokra 
emlékeztető alakzatok, illetve a modernizmus technikai progressziójával társított „nagyfesztávú 
könnyedség” és szerkezeti „felbontottság” (vagyis: az elemek korábban ismeretlen mérvű 
áttörtsége, illetve az épületek konstrukciójának összeszerelt jellege). Ez utóbbi aspektus a 
monumentalitás esztétikai kategóriájának azt az ekkoriban még relatíve új – s főképp a friss 
szerkezeti vívmányokban rejlő fenségességet hangsúlyozó – értelmezését juttatja eszünkbe, 
melyről a Bevezetésben Louis I. Kahn építészetelméletével kapcsolatban esett szó.  

Az IPARTERV szerkezetalkotásbeli irányai között természetesen élénk kölcsönhatások is 
érvényesültek. Erről vall a debreceni Gördülőcsapágygyár üzemi főépülete (Füzér István, Garay 
Lajos et al., 1952–1953; 161–164. k.). A tizenegyhajós csarnok szerkezetét a főtengelyre 
merőleges irányban egymás mellé állított kétlábú, mindkét oldalukon konzolosan túlfutó 
rácsostartóval kialakított keretelemek sorai alkotják. Ezek tehát a Mátrai-féle „K” jelű elemtípus 
sajátos, szimmetrikus változatai, melyek rácsos és hajlított övű kialakításukkal a csepeli 
Szerkezeti Emelőgépgyárra emlékeztetnek. A felülvilágító-rendszer azonban már a diósdi 
Gördülőcsapágygyár, a Vacuumtechnikai Gépgyár és a Csepel Autógyár szürkevasöntödéjének 
szerkezeti logikáját idézi fel speciális rácsostartóként is működő ablakelemeivel, melyek felváltva 
a konzolok végein, illetve a keretelemek keresztirányban húzódó rácsostartóin nyugszanak.148 Az 
épület lényegében két, ellentétes irányban elrendeződő szerkezeti szintet képez, melyek rendkívül 
összetett, ritmikusan váltakozó formai viszonyrendszerben állnak egymással. A két szintet formai 
és statikai értelemben egyaránt a tetőpanelek kapcsolják össze, mivel minden második szakaszban 
egyszerre mindkét réteggel közvetlen strukturális kapcsolatban állnak. Az elemek áttörtsége 
olyasfajta transzparenciát ad az egész szerkezetnek, amely – a Szerkezeti Emelőgépgyár 
formavilágát felidézve – mintegy feltárja a szemlélő számára az alkotói imaginációt és a statikai 
számítás tudományát szintetizáló tervezői koncepciót. Így lehetséges, hogy a szerkezet működési 
alapelve, vagyis az egymást kiegyensúlyozó hossz- és keresztirányú statikai erőjáték egy minden 
elemében áttekinthető térhálóként nyilvánul meg – s mint ilyen, nem csupán a műszaki 
megoldások tiszta ésszerűségét juttatja kifejezésre, hanem azt messze meghaladva, teljesen önálló 
esztétikai élményt is nyújt. 

E nagyszabású, látványos csarnokokat a kortárs szaksajtó olyan hatalmas mennyiségben 
méltatta, hogy könnyen elfeledkezhetünk a korszak többszintes üzemi épületeiről. Annak ellenére, 
hogy a Mátrai-csoport 1950–1951 táján már megtervezett egy négylábú keretelemekből 
összeállítható emeletes épületszerkezetet, a mérnöki tapasztalatok hiánya és az építőipari korlátok 
még éveken át akadályozták ilyesfajta konstrukciók megvalósítását.149 Az emeletes elrendezést 
igénylő üzemek számára ekkoriban többnyire részleges helyszíni előregyártáson alapuló 
szerkezeteket terveztek, az 1940-es évek végén kialakult szisztémákat hasznosítva. Minthogy ezek 
                                                 
148 Füzér – Jakab 1960. 
149 A Mátrai-féle szerkezetről: Mokk 1951, 87–88. 
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az épületek kevés újdonsággal szolgáltak, a szaksajtó érdeklődését csak ritkán keltették fel, noha 
számuk az iparosítási roham közepette gyorsan nőtt. Jellegzetes példa a háromszintes Kaposvári 
Fonoda (Kiss Ferenc, Böhönyey János, Pesti Tibor, 1950–1951; 172–177. k.) és a négyemeletes 
Zalaegerszegi Ruhagyár (Kiss Ferenc, Méhes György, Pesti Tibor, 1950–1951; 178. k.): mindkét 
épület szerkezetét monolit pillérek és mestergerendák, valamint a rajtuk nyugvó előregyártott 
fiókgerendák által hordozott – szintén előregyártott – födémelemek alkotják, a bevilágítást pedig a 
hosszanti homlokzatokon megjelenő hatalmas üvegfalak biztosítják.150 

Az IPARTERV csak 1955 táján kezdte meg a teljes egészében helyszíni előregyártáson 
alapuló többszintes épületszerkezetek kifejlesztésével kapcsolatos vizsgálatokat és kísérleti 
építkezéseket. A tervezők a lineáris és keretelemes felbontás módozataival egyaránt sokat 
foglalkoztak, de talán a legsikeresebb megoldások az épületek teljes magasságát átfogó pillérekre 
és az azokra rögzített födémelemekre alapozódó szisztémák voltak.151 Az egyik első megépült 
példa, a háromszintes kaposvári cukorraktár (Zentai Zoltán, Takátsy Béla, Böhönyey János, 
1955–1956 körül; 179–182. k.) mind formai, mind építéstechnológiai szempontból a 
legjelentősebbek közé tartozik. Az épület tervezői a hazai helyszíni előregyártás általános 
törekvéseinek megfelelően az elemtípusok és a szerkezeti csomópontok számának 
minimalizálását, illetve a konfigurációk egyszerűsítését tűzték ki célul. Ennek érdekében olyan 11 
méter magas (azaz mindhárom szintet átfogó), kettős szelvényű pilléreket terveztek, melyek a 
szelvényeket összekötő hevederelemek segítségével a födém- és tetőpaneleket alátámasztó 
gerendarácsok hordozására is alkalmasak voltak.152 A födémek mély rácskazettái, a kissé zömök, 
vaskos pillérek és a szerkezeti elemek tagolatlan, nyers felületei az építőanyag sajátos minőségét 
(súlyosságát, keménységét, érdes textúráját) hangsúlyozó elementáris plaszticitást adtak a belső 
terek összképének, miközben a támaszok áttörtsége, illetve a gerendák váltakozó ritmusa 
mozgásba lendíti és gazdag fény-árnyék játékkal élénkítette fel a formákat. A következő években 
számos, hasonlóképpen magas színvonalú többszintes üzem épült, melyek a korai kísérleti 
szerkezetek technikai-formai változatossága után fokozatosan egyre egységesebb mérnöki 
megoldásokat mutattak. 

Összegezve az eddigieket, világosan látható, hogy – igazolva Ruzicska Béla véleményét – a 
korszak szerkezeti innovációja nagyrészt a teljes helyszíni előregyártás területére szorítkozott, 
ugyanakkor e módszeren belül rendkívül sok változatban öltött testet. Mindemellett érezhetőek 
bizonyos konvergenciák is. Ahogy arról számos épület példáján meggyőződhettünk, általános 
törekvés volt az eltérő funkciójú szerkezeti elemek integrációja, különösen a térhatároló- és 
felülvilágító-szerkezeteknek a főtartó-rendszer erőjátékába való bekapcsolása, statikai 
„egyenrangúsítása”. Ez esztétikai értelemben is előnyös tendencia volt: az épületeknek tisztább 
formarendet, egyszersmind gazdagabb térstruktúrát kölcsönzött. Megfigyelhettük, hogy Gnädig, 
Koncz, Garay és munkatársaik terveiben a Mátrai-féle elemformálási elvekhez hasonló 
részletképzési módok bontakoztak ki, melyek számos eltérő szerkezeti konfigurációt mutató 
épületet tettek egymáshoz hasonló karakterűvé. Ebben a tekintetben a szerkezeti komponensek 
plasztikus tagolásának, illetve áttörésének az egész konstrukciót átfogó szisztematizálása – 
egységes mintázatba való rendezése – volt a leggyakrabban visszatérő formai törekvés. A 
tervezők ezzel a módszerrel összehangolhatták az eltérő karakterű és méretrendű 

                                                 
150 Szendrői 1951/a, 52–53; Tóth et. al. 1951. 
151 Többszintes 1957. 
152 Ibid, 71. 
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szerkezetformákat, finomíthatták az olykor szükségszerűen monstruózussá növekedő 
betontömegek formai nyersességét, cizelláltabbá tehették az elemek csomópontjait. Ugyanakkor a 
korszak legjelentősebb épületei nyilvánvalóvá tették számunkra, hogy a tervezők az egységes 
szerkezeti osztásrendeket mély mérnöktudományi és esztétikai összefüggések érzékeltetésére is 
alkalmazták, hiszen általuk a konstrukció legbenső lényegére, vagyis az épület előregyártott 
elemei közötti speciális statikai erőjáték rejtett viszonylataira, s azon keresztül magára a tervezői 
invencióra irányíthatták a szemlélő figyelmét. Mindez arra vall, hogy a helyszíni előregyártáson 
alapuló tervezés irányait egyfajta, az alapelvek szintjén általánosan érvényesülő – de 
természetesen nem tudatosan követett és szavakba csak igen ritkán foglalt – „új betonesztétika” 
hatotta át, amely persze építészről építészre és épületről épületre mindig új variánsokban öltött 
testet. 

Szakcikkek és visszaemlékezések egész sora tanúskodik arról, hogy a helyszíni előregyártás 
terén elért eredmények az ipari építészethez kötődő egész tervezői közösség szakmai 
identitásának legfőbb elemeivé váltak. Erősítette ezt az általános szakmai közvélemény is, mely 
az ipari építészet összképében a helyszíni előregyártásból eredő vonásokat tartotta a 
legmarkánsabbnak. Közvetetten erre utal Bajnay Lászlónak az a cikke, amely az ipari épületek 
szükségképpen expanzív tájalakító szerepét elemezte, mérlegelve a természethez és a kultúrtájak 
építészeti hagyományaihoz való konfliktusos viszony kérdését. Bajnay az ipari építészetnek e 
legszélesebb kontextusában a helyszíni előregyártás sajátosságainak tulajdonít alapvető szerepet: 
mint írja, „a részletkialakítás (homlokzatképzés) terén (…) a nagyelemű előregyártás ad olyan 
határozott megjelenést ipari épületeinknek, melyet joggal nevezhetünk hazai jellemvonásnak.”153 
Bajnay számára tehát ez a szerkezetalkotási metódus nemcsak ésszerű és esztétikus mérnöki 
megoldásokat, hanem a magyar tájat sajátos módon megváltoztató építészeti formavilágot is 
jelentett.  

A helyszíni előregyártáson alapuló szerkezetalkotás fontos szerepeinek sora azonban itt még 
nem ér véget, hiszen az ipari építészet szükségszerűen „technocentrikus” formai elvrendszerei és a 
szocialista realizmus stílusdiktátumai közötti konfrontáció feloldása kapcsán is előtérbe került. 
Erre a 3. alfejezetben térünk ki részletesebben. 

 
 

2. A tipizálás széttartó irányai  
 

Elsősorban az új szerkezettervezési gyakorlatra, illetve az I. 1. alfejezetben érintett – többé-
kevésbé változatlanul érvényesülő – építőipari és beruházási tényezőkre vezethető vissza az, hogy 
a tipizálási munka az erős szakpolitikai nyomás ellenére sem tudott tömegesen alkalmazható 
eredményeket felmutatni az 1950-es évek első felében. Bár fontos elméleti tevékenység folyt ezen 
a téren, a sebesen haladó üzemi projektek kapcsán zajló egyedi szerkezettervezési munkák 
mindvégig elvonták a szakmai kapacitást az ipari építészet átfogó koncepción alapuló műszaki 
fejlesztésétől. Ez természetesen a tipizálást érintette a legérzékenyebben, hiszen az összes 
szakterület precízen megszervezett együttműködését igényelte volna.154 

                                                 
153 Bajnay 1956, 86. 
154 Erre utal: Benkő – Weisz 1953, 374. 
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Mindezek következtében a tipizálás – ahogy Ruzicska Béla megállapítja – „spontán és nem 
átfogó szemléletű” lett: a tervezők lázas igyekezetükben minden lehetséges utat célba vettek.155 
Az IPARTERV Műszaki Osztályán folyó munka összességében valóban nagyon heterogén 
összképet mutatott. A szakemberek iparáganként és épülettípusonként más-más koncepciót 
tartottak járható útnak, élesen elkülönítve egymástól a nehéz-, könnyű- és élelmiszeripari 
gyártócsarnokok, a kisebb léptékű segédüzemek és a nem csarnok-jellegű mérnöki létesítmények 
tipizálását. Ez a differenciáló megközelítés az ipari építészet sokféleségéhez érzékenyen igazodó, 
sikeres gyakorlathoz is vezethetett volna, ám a tipizálás különféle irányainak összehangolása, a 
közös nevezők felkutatása elmaradt. 

A nagyobb méretű csarnokok tipizálását leginkább az akadályozta, hogy – egy 1950–1951-
ben végzett felmérés szerint – a technológiai igények szinte végtelen változatossága és az abból 
következő sokféle darumagasság és fesztávolság a megépült csarnokokban a szerkezeti variációk 
és a különféle méretrendek rendkívül magas számát eredményezte. 156 Az egyik legfőbb ok 
valószínűleg az volt, hogy – általánosan elfogadott munkaszervezési alapelvek hiányában – 
gyakran elmaradt a technológus-mérnökök és az építészek tevékenységének összeegyeztetése a 
tervezési folyamatok során. Ennek eredményeképpen a létesítmények kialakításában primátust 
élvező technológusok által meghatározott – ám építészeti szempontból nem feltétlenül optimális – 
téri paraméterek még a hasonló rendeltetésű épületek esetében is sokszor merőben eltérő 
szerkezeti szisztémákat követeltek meg, eleve lehetetlenné téve az egyes csarnoktípusok építészeti 
egységesítését. 157  Ez a helyzet nyilván szorosan összefüggött a gazdasági és funkcionális 
értelemben vett „jó ipari épület” ekkoriban széles körben elfogadott – de a kortársak között már 
sok kritikusra találó – ismérveivel is. Az erőművi csarnokok tervezési problémái kapcsán már 
megismertük a korszak szaksajtójában is teret kapó nézetet, mely szerint akkor igazán jó és 
gazdaságos az épületszerkezet, ha tökéletesen „testreszabott”, ha a lehető legpontosabban 
illeszkedik a gyártástechnológiai és emberi igények kielégítéséhez minimálisan szükséges méretű 
térhez. 158  

Érthető tehát, hogy a tervezők keveset foglalkoztak azon csarnokszekciók kialakításával, 
melyeket Perényi Imre és Lux László az 1940-es évek vége óta szorgalmazott. Helyette a 
szerkezetfejlesztés egy másik – az építéstudományi szakemberek és intézmények által szintén 
szorgalmazott – irányára, a helyszíni előregyártáson alapuló csarnokok másodlagos statikai 
szerepű elemeinek (vagyis fiókgerendáinak, tetőelemeinek, ablak- és felülvilágító-szerkezeteinek, 
darutartó gerendáinak, stb.) tipizálására kezdtek koncentrálni. 159 (183–184. k.) A típuselemek 
kialakítása természetesen a csarnokok bizonyos fokú méretkoordinációját is megkövetelte: ennek 

                                                 
155 Ruzicska 1969, 78. Ugyanő egy másik, részletesebb cikkében is ecseteli az egyedi szerkezettervezést igénylő 
nagyszabású ipari beruházások és a tipizálási munka lemaradása, illetve felaprózódása közötti összefüggéseket – 
néhány további hátráltató kötöttség felsorolásával: Ruzicska 1964, 155–156. 
156 Katona 1951/b, 296–297. 
157 A technológusok és az építészek viszonyáról lásd különösen: Szendrői 1952, 72–73. 
158 Erről ld. különösen: Mátrai – Fekete 1955. A „tökéletesen testreszabott” ipari épületekkel kapcsolatos nézetekről 
általában: Kiss 1952, 253. 
159 Erre utal: Lux 1950, 705; Katona 1951/b, 297–298; Szendrői 1951/a, 32; Rados 1956, 225-228, 247.  Részletes 
adatokat rögzít e tipizálási célokkal kapcsolatban az ITI 1949. július 27-én kelt munkaprogramja is – MNL OL XXIX-
D-10-a 6. 
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érdekében szovjet minta alapján hivatalosan meghatározták a keretszerkezetek optimális 
modulhálóját.160 (185–186. k.) 

Bár szinte mindenki egyetértett abban, hogy a szerkezettipizálás végső céljának az üzemi 
előregyártáson alapuló, csereszabatos elemrendszerek kialakításának kell lennie, ezzel a 
gyakorlattal az ügyet – kényszerűen és nyilvánvalóan ideiglenes szándékkal – a helyszíni 
előregyártás körébe utalták. Ez utóbbi azonban elsősorban a helyi kötöttségekhez igazodó egyedi 
elemrendszerek terén volt sikeres. Nem meglepő tehát, hogy e típuselemek első generációja nem 
vált be, sőt, a friss tapasztalatok alapján 1951 körül kidolgozott újabb típusok sem: annyira 
gyorsan elavultak, hogy a tervezők csak elenyésző mértékben illesztették be terveikbe.161 

A tökéletes testreszabás elvével és a szerkezeti tipizálás e szükségmegoldásaival egyaránt 
szakítani igyekezett Kiss Ferenc, aki 1952-ben egy merőben eltérő szemléletmódra hívta fel a 
figyelmet. Mint írja, a tipizálás megfeneklését nem az ipari létesítmények speciális természete 
okozta, hanem az alapismeretek hiánya és a téves szakmai beidegződések: a tökéletes testreszabás 
elve félreértés, hiszen „a gyár (…) élő, változó és fejlődő szervezet, mely rövid idő (…) alatt 
túljut azon a fejlettségi fokon, amelyet az eredeti technológiai terv képviselt. Ennek következtében 
nem az a jó gyárépület, amelyik a technológiai tervet pontosan kielégíti, hanem az, amelyik 
azonos költség mellett, belső kihasználás és fejleszthetőség szempontjából a legrugalmasabb és a 
gyakorlati fejlődésből következő technológiai módosításokat a legszélesebb körben lehetővé 
teszi.”162 Rámutat arra is, hogy a csarnokok tüzetes vizsgálata alapján igenis lehetséges olyan 
általános pillérhálók meghatározása, melyek egyszerre több ipari ágazat és azokon belül többféle 
gyártási profil számára is optimálisak (vagyis a gazdaságosság elveivel összeegyeztethetőek olyan 
nagyobb fesztávú pillérhálók, amelyek korábban indokolatlanul túlméretezettnek számítottak 
volna). 

Ennek igazolására Kiss egy típus-ipartelep részét képező csarnoktervet is közölt, melynek 
szerkezete egy 12×12 méteres pillérhálón alapuló, elvben több irányban bővíthető és a 
gyártástechnológiai átrendezésekhez viszonylag nagy mozgásteret biztosító rendszert képez – 
elsősorban gép-, műszer- és textilipari felhasználásra. 163  (187. k.) A csarnokot a Mátrai-féle 
YMY-elemszisztémára emlékeztető, helyszínen előregyártott szerkezet alkotja. Adaptációjára 
mindössze egy alkalommal, a budapesti Beloiannisz Híradástechnikai Gyár (BHG) lakatosüzeme 
kapcsán került sor, mert azonnal bebizonyosodott, hogy kivitele túl drága, bővítése körülményes 
és funkcionálisan hibás.164 (188. k.) Mindazonáltal Kiss Ferenc koncepciója fontos előzménye volt 
annak a tipizálási iránynak, amely az 1950-es évek második felétől bontakozott ki, s amely az 
üzemi előregyártású ún. univerzális ipari típusszerkezetek kifejlesztésére koncentrált. 

Az összes ipari építkezés mintegy negyedét (!) kitevő különféle kisléptékű segédüzemek 
tipizálása téren a tervezők – szemben az általános vélekedéssel, miszerint a teljes ipari épületek 
tipizálása nem járható út – jellemzően a létesítmények minden fontosabb elemének pontos 
rögzítését (vagyis a diszpozíció, a tömegforma, a tartószerkezet és a részletek jelentős mértékű 

                                                 
160 Benkő 1951, 28.; Katona 1951/b, 296-298.; Szendrői 1952, 74. Az Építési Minisztérium az IPARTERV-nél 1950-
től kidolgozott csarnok-modulokat 1952-ben tette kötelezővé: Rados 1953, 24–27.  
161 Lux 1950, 704; Lux 1951, 352. 
162 Kiss 1952, 253. 
163 Kiss 1952 mellett közli és elemzi még: Rados 1953, 310–316. A típusterv adaptálásáról: Szendrői 1961, 7. 
164 Szendrői 1961, 7. 
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megkötését) tűzték ki célul. 165 Ez az irány sem volt sikeres: a különféle raktárak, hűtőtornyok, 
kovácsműhelyek, generátor- és transzformátorházak számára készült típusterveket az 
üzemszervezési és gyártástechnológiai igények állandó változása és a tervfelhasználás 
koordinálatlansága miatt nem annyira adaptálták, mint inkább újra és újra áttervezték.166 (189–192. 
k.) 

A teljes épületek tipizálására törekvő vonal csak egyes élelmiszeripari ágazatok és a 
mezőgazdasági ipar bizonyos épülettípusai terén könyvelhetett el szerényebb sikereket, mert ezek 
a létesítmények könnyebben egységesíthető technológiai szisztémákkal rendelkeztek, s a 
beruházások során viszonylag gyakran ismétlődtek az azonos rendeltetésű épületek.167 Építészeti 
szempontból az 1954-ben kidolgozott kenyérgyár-típustervek tűnnek a legjelentősebbnek. (193. 
k.) Ezek egyik adaptációja volt a siófoki kenyérgyár (Győri Tervező Vállalat, 194–195. k.), amely 
egyben az 1950-es évekbeli ipari építészet „nagy átlagának” jellemző példájaként is értékelhető – 
mind szerkezeti, mind formai szempontból. A típusterv a korszak építőipari realitásainak 
megfelelően részben helyszínen előregyártott, részben monolit szerkezetet határozott meg. A 
létesítmény közös axisra felfűzött három építészeti egysége – a lisztsiló, a gyártócsarnok és a 
szociális-expediálási tömb – egyszerű, hasábos tömegekből álló, de mozgalmas kompozíciót 
alkotott. A vöröstégla-burkolatú falak egyöntetűségét – a szocialista realizmushoz csak 
jelzésszerűen igazodva – tagozatos ablakkeretek és a lisztsilón körbefutó figurális fríz oldotta.168 

A siófoki kenyérgyár megépítésének idején azonban az ipari építészeti tipizálás már közel volt 
ahhoz, hogy maga mögött hagyja e szerteágazó és bizonytalan kísérleteket, s gyökeresen más 
alapelvek szerint kezdje újra a munkát. 

 
 

3. Technológia versus ideológia: a szocialista realizmus dilemmája 
 

A háború utáni évtizedekkel foglalkozó hazai építészettörténeti szakirodalom mindmáig hajlamos 
figyelmen kívül hagyni, hogy a Rákosi-korszak ipari építészetének formai sajátosságait az 
előzőekben elemzett szerkezeti-technológiai tényezőkön túl a hivatalosan diktált építészeti 
ideológia is alakította. Kétségtelen ugyan, hogy a szocialista realizmus (illetve ironikus felhangú, 
közkeletű nevén, a szocreál) kérdései a nagy iparosítási roham műszaki jellegű feladatai közepette 
csak másodlagos jelentőségűek lehettek, mégis meglepően sokféle formai tendencia – vagy 
inkább tervezői stratégia – bontakozott ki a stílusdiktátumok hatására az üzemi épületek 
megalkotása során. Ez a jelenség – mint látni fogjuk az alábbiakban – rámutat arra, hogy az az 
általánosnak tekinthető vélemény, mely szerint az ipari létesítmények tervezése maradéktalanul 
megőrizte szakmai önállóságát a szocreállal szemben, s a ritka kivételek voltaképpen csak a 
szakterület határmezsgyéjén születtek, alighanem revideálandó.  

Az építészszakma „szellemi szovjetizálása” céljából 1949 nyarán induló ideológiai támadások, 
melyek a modernizmust az új társadalmi rend szempontjából tűrhetetlen polgári-értelmiségi, 

                                                 
165 A megoszlási adatok forrása: Katona 1951/b, 295. Számos segédüzemi típus- és iránytervet közöl: Rados 1956, 
227–233, 262–267;  
166 Rados 1956, 228–229, 259–262. A transzformátorházak tipizálására vonatkozóan: Gerhardt 1957. 
167 Elsősorban a kenyérgyárak, tejüzemek, hűtőházak, gabonatárházak, magtárak, különféle terményfeldolgozók 
számára sikerült nagyobb számú adaptációra alkalmas típusterveket kidolgozni. Mindezekről ld.: Lakatos 1955; Pintér 
1955; Csaba 1955; Szabó 1954. 
168 Lakatos 1955, 74. A típustervet adaptáló tervezőirodát megjelöli: Szigetvári 1975, 157. 
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kozmopolita, drága és nem közérthető stílusnak bélyegezték, eleinte alig érintették az üzemi 
beruházások területét. Az ipari építészet éppen sajátos technológia-orientáltsága, a hagyományos 
értelemben vett reprezentációra kevéssé alkalmas tulajdonságai, a szimbolikus közösségi terektől 
távol eső helyszínei okán kezdetben olyan speciális műfajként értelmeződhetett, amelyre ezek a 
kérdések sokkal kisebb mértékben vonatkoznak. A politikai igényeknek megfelelően átszervezett 
szaksajtó célkeresztjébe elsősorban a modern köz- és lakóház-építészet széles körben ismert 
példái kerültek: a negatív tartalommal telített (vagyis a konstrukciót öncélúan túlfokozó, a 
szocializmustól idegen tartalmakat erőszakoló) formalizmus vádja mind gyakoribbá vált. 

Noha a formalizmus-vita kapcsán eleinte a modernizmus egyfajta korrekciójának, 
takarékosabb, „szocialista szellemű” adaptációjának gondolata látszott kibontakozni, 1949 végétől 
már megjelentek az első radikális fordulatot követelő, s a modern építészetet egyértelműen tagadó 
írások. A klasszicizáló szovjet szocialista realizmus mind inkább utat tört magának a szakmai 
fórumokon, a „szocialista tartalom – nemzeti forma” jelszavával együtt (az előbbi a célszerűség, a 
művészi kifejezés és a szocialista világrend nagyszerűségét tükröző monumentalitás egyidejűségét, 
az utóbbi a helyi „haladó hagyományokra” alapozódó formálást jelentette). A hivatalosan 
kikényszerített építészeti fordulatra 1951 tavaszától került sor: a politikai és szakmai szervek a 
modernizmussal való szakításban, az előremutató (tehát a szocializmust megelőlegező) reformkor 
klasszicista építészetének követésében (de nem másolásában) és a szovjet építészet új 
eredményeinek hasznosításában jelölték meg a követendő irányvonalat.169 Ennek a folyamatnak a 
hatása egy idő után elérte az ipari építészetet is – bár jelentős késéssel és közel sem olyan 
intenzitással, mint az építészet más területeit, s még akkor is, ha a technológiai kötöttségek 
számos épülettípus esetében mentesítették a tervezőket a formai kritériumok kényszerétől. 

Minderről először az IPARTERV saját folyóirata, az Ipari Építészeti Szemle (IÉSz) 1951 
elején (tehát röviddel a szocreál-fordulat előtt) megjelent számából értesülünk. Bár Szendrői Jenő 
az 1950-ben készült legjelentősebb tervekről és épületekről írt összefoglalójában elsősorban a 
műszaki minőségre fókuszált, azért – elég szűkszavúan, talán kissé vonakodva – utat engedett a 
hivatalosan elvárt ideologizáló kritikának is.170 Szendrői – mintegy behozva a lemaradást – a 
formalizmus-vita egyfajta sűrítményét vetíti rá az ipari építészet friss példáira: a tervekben „a 
formaképzés még erősen kozmopolita, leginkább a bauhaus nyomait viseli magán – nagy, 
indokolatlanul megnyitott üvegfelületek, a funkciók erős és túlzott kihangsúlyozása jellemzők. 
Amellett bizonyos építészi öncélúság és (…) sok célépület jellegű homlokzat mögött erőltetett 
alaprajzi elrendezés lappang. (…) a tervezők nem állnak elég szoros kapcsolatban az üzemi 
dolgozókkal (…) és emiatt terveik egyénieskedők, nem tükrözik vissza azt a kollektív 
együttműködést, amely egy szocialista társadalomban a tervezőt és a dolgozót össze kell, hogy 
kösse.” 171  A szerző főként az emberi léptékek jelentőségét figyelmen kívül hagyó, monoton 
homlokzatokat, a konstruktivitás kedvéért túltagolt tömegeket tekinti kerülendőnek. Mindezekkel 
szemben akkor indul el a tervező a „szocialista realista építőművészet” felé, ha tömbösítésre, a 
nyílásméretek- és formák mértékletességre, a nagy felületek „architektonikus” feltagolására 
törekedik. A történeti építészetről, illetve a klasszicizálásról azonban a cikk egyetlen szót sem ejt.  

Hozzá kell tenni, hogy a Szendrői által sorolt kritériumok voltaképpen a korszak építőipari 
adottságaival számoló szakmai racionalitást is tükrözik, s talán azért látszanak egybevágni a 
                                                 
169 Minderről ld.: Simon 1999; Simon 2000. 
170 Szendrői 1951/a. 
171 Ibid. 31. A Bauhaus intézménynevet a szerző maga írja kis kezdőbetűvel, kvázi stílusfogalomként használva. 
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formalizmus elleni harc kliséivel, mert azok gyakran szintén a gazdaságosságra vonatkozó 
hasonló – általában nehezen ellenőrizhető hitelességű – érvekre épültek. 172 Szendrői – esetleg a 
szakmai szuverenitás megőrzése, a modernizmus iránti elkötelezettsége okán? – az elmarasztalt 
megoldásokat a szövegbe szervetlenül betoldott ideológiai frázisokkal állítja szembe, melyek 
mögött aligha áll valódi meggyőződés, annál inkább sok kétség. Ott van bennük az a 
bizonytalanság, amely 1950–1951 fordulóján a hazai építészet egészét jellemezte: ekkoriban a 
szakpolitika már megkövetelte a modernizmussal való szakítást, de az azt felváltó irányvonalat 
még nem jelölte meg egyértelműen. Szendrői viszont bizakodott, s úgy vélte, hogy talán épp a 
gyárakban – az új társadalom „súlypontjaiban” – jelennek majd meg az új építészet csírái. 

Az említett lapszám a kritikák értelmezését segítendő, egy, a Dunai Vasmű számára készült 
csarnokterv két változatát közölte: az egyik a drágának, formalistának minősülő megoldást 
(légiesen könnyed, hatalmas üvegfalak, a belső szerkezet leplezetlen megmutatása, hófehér 
falfelületek), a másik a vállalatot meglátogató szovjet elvtársak javaslatainak megfelelően 
redukált, „formalizmusmentes” irányt (keskeny sávokká zsugorított ablakok, nyersen hagyott, 
széles téglafalak) szemléltette. 173 (196–197. k.) Ez utóbbi formálásmód a Dunai Vasmű számos 
épülete esetében, főképp a kokillacsarnok és a fenntartóüzemi épületegyütteshez tartozó ún. 
mechanikai javítóműhely (Frey Gyula, 1950–1951) homlokzatain meg is jelent. (198., 155. k.) 

Mindezeken túl az IÉSz keveset foglalkozott a fordulat évében a szocreál problémájával, a 
„mit nem” helyett a „hogyan” kérdésével. Ez a tervezőkben nyilván tovább erősítette azt a 
meggyőződést, hogy a korszerű üzemi épületek szerkezete és formavilága aligha illeszthető be 
ellentmondások nélkül a történeti építészet vonatkozási körébe, következésképp nem kell a 
klasszicizáló szocreál útvesztőibe mélyebben belebonyolódniuk. Arra, hogy ez az álláspont 
valóban általános lehetett, Száva István és Malecz Erika építészek 1951 októberében megjelent 
cikke utal, miszerint sok tervező úgy véli, hogy „az ipari épületet rendeltetésénél fogva sem lehet 
másképpen tervezni, mint funkcionalista, konstruktivista elvekkel.”174 Hasonló megállapítást tesz 
az IÉSz 1954-es számában Major Máté is: szerinte „félreértés” azt gondolni, hogy „az ipari 
építészetben – a korszerű funkciók (technológia) és a korszerű konstrukció fontossága 
következményeként – továbbra is csak a formálás 1951. előtti elvei érvényesülhetnek.” 175 
Hozzáteszi, hogy az „újjal” pusztán tájékozatlanságuk és dogmatikus szemléletük miatt 
szembehelyezkedő tervezők szinte menekülnek e szakterület felé. Major szavai sokat elárulnak a 
közhangulatból: az IPARTERV az informális szakmai közegben nyilván nem a „haladásra” 
képtelen tervezők gyülekezeteként, hanem az építészeti elvhűség szimbólumaként jelent meg.176 

Száva és Malecz írása a magyarországi ipari építészet történetének erősen tendenciózus 
áttekintésével a szocreál létjogosultságát igyekezett igazolni: a Hild József által klasszicista 
stílusban tervezett pesti Valero selyemgyárat mint a szárba szökkenő hazai ipari kultúra és a 
reformkor szellemiségét együttesen kifejező remekművet emelik ki, szembeállítva a kiegyezés 
utáni ipari építkezések „idegen érdekeket szolgáló”, rideg kozmopolitizmusával, felszínes 
pompájával. Mint írják, a 19–20. század fordulójának szerkezeti újdonságai nagyszerű távlatokat 
nyitottak ugyan az ipari építészet számára, ám a funkcionalizmus és a konstruktivizmus öncélúan 
                                                 
172 Szemléletes példa erre az érvelésmódra: Perényi 1950. 
173 Benkő 1951, 29. 
174 Száva – Malecz 1951, 46. 
175 Major M. 1954, 7. 
176 Erre utalnak Lux László és Szendrői Jenő, valamint az IPARTERV-nél akkoriban pályakezdőként dolgozó Bajnay 
László visszaemlékezései is: Lux et al. 1988, 539; Pozsgai 1988, 580–581; Bajnay 1988, 586. 
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alávetette ezeknek „az építészet művészi oldalát”, eltörölve „a történeti formahagyományt”. A 
szerzők – meglehetősen obskúrus okfejtéssel – lényegében arra célozgatnak, hogy az új társadalmi 
rendet kifejező ipari építészetnek a technikai innováció és a történeti kontextusban értelmezett 
„művészi oldal” összekapcsolásával kellene megszületnie, s hogy a funkcionalizmus és a 
konstruktivizmus, illetve az ipari építészet specifikumai között nincs szükségszerű (oksági) 
összefüggés.177 

E néhány, világos iránymutatásnak aligha tekinthető cikk nyilván nem gyorsította fel 
különösebben a szocreál ügyét, mégis: az ipari építészet csakhamar elvesztette érintetlenségét. Az 
ipartelepek szociális és adminisztrációs létesítményei – mivel a középületekkel lényegében azonos 
funkcionális rendszerűek és szerkezetűek voltak – nem élvezhették az üzemi csarnokok 
„védettségét”: a fordulat évétől kezdve szerte az ország gyáraiban számos, ízig-vérig szocreál 
stílusú irodaházat, szociális épületet, kultúrházat emeltek, becsempészve immár a gyárak 
utilitárius világába is az új ideológiát. 

Az egyik legkorábbi példa erre a kaposvári fonoda. Miközben a nagy üvegfalakkal kialakított 
üzemi tömb (173. k.) szigorú hasábformája, illetve a hozzá harántirányban csatlakozó gépészeti 
szárny ívben felmagasodó tetőfelépítménye és dekoratív rácsozattal lezárt hatalmas légbeszívó-
nyílása mozgalmas konstruktivista kompozíciót alkot, addig az igazgatósági épület (174. k.) 
stílusa – visszafogottan ugyan, de – már egyértelműen a hivatalos szocreál-ideológiára 
reflektál.178 A tervezők a magyar vidéki klasszicizmus egyszerű, kissé rusztikus hangulatú formáit 
idézték fel az épületet díszítő szegmensíves árkádsorral, koronázópárkánnyal és szalagkeretekkel, 
de a tömegforma tiszta geometriájával, a homlokzatok tagolatlanságával, a nyílások arányaival és 
osztásrendjével inkább az üzemi létesítmények karakteréhez igazodtak. Azonban bármennyire is 
igyekeztek összhangot teremteni, az üzemi egységek technicista esztétikája – mely lényegében 
még az előző fejezetben tárgyalt szegedi fonócsarnok és a Rimanóczy-féle erőműterv 
szellemiségéhez kötődik – antagonisztikus ellentétben áll az igazgatósági épület formáit motiváló 
kultúrpolitikai ideológiával. Ez a stiláris „konfliktus” a későbbiekben számos ipartelep esetében 
sokkal élesebbé vált: ahogy az irodai-szociális épületeken a szocreál formálásmódok egyre 
markánsabban megnyilvánultak, úgy erősödött az ipari épületegyüttesek esztétikai disszonanciája 
is – a tervezőknek nem kevés fejtörést okozva, a kritikusoknak pedig bőséges témát 
szolgáltatva.179 

Ezt a folyamatot szemléltetik azok az eredetileg modernista gyártelepi igazgatósági épületek, 
melyeket az építészeti fordulatot követően sorra átterveztek, vagy csupán klasszicizáló módra 
kidekoráltak. A kiemelkedő színvonalú, gondosan formált részletekben bővelkedő munkák közé 
tartozik a BVK és a Dunai Vasmű igazgatósága (előbbi: feltehetően Lauber László, 1950–1953; 
utóbbi: Szendrői Jenő, Lauber László, Salamon István, 1951–1954; 199–200. k.). 180  Sokkal 
gyakoribbak voltak azonban a stiláris elvárásokhoz csupán néhány kényszeredett díszítőelemmel 
illeszkedni próbáló homlokzatok: a Jászberényi Aprítógépgyár irodaháza a rögtönzött, 
formavilágában zavaros megoldások tipikus példája.181 A Dunai Vasmű kiszolgáló- és segédüzemi 
létesítményeit elborító sablonos díszítmények láttán már az sem lehet kétséges, hogy a tervezők az 
                                                 
177 Száva – Malecz 1951, 38 skk. 
178 Az épület műszaki leírása: Benkő 1955/a. 
179 Ezt a disszonanciát kifogásolja pl.: Major M. 1954, 9. Szendrői 1955, 113–114. 
180 A BVK igazgatósági épületéről: Székely-Kovács 1955, 324–325; a Dunai Vasmű igazgatósági épületéről és 
kultúrterméről: Major M. 1954, 24–26.  
181 Az épületet ismerteti és kritizálja: Kiss – Róna 1953, 12, 17. 
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ipari építészetben immár napi rutinként kezdték alkalmazni a szovjet építészeti mintaképek formai 
eszköztárát. 

Úgy tűnik, hogy az ipartelepek e formai ellentmondása és a „formalizmusmentes” alakítással 
immár nyilván elégedetlen szakpolitikusok nyomása késztette a tervezőket arra, hogy a szocreál 
ideológiájával valamilyen módon mégiscsak kapcsolatban álló formálásmódokat keressenek a 
gyártási folyamatokat szolgáló épületek tekintetében is. Ezt bizonyítja az a homlokzattervezési 
pályázat, melyet a Dunai Vasmű acélszerkezetű martincsarnokának előregyártott panelekből 
építendő homlokzatára írt ki az IPARTERV 1952-ben. A kiírók szerint a pályázatot az tette 
halaszthatatlanná, hogy az 1951-ben elvégzett munkák során „a szocialista-realista 
stílustörekvéseket az üzemi épületek, csarnokok formai megjelenésével nem jutattuk eléggé 
kifejezésre – gyorsan belenyugodtunk abba, hogy a technológiailag többé-kevésbé szigorúan 
meghatározott épülettömeg és homlokzat kialakulása eleve megadott szükségesség (…).”182 Az 
olvasó rögtön meg is kapja a feladat szokásos ideológiai indokát: az üzemi épületeket sem lehet 
többé pusztán mérnöki objektumnak tekinteni, „különösen, ha tekintetbe vesszük szerepüket (…) 
szocialista társadalmunkban. Egy ipari épület (…) épp olyan feladat, mint egy középület (…) a 
funkción, praktikumon túl mélyebb eszmeiség kifejezését is szolgálja.”183 A pályaművek közös 
sajátossága, hogy a történeti formákat csak jelzésszerűen, a homlokzat kompozíciójában idézték 
fel, s inkább a látvány nyugodt monumentalitásával igyekeztek klasszicizálni. A tervezők főként a 
panelek változatosabb megformálásával, az ismétlődő gépészeti részletek, nyílások dekoratív 
mintázattá alakításával kísérleteztek – talán mert így próbáltak a szerkezeti monotóniába a 
„szocialista üzem ünnepélyességét” kifejező részletgazdagságot vinni. Mindez a bírálóknak kevés 
volt: a kompozíciókat szegényesnek minősítették, hiányolták belőlük az erőteljesebb plasztikát.  184 
(201–204. k.) 

Fölöttébb elgondolkodtató a pályázat aspektusából Szendrői Jenőnek „a szocialista 
építőművészet és a korszerű kivitel kapcsolatát” firtató – ugyanakkor az ipari építészet 
specifikumait közvetlenül nem érintő – cikke, mely szerint a „szocialista építés” módszereinek 
(vagyis az előregyártáson, moduláláson, gépesített kivitelezésen, gyorsfalazási technikákon, stb. 
alapuló eljárásoknak) leginkább „a klasszicizáló stílusok (görög, római, renaissance, 
újklasszikus)” sajátosságaihoz közel álló építészeti megoldások felelnek meg. Szendrői úgy 
gondolja, hogy az előregyártott szerkezetek számára azok a tömegalakítási és homlokzati 
rendszerek jelentik a legegyszerűbb alkalmazási módokat, melyeket a klasszicizmushoz hasonlóan 
a nyugodt, zárt formák additív sorolása, a horizontalitás és a ritmikus ismétlődés jellemez.185 
Végül arra a következtetésre jut, hogy a „szocialista építés klasszikus jellegét a gyártás, a 
szerkezeti megoldás is alátámasztja (…).”186 Különös okfejtés ez: vajon arról lenne szó, hogy 
Szendrői ezzel az ügyesen ideologizáló érveléssel állt ki – burkoltan, mintegy a „sorok között” – a 
tiszta szerkezeti logikán, illetve a mindenkori legfrissebb építőipari vívmányokon alapuló 
technicista esztétika, a modernizmus alapelvei mellett? 

Bárhogy is értendőek e sorok, mindaz, amire a Mátrai-csoport a kazincbarcikai és a 
tiszapalkonyai erőmű tömegformáinak és homlokzati kompozícióinak megalkotása során 

                                                 
182 Sz. J. 1952, 48. 
183 Ibid, 49. 
184 Ibid, 51. 
185 Szendrői 1951/b, 568–572. 
186 Ibid, 572. 
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vállalkozott, mintha Szendrői gondolataira reflektálna. A tervezők ugyanis mindkét épület 
kapcsán arra tettek kísérletet, hogy a szocreál ideológiájának egy, a szerkezetek inherens 
sajátosságaival összeegyeztethető formálásmóddal, az előregyártott konstrukciók egyfajta 
klasszicizáló modulálásával feleljenek meg. Céljuk elérésében talán az is motiválta őket, hogy e 
két – a pártpropagandában gyakran az iparosítás jelképeinek tekintett – épület esetében a stiláris 
igazodás hangsúlyosabb elvárás lehetett, mint más ipari létesítmények kapcsán. 

A kazincbarcikai erőműben ez az ambiciózus szándék még csak részben valósult meg: a fekvő 
formátumú panelekből álló konstrukciót a szerkezeti raszterrel gondosan összehangolt, de mégis 
csupán applikációszerű részletekkel (tagozatos ablakkeretekkel, fogazatos párkányokkal, 
antikosan formált szellőzőnyílásokkal) egészítették ki. Az Árkay Bertalan és Szentpály Árpád 
közreműködésével kialakított kompozíció finom tagolóelemeivel, gazdag mintázatú 
ablakrácsozataival, szőnyegszerű dekorativitásával lényegében még az 1952-es 
homlokzatpályázat terveihez áll közel.187 (105., 110. k.) 

A tiszapalkonyai erőművön bevezetett újfajta, álló formátumú panelek azonban nagy 
előrelépést jelentettek a szerkezet és a szocreál-ideológiából levezethető formavilág szerves 
összekapcsolása felé, még ha a végeredmény nem is volt – mert nem lehetett – ellentmondásoktól 
mentes. (116–117. k.) Az új panelrendszer statikai értelemben sokkal kevésbé függött az épület 
tartószerkezetétől, s így magukat a paneleket sokkal szabadabban, plasztikusabban lehetett 
megformálni. Maga Pászti Károly írja, hogy e panelek alkalmazását „architekturai megfontolások 
tették időszerűvé”, mert „a szocialista realista homlokzatképzés a felületek erősebb, 
kihangsúlyozottabb tagolását kívánja meg.”188 Ez a gondolat elárulja számunkra, hogy a tervezők 
egy új szerkezeti vívmány segítségével teremtettek lehetőséget maguknak arra, hogy az 
előregyártási eljárás ésszerűtlen túlbonyolítása és a technológiai követelményeknek való 
ellentmondás nélkül egy, a stiláris diktátumoknak megfelelő homlokzati rendszert alakíthassanak 
ki. Törekvéseik eredménye egyfajta geometrikusan stilizált klasszicizáló formarend lett, mely 
nemcsak a részletek szintjén, hanem a homlokzat egész struktúrájában is érvényesül. A 
homlokzatokat hangsúlyos lábazat kíséri és a klasszikus koronázópárkányokat idéző panelsáv 
zárja le, melyet a belső tereket áthidaló rácsostartók cikkcakk-vonalára utaló fríz díszít. Az 
ablakrácsozatok közötti panelek U keresztmetszetűek, egyfelől azért, hogy légcsatornát 
képezzenek a szellőzőberendezések számára, másfelől azért, hogy a homlokzat síkjából 
kiemelkedő tagolóelemeket – kvázi pilasztereket – képezzenek. 189 (117. k.) Ez a részlet különösen 
jól érzékelteti a tervezők elveit: a panelek úgy képeznek műszaki és gazdasági szempontból 
egyaránt előnyös konstrukciót, hogy közben egy nagyszabású építészeti kompozícióba is 
szervesen illeszkednek. Az alkotók végső soron nem kevesebbre vállalkoztak, mint hogy 
esztétikai egységet teremtsenek az épület „gyárságát” érzékeltető formák és a szocreál 
pátoszteremtő eszközei között; hogy az ideológiának megfelelő módon átszellemítsék a szerkezet 
építés- és gyártástechnológiai meghatározottságú alakzatait. Major Máté 1954-ben megjelent 
tervelemzése megerősítette az alkotókat ebbéli szándékaikban. A szerző szerint ugyanis a 
homlokzatok tagolásával és a tömegek elrendezésével a tervezők „kifejezésre juttatták a főépület 

                                                 
187 Az épület műszaki leírása: Mátrai – Fekete 1955, 389–398. Bár Árkay Bertalan és Szentpály Árpád nevét a 
szakirodalom nem közölte a kazincbarcikai erőmű stáblistáiban, aláírásaik az épület homlokzati tervanyagaiban több 
helyen is feltűnnek. – MNL OL XXIX-D-b 2540. téka. 
188 Pászti 1954, 91. 
189 A panelrendszer formai sajátosságairól és az épületgépészeti rendszerrel való kapcsolatáról: Pászti 1957, 24–26. 
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klasszikus egységét”, s bár a vasbeton-konstrukció megtervezése során „az esztétikai 
megfontolások átütő erővel” érvényesültek, azok mégsem vezettek szerkezettani 
kompromisszumokhoz, sőt, „a fejlettebb építészeti formák itt egyszersmind fejlettebb műszaki és 
gazdasági színvonalat is jelentenek.” Major számára az épület világa jelentésteli is, hiszen „a 
gépház és a tápház légterének egybekapcsolása és az így egyesített hatalmas tér belső 
architektúrájának egységes megoldása művészi kifejezése az itt … termelt hatalmas energiának.” 

190 Az épület e „klasszikus egysége”, melyben a célszerű szerkezetek és térformák monumentális 
építészeti kifejezőeszközzé válnak, Major szemében alighanem megfelelt a „szocialista tartalom” 
fogalmának is.  

Elismertsége ellenére a Mátrai-csoport a tiszapalkonyai panelrendszert végül csak ritkán 
használta: feltehetően a Csepeli Szerkezeti Emelőgépgyár csarnoka számára tervezték azt az 
egyszerűbb, de a belső szerkezettel talán még a fentieknél is gondosabban összehangolt variánst, 
melyet a helyszíni előregyártással kapcsolatos szakirodalom több helyen is közölt.191 (87. k.) E két 
épület homlokzati kompozícióját a Ganz Hajógyár népszigeti csarnokának homlokzatai idézték fel 
– téglából és erősen redukált részletekkel.192 (83. k.) Valószínűleg ugyanezen gyártelep számára 
készült az a csarnokterv, mely a panelrendszer újabb, még felbontottabb és könnyedebb változatát 
ígérte.193 (205–206. k.)  

Mindemellett a Mátrai-csoport e néhány munkája bizonyos tekintetben messze túlmutat a 
Rákosi-korszak szakmai-ideológiai keretein és szélesebb építészettörténeti kontextusba 
illeszkedik. Végső soron a második világháború előtti fél évszázad ipari építészetének azon 
vonulatát viszik tovább ezek a létesítmények, mely – sokféle ideológiai alapon állva – a frissen 
kifejlesztett épületszerkezetek forradalmian új formavilágát történeti referenciák segítségével tette 
„magasztossá,” valamilyen szimbolikus társadalmi üzenet hordozójává. Különös, hogy az a 
klasszicizáló innovativitás, mely – ma már tudjuk – alapvető jelentőségű volt a modern építészet 
kialakulásának történetében, s amely – mint láttuk a Bevezetésben – Magyarországon is jelen volt 
a 20. század első felében, éppen egy diktatúra propagandacéljait szolgáló modernizmus-ellenes 
művészeti ideológia kapcsán kapott ismét fontos szerepet az üzemi létesítmények világában.  

A két erőmű létesítésével egy időben, 1953 táján számos olyan formálásmód tört utat 
magának az ipari építészetben, amely szintúgy közös nevezőt keresett a technológiai-szerkezeti 
kötöttségek és a szocreál ideológiája között, de a Mátrai-féle koncepciótól lényegesen eltérő úton. 
Mindenekelőtt felbukkantak a klasszicista mintákat közvetlenül, a részletformák, díszítmények 
szintjén is felhasználó tervezők. Az ő köreikben az épületszerkezet, a gyártástechnológiai rendszer 
és a történeti formák közötti kapcsolat „mélysége” természetesen nagyon változó volt: a skála a 
felszínes dekorációktól a minden elemükben átgondolt, nagyvonalú kompozíciókig terjedt. A 
legjelentősebb példák közé tartozik a csepeli papírgyár erőműve (Wappler József, Mayer Pál A., 
Kemper Ervin, 1953–1960; 207–208. k.) szokatlanul bátor, de kifinomult klasszicizálásával, 
szinte az antik épületek kiegyensúlyozottságát idéző tömegformáival és tagolásrendjével, 
medalionokkal díszített koronázópárkányainak és fogrovatos ablakkereteinek gazdag 
részletformálásával.194 Hasonló részletek és tömegkompozíciók jelennek meg további két erőmű-

                                                 
190 Major M. 1954, 13. 
191 Ld. pl.: Pászti 1954, 92; Mokk 1955, 89, 219. 
192 Mokk 1961/a, 258–260. 
193 Major M. 1954, 22–23. 
194 Az épület tervei és műszaki leírása: Paulovits 1957. 
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terven (előbbi: Resatkó Endre; utóbbi: Halászy Jenő, Rácz György; mindkettő 1953; 209–210. k.), 
valamint a berettyóújfalui tejporgyár üzemi épületén is (1957 körül; 211–212. k.).195 A Csepel 
Autógyár szürkevasöntödéjének homlokzatain megjelenő applikációszerű tagolóelemek a 
fentiekhez képest meglehetősen sablonosak és esetlegesek, éles színvonalbeli kontrasztot alkotva 
a belső tér nagyszerű szerkezeti esztétikájával.  

Ennek a tendenciának talán legösszetettebb, de a csepeli erőműnél sokkal kevésbé meggyőző 
példája a váci Dunai Cement- és Mészmű terve (Pál Balázs és társai, 1953 körül; 213–214. k.). Az 
alkotók a különféle kemence- és malomcsarnokokat magába foglaló tömbösített üzemi épület 
homlokzatait a gyártástechnológiának megfelelő nyíláskiosztások és tömegarányok szerint, de 
mégiscsak kulisszaszerűen alakították ki. Míg a felső szint faltükörszerű díszítményekkel kísért 
ablaksora és a tagozott attika szinte palotaszerű látványt nyújt, addig az alsó szint „pszeudo-
árkádsorát” a homlokzat felületére kifutó belső vasbetonszerkezet oszlopszerűvé „klasszicizált” 
támelemei alkotják. 196  A terv kritikusa, Szittya Béla nemcsak ezt a formai ellentmondást 
kifogásolta, hanem a hengeres cementsilókhoz csatlakozó zsákolótorony téglaburkolatos 
nyolcszöghasábját is, mondván, hogy a tervezők a silók erős plaszticitásának ellensúlyozására 
hivatkozva, ám valójában egy, a svéd modern építészetből eredő – s ekképp a magyar tájtól és 
lélektől merőben idegen – népszerű motívum alkalmazása kedvéért jutottak el e formai 
megoldáshoz.197 Mindazonáltal a terv klasszicizáló részletei sem mentesek a skandináv hatástól: 
az üzemi csarnok homlokzatainak színes, derűs, talán kissé túlfinomult részletei az 1910–1920-as 
évekbeli dán és svéd építészetben virágzó ún. romantikus klasszicizmus stílusjegyeire 
emlékeztetnek. Ez nem meglepő, hiszen Pál Balázs egyike volt azoknak a műegyetemi 
építészhallgatóknak, akiket a háború idején Dániába telepítettek, majd 1946–1947-ben történt 
hazatérésük – és önálló praxisuk első, még szakmailag-szellemileg szabad évei – után az ott 
megismert sajátos klasszicista formakultúra alapján igyekeztek vállalhatónak tűnő 
kompromisszumot kötni a szocreállal.198  

A tervezők túlnyomó többségétől persze idegen volt ez a direkt és kissé „felhangosított” 
klasszicizálás. Sokan inkább a szimmetrikus tömegformák és kiegyensúlyozott arányok 
monumentalitásával, felületi kontrasztokkal, esetleg egy-egy homlokzati pillérsor klasszicizáló 
modulálásával vagy néhány finom tagolóelemmel igyekeztek „klasszikus méltóságot” érzékeltetni. 
Ebbe a körbe tartozik például Bajnay László egy szürkevasöntöde-terve és Juhász Jenőnek az a 
homlokzati kompozíciója, melyet egy ipartelepi erőmű számára készített. (217–219. k.) Mindkét 
munka komor fenségességet érzékeltet, melyet Bajnay a – szerkezeti és technológiai szempontból 
egyébként teljes mértékben indokolt – árkádsorok oszlopainak elvékonyításával és 
megkettőzésével, valamint az áthidalások szegmensívű meghajlításával, Juhász pedig játékos 
szalagkeretekkel és világos színű párkányzatokkal tett derűsebbé.199 Mind összhatásában, mind 
részleteiben szigorúbb karakterű, egyszersmind kevésbé klasszicizáló a miskolci műegyetem 
erőműve (Schall József, 1952–1957; 220–221. k.).200 E három épülettel rokon szelleműek, de 

                                                 
195 A terveket ld.: Major M. 1954, 14–15, 20–21. A berettyóújfalui tejporgyár tervezői a kutatás jelen állása szerint 
nem ismertek. Fotódokumentáció: MIÉA IFA No. 2447–2453. 
196 Az épület tervei és a műszaki leírása: Pál 1953. 
197 Szittya 1954, 56. 
198 A skandináv országokat megjárt legjelentősebb építészek névsorát közli: Vámossy 1998, 149. 
199 A terveket ismerteti: Major M. 1954, 16–17, 40–41. 
200 Műszaki leírás: Miskolci 1957. 



 57 

színesebbek, dekoratívabb jellegűek a debreceni Gördülőcsapágy-gyár homlokzatai.201 (163., 166., 
168. k.) 

A falusi-kisvárosi vagy természeti környezetben létesülő üzemek esetében időnként 
felbukkantak az adott országrész vagy vidék építészeti hagyományait, esetleg a klasszicizmus 
különféle provinciális variánsait megidéző formálásmódok. Ezek nyilván a „nemzeti forma” 
kérdésére és a „néphez közelálló, humánus” ipari építészet elvárására adott válaszként is 
értelmezhetők. A legérdekesebb példák közé tartozik a szolnoki cukorrépamagtár terve (Juhász 
Jenő, 1953; 222. k.) és az előregyártott szerkezete kapcsán már elemzett kaposvári cukorraktár 
homlokzati struktúrája.202 (179–180. k.) Major Máté szerint az előbbi épület az üzemi technológiát 
tökéletesen kielégíti, mégsem hangsúlyozza „a létesítmény gépszerűségét, hanem ellenkezőleg, a 
tradicionális értelemben vett »építmény« elemeit: a lábazatot, törzset és tetőt használja fel 
monumentális és mégis emberi léptékű, közérthető hatás elérésére.”203 Noha az utóbbi épület 
homlokzatai a tervektől eltérően, a klasszicizáló szalagkeretek és íves nyíláslezárások 
elhagyásával épültek meg, az eredeti – s a cukorrépamagtáréhoz sokban hasonló – elképzelés 
mégis tisztán érzékelhető: miközben a raktártömb egyszerű hasábjához csatlakozó manipulációs 
épület rizalitszerűen formált tömegével, attikájával és árkádsort idéző földszinti ablaksorával a 19. 
századi gazdasági épületeket idézi fel, addig a közbülső szintek apró, hasítékszerű nyílásainak 
sora – tudatos kontrasztként – egyszerre kelt a hagyományos helyi építészettel, illetve az ipari 
funkció repetitivitásával és zártságával kapcsolatos asszociációkat. Mindkét épülethez közel áll 
építészeti szellemében a gyöngyösoroszi ércelőkészítő (Scultéthy János, K. Kiszely Éva et al., 
1952–1953; 223–225. k.), melynek tervezői briliánsan egyeztették össze a gravitációs 
technológiához és a lejtős terephez egyaránt igazodó szerkezeteket a lokális hagyományokra utaló 
tömeg- és részletformálással.204 Míg az archetipikus házformák és a rusztikus kőburkolatok a 
tradicionális mátrai építészetet idézik fel, addig a félköríves nyílások és az ablakparapetek inkább 
halványan klasszicizálóak. Ugyanakkor a kompozíció nem leplezi el az épület „ipariságát” sem, 
azt, ahogy az elomlóan könnyed szerkezetű flotálóüzem monolit keretei a technológiai struktúra 
szinteltolásaihoz igazodva lépcsőzetesen kapcsolódnak egymáshoz, s ekképp a belső tér csak az 
egymás fölött húzódó tetőlemezek között kap természetes fényt. 

Az emlékanyag láttán talán az a legszembetűnőbb, hogy az ipari építészek a szocreál kérdését 
elsősorban homlokzati kérdésként kezelték. Többnyire nem is tehettek másként, hiszen a belső 
szerkezetek alakítását az ideológiai kérdések ritkán érinthették. Csupán alig néhányan próbálták 
meg kiküszöbölni a szocreál ideológiának megfelelően alakított homlokzat és a belső szerkezet 
közötti dichotómiát – ahogy azt például a tiszapalkonyai erőmű, a szürkevasöntöde-terv vagy az 
imént említett falusi-kisvárosi épületek esetében megfigyelhettük. Nem véletlen, hogy Major 
Máté 1954-ben napvilágot látott Ipari építőművészet című cikkében különös figyelmet fordított 
ezekre a törekvésekre, hiszen az írás – a 19–20. századi üzemi építkezések történetének 
összefoglalása és a legjelentősebb új tervek elemzése mellett – elsősorban a felszínes 
megoldásokon túllépő, komplexebb szemléletmódok kialakítását szorgalmazta, felhívva a 

                                                 
201 Az épületegyüttest ismerteti: Füzér – Jakab 1960. 
202 A kaposvári cukorraktár tervezése már 1953-ban folyamatban volt, de a szerkezeti tervek véglegesítésére 
valószínűleg csak később, az 1955–1956-ban zajló kivitelezést közvetlenül megelőzően került sor. Homlokzati tervek 
és leírás: Major M. 1954, 60–61; szerkezeti ismertetés: Többszintes 1957, 71.   
203 Major M. 1954. 63. 
204 A szolnoki és kaposvári épületek terveiről ld.: Major M. 1954, 60–63.; a gyöngyösoroszi épületet ismerteti: 
Scultéthy 1960, 59–62. 
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figyelmet azokra tendenciákra, melyekből – legalábbis szerinte – egy merőben új (szocialista) 
ipari építészet bontakozhat ki. 205  Minthogy Major elvetette a klasszicizmust mint követendő 
előzményt abszolutizáló szemléletet, különös jelentőséget nyert számára az ipari építészet 
historizálásnak ellenálló természete. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az ipari építészetben az új 
vasbeton-szerkezetek és technológiai vívmányok miatt hatalmas művészeti kihívást jelent a 
funkcionális szempontok és a hagyományos formák alkalmazása közötti „harc” kibékítése.  Major 
azokat az ipari épületeket dicsérte, amelyek „az architektonikus adottságokkal, szerkezeti és 
nyílás-architekturával, s az ezt felgazdagító, de nem a múlthoz kötött tagoló-díszítő elemekkel” 
alkotnak kompozíciót.206 

Major iránymutatása azonban megkésettnek bizonyult: 1954–1955-ben, az „új szakasz” 
éveiben a politikai és ideológiai enyhülés időszaka érkezett el, amikor lényegesen változni kezdett 
minden. A Magyar Építőművészek Szövetsége 1954. évi konferenciáján éles kritikát kapott a 
szocialista realizmus megteremtésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati tevékenység, egyúttal 
lényegesen fellazították a stiláris diktátumokat is. Hamar ismertté vált Hruscsov 1954 
decemberében elhangzott híres beszéde, melyben a „funkcionalizmus fonákjának” nevezte a 
kozmopolita modernizmus elleni harc jegyében kialakult építészeti gyakorlatot, s kinyilvánította, 
hogy „a művészeti oldalt szorosabb kapcsolatba kell hozni a korszerű technikával, a gazdasági-
műszaki oldallal.”207 Major Máté egy 1955-ben megjelent cikkében már a szocialista realizmus 
feltételeinek megszületéséig tartó időszakban követhető „építészeti realizmus”, a valós társadalmi 
adottságokkal számoló, tisztán az anyagból, szerkezetből és funkcióból eredő formálásban 
gondolkodó tervezés lehetőségeiről elmélkedett.208 

Nem meglepő, hogy az ipari építészeknek a legkevésbé sem okozott gondot a szocreál-
ideológia összeomlása: az IÉSz szerkesztői 1956-ban minden különösebb magyarázkodás nélkül 
leközölték E. Popov cikkét, mely a szovjet ipari építészetben gyakran alkalmazott 
„pszeudoklasszikus mintaképekkel” való szakításra szólított fel, s a Hruscsov-beszéddel 
egybehangzó – lényegében a korszerű ipari építészet természetének megfelelő –  új irányt jelölt 
meg.209 Popov gondolatai a hazai ipari építészek számára kevés újdonsággal szolgáltak: a cikk 
publikálásának valódi célja nyilván annak nyomatékosítása volt, hogy immár a szovjet elvtársak is 
„lecserélték” a hivatalos építészeti ideológiát, illetve annak az ipari építészetre vonatkozó tételeit. 

Major Máté 1956 őszén – az ideológiai váltás okozta elméleti vitákon túl, az elmúlt tíz év 
lezárásának szándékával – közölt cikkében már a múlt objektív elemzésére törekedve úgy 
fogalmazott, hogy „az ipari építészet alkotásai ebben az időben [ti. a szocreál időszakában] a 
technológiák (…) kötöttségei és új szerkezet-, sőt nagy szerkezetigényességük következtében 
vagy sikeresen ellenállnak az új formálás kísérleteinek, vagy általában az egyéb épületeknél is 
szervetlenebbül hordozzák a hagyományra utalás rekvizitumait. (…) Egy kisebb részükben 
viszont a gazdagabb formálásra törekvés és a kötöttségek ténye a kölcsönhatás következtében 
szerencsésebben, magasabb hőfokon forr össze, mint az építészet egyéb feladataiban.”210 

Ezzel egy időben megindult az áttervezések újabb hulláma. Az említett Dunai Cement- és 
Mészmű 1956 körül átdolgozott rajzairól eltűntek a szocreál elemek, s immár a technikai-műszaki 
                                                 
205 Major M. 1954. 
206 Ibid, 8–9. 
207 Idézi: Major M. 1955, 325. 
208 Simon 2000. 
209 Popov 1956. 
210 Major M. 1956, 96–98. 
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részletek váltak az építészeti karakter alapjává.211 (215–216. k.) A stíluskényszer immár végképp 
elhárult, átadva a helyét azoknak az új szerkezeti-formai tendenciáknak, melyeket már az 1950-es 
évek második felében lezajló ipari építészeti paradigmaváltás ösztönzött.212 

                                                 
211 A tervet közli: Pál 1957. 
212 Az alfejezet következtetéseit részletesebben kifejti, illetve számos további témába vágó épületet és szövegforrást 
tárgyal: Haba 2012/a. 
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III. Az építés egyetemessége: 
tervezői kreativitás és építőipari sztenderdizáció  

1957 – 1970 
 
 
 

A Kádár-korszak első éveiben kialakuló ún. korrekciós gazdaságpolitika, mely a Rákosi-diktatúra 
koncepciójával való radikális szakítást tűzte ki célul, számos elemében az 1953 és 1956 között 
felbukkanó reformtörekvésekre alapozódott. Mint arról már szó esett, a Hegedűs-kormány az 
1956-os forradalmat közvetlenül megelőző időszakban elvben a Nagy Imre-féle „új szakasszal” 
szembeforduló iparosítási irányt követett, valójában azonban nem szakadtak meg a maximalizált 
felhalmozási és beruházási ütem megfékezését célzó törekvések – bár kétségtelen, hogy ezek 
akkoriban még nem tudtak markánsan érvényesülni.213  

A fordulatra csak 1957-ben kerülhetett sor: ekkor az ország gazdaságföldrajzi adottságaihoz 
igazodó, s a technológiai intenzifikációra és a termelékenység fokozására koncentráló iparpolitika 
látszott kibontakozni. Lényegében ezeken az elveken alapult a második hároméves terv (1958–
1960), mely – számos vonásában az „új szakasz” programját felidézve – immár a mezőgazdasági 
ipar, illetve a könnyű-, élelmiszer- és gyógyszeripar fejlesztésére is nagyobb figyelmet fordított. 
Az eredeti koncepció érvényesülését azonban számos terven felüli nehéz-, vegy- és 
villamosenergia-ipari beruházás akadályozta. Az új iparpolitikát ismét az extenzív jellegű 
fejlesztés, a nehézipar túlsúlya és a műszaki minőség javításával szembeni mennyiségi szemlélet 
kezdte uralni – a Rákosi-korszakra jellemző iparszerkezeti aránytalanságokra emlékeztetve.214 

A második ötéves terv (1961–1965) idején lényegében ugyanez a „mintázat” öröklődött, de a 
fejlesztések döntően már a KGST „nagy ugrás” stratégiája kapcsán induló nemzetközi 
kooperációkra alapozódtak. Ezúttal is az ún. progresszív (vagyis a jövőbeni műszaki haladást 
megalapozó) ágazatokat, a vegy-, gép-, műszer- és villamosenergia-ipart részesítették előnyben. 

215 A kohászat fejlesztése mérséklődött (az ágazat azonban így is megőrizte jelentős gazdasági 
pozícióját), nagyobb ütemben inkább az acél- és alumíniumfélkészáru-gyártás fokozódott.216 Az 
építő- és építőanyag-ipar termelését több hullámban is növelték, de talán a legnagyobb változást a 
vasbeton-előregyártást felgyorsító – s főként a tömeges lakásépítést és az ipari építkezéseket 
szolgáló –, 1964-ben induló program okozta.217 Noha sok új létesítménnyel bővítették a könnyű- 
és élelmiszeripari ágazatokat is, az iparosítási stratégiában betöltött szerepük a többi fejlesztési 
feladatkörhöz képest másodlagos maradt.218 A második ötéves ciklust végül – az előző évekhez 
hasonlóan – az eredeti tervekben nem szereplő nagyberuházások teljesen szétforgácsolták. Erre az 
1962–1966-os szovjet-magyar alumíniumipari kooperáció kapcsán megkezdett hatalmas 
fejlesztőmunka a jellemző példa.219 

                                                 
213 Pető – Szakács 1985, 273–292; Berend 1975, 119–133. 
214 Pető – Szakács 1985, 378–390. 
215 Ibid, 380–408. 
216 Romsics 2000, 428–432; Pető – Szakács 1985, 582–583. 
217 Pető – Szakács 1985, 590–599; az 1964-ben induló programra vonatkozóan: MSZMP KB határozat 1964. 
218 Pető – Szakács 1985, 600–601, 608–612. 
219 Ibid, 403–405; az alumíniumipari fejlesztésekről: Várhegyi et al. 1984, 45–51; a korszak gazdaságirányításának 
politikai-ideológiai hátteréről: Rainer 2011, 155–170. 
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Az 1960-as évek közepére világossá vált, hogy halaszthatatlan a magyar gazdaságirányítási 
rendszer és az iparosítási stratégia reformja. Kezdetét vette a háború utáni negyed század immár 
harmadik gazdaságpolitikai fordulata, mely lassanként az iparfejlesztés irányaira is hatni kezdett: 
a harmadik ötéves terv (1966–1970) még az előző ciklus koncepcióját követve indult el, 
időközben azonban az iparra fordított források csökkenni kezdtek a mezőgazdaság javára, a 
termelés egyoldalú, mennyiségi szemlélete pedig végképp elvesztette alapjait. Ebben a 
folyamatban a reformkezdeményezések nyomán 1968-ban bevezetett új gazdasági 
mechanizmusnak is nagy szerepe volt.220 

A fejlesztéspolitika változásai az ipari építészetben viszonylag gyorsan éreztették hatásukat. 
Az üzemi projektek 1953 és 1956 közötti fékeződésével egyidejűleg lassúbb tempóra 
kapcsolhatott az építészeti és technológiai tervezés, több időt hagyva az építőipari-gazdasági 
lehetőségeket precízebben mérlegelő koncepciók kialakítására – bár ekkor nagy horderejű 
változásokra még nem lehetett mód. Mindezek nyomán, illetve a teljes revízióra törekvő korai 
kádári gazdaságpolitika hatására az ipari projektek lebonyolításának általános módszerei – s azon 
belül a tervezés és a kivitelezés elvei is – számvetés tárgyává váltak. Mint látni fogjuk, az 
ekkoriban leszűrt sok tanulság, illetve a Bevezetésben említett nemzetközi építés- és 
gyártástechnológiai tendenciák hatása a szerkezettervezés, a tipizálás és az anyaghasználat 
mérnöki alapelveinek olyan mélyreható változásait idézte elő, melyek az ipari építészet szinte 
minden területén radikális formai megújuláshoz vezettek az 1950-es évek végétől. A 
tervezőközösségek az új építéspolitikai és iparfejlesztési szituáció fényében lassanként teljesen 
átértelmezték az előző tíz év szerkezetalkotási hagyományaihoz fűződő viszonyukat, fokozatosan 
új alapokra helyezve a nagy mérnöki és építészeti vívmányok alkalmazási metódusait.  

Ebben a másfél évtizedben mindvégig kiemelt cél volt a gyártási rendszerek műszaki 
színvonalának javítása, illetve az építészeti tervezés szempontrendszereit jelentős mértékben 
befolyásoló új termelési eljárások minél gyorsabb bevezetése. Ezt a munkát ugyan nagyrészt a 
hazai mérnöki bázisra (a technológiai tervezőintézetek és a termelőgép-gyártó üzemek kutató-
fejlesztő tevékenységére) alapozták, de ahogy egyre fontosabb szerepet kaptak az iparosítási 
programban a KGST-országokkal és – az óvatos-fokozatos nyugati nyitás politikája jegyében 
– egyes kapitalista államokkal, illetve vállalatcsoportokkal lebonyolított kooperációk, úgy 
szaporodtak a külföldi partnerekkel közösen végzett technológiai tervezőmunkák, 
termelőeszköz-szállítási megállapodások és know-how-vásárlások. A technikai innováció 
azonban iparáganként meglehetősen változó színvonalú eredményekre vezetett, így a korszak 
ipara ezen a téren összességében nem, inkább egy csak-egy kiemelt beruházás terén ért el 
egyértelmű sikereket.221 

                                                 
220 Berend 1975, 142–155; Pető – Szakács 1985, 415–433. 
221 Minderről ld.: Nyitrai 1971, 128–134; Nyitrai 1977, 111–122. A legjelentősebb technológiai kooperációk 
természetesen továbbra is a Szovjetunióval zajlottak le, mindenekelőtt a Dunai Vasmű újabb létesítményei (meleg- és 
hideghengermű, oxigéngyár), a pécsújhelyi erőmű II. üteme, a Tiszai Vegyi Kombinát műtrágyagyára és etilénüzeme, 
a Székesfehérvári Könnyűfémmű, a dunaújvárosi Dunai Papírgyár és a házgyárak esetében. A többi KGST-ország 
közül az NDK-val folyt a legtöbb tervezési együttműködés, főként a Dunai Cementmű, a hódmezővásárhelyi Alföldi 
Porcelángyár szaniterüzeme és a Borsodi Vegyi Kombinát elekrolizis-üzemének bővítése során. Az iparfejlesztés-
politika nyugati kapcsolatait elsősorban NSZK-beli, francia és olasz vállalatok jelentették, különösen az alábbiakban 
felsorolt projektek kapcsán. NSZK-kooperációk: a Berentei Vegyi Művek PVC- és polimer-üzeme, a Magyar 
Viscosagyár danulonselyem-üzeme, a Nagykanizsai Malátagyár rekonstrukciója, a Metallochemia vállalat 
nátriumbikarbonát- és kénnátrium-üzemei. Francia kooperációk: a kazincbarcikai BVK elektrolízis-üzeme, a Berentei 
Vegyi Művek  elektrolízis-üzeme, a szolnoki Tiszamenti Vegyi Művek kénsav-üzemének bővítése. Olasz kooperációk: 
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E bonyolult kölcsönhatásokkal teli folyamatokat immár nemcsak a „hőskor” idősebb tervezői, 
hanem azok a fiatal építészek, konstruktőrök és technológiai tervezők is mind inkább 
befolyásolták, akik jellemzően 1925 és 1935 születtek, s az 1950-es évek során végezték el 
tanulmányaikat. Ez a generáció a háború utáni években többszörösére felduzzasztott műszaki 
felsőoktatásnak köszönhetően rendkívül népes volt, s mint ilyen, az 1960-as évektől egyre 
nagyobb szerepre tett szert a legfontosabb ipari tervezőintézetek vezetésében és nagy horderejű 
szakmai döntéseiben.222  

 
 

1. Paradigmaváltás az ipari építészetben 
 

Az ipari építészet drámai megváltozásának első előjelei már 1953–1954-ben felbukkantak az 
IPARTERV berkeiben – igaz, akkor még nem megvalósuló épületek, inkább csupán elméleti 
felvetések, tervkoncepciók formájában. Az egyik legfontosabb ezek közül az a pályázat, melyet 
1953 végén írt ki a vállalat a Csepel Vas- és Fémművek csőhidegvonó csarnokára. (226–229. k.) 
A pályázat jó ürügy volt arra, hogy a bírálóbizottság a nagyfesztávú csarnokok költséghatékony 
lefedésének problémájára naprakész és tömegesen alkalmazható megoldásokat találhasson. 223 
Meglepő, hogy a pályaművek egy jelentős része nem az évek óta rutinszerűen alkalmazott síkbeli 
erőjátékú, helyszínen előregyártott struktúrákat követte, hanem különféle térbeli erőjátékú 
vasbeton-szerkezeteket, főleg héjszerkezeteket javasolt – vegyesen monolitikus és helyszínen 
előregyártandó rendszerben. Ugyanakkor a háború óta nem irányult annyi figyelem az 
acélszerkezetekre, mint e pályázat kapcsán: a hatósági acélfelhasználási korlátozások ellenére 
több pályamű is elgondolkodtatta a bírálókat, hogy vajon az acél – persze takarékos módon, 
vasbetonnal kombinált rendszerben – nem versenyképes-e mégiscsak a teljes egészében 
vasbetonból készült szerkezetekkel. Ezek az „atipikus” pályaművek az 1947-es NIK-pályázat – 
jórészt háttérbe szorított – megoldásait idézték vissza, jelezve, hogy sokan ismét – vagy még 
mindig? – adekvátnak tartották ezeket az általános tervezési gyakorlattal szemben. 

Bár a bírálók az adott feladatra az előregyártott héjszerkezeteket tartották a leggazdaságosabb 
megoldásnak, végül egy szokásosnak tekinthető, helyszínen előregyártandó ívtartós rendszer 
nyerte meg a pályázatot. Ezzel a döntéssel a szakértők világosan kinyilvánították, hogy a 
                                                                                                                                                         
a nyergesújfalui Eternit Művek csőgyára, az Alföldi Porcelángyár edényüzeme, Nyékládházi Mezőgazdasági 
Épületelemgyár. Emellett ismeretesek nagy-britanniai, skandináv és osztrák cégekkel lezajlott tervezési 
együttműködések is. (A felsorolt adatok részben az egyes létesítményeket ismertető folyóirat-cikkekben közölt 
tervezői stáblistákból, részben a következő publikációkból származnak: Szendrői 1967; Bozi – Szász – Tóth 1971.) A 
gazdasági-ipari szempontból hátrányos helyzetű szocialista országok segélyezésére indított KGST-programok, 
valamint különféle nemzetközi kereskedelmi és műszaki fejlesztési egyezmények keretében számos exporttervezésre 
került sor az 1950-es évek végétől: a hazai tervezővállalatok főképp délkelet-ázsiai, közel-keleti és afrikai államok 
számára terveztek gyárakat – gyakran Magyarországról szállított technológiai berendezésekkel felszerelve. (Erről ld. 
az IÉSz 20. számában közölt gyárterveket. Az Európán kívüli, távoli országokban zajló gyártelepítések politikai és 
építészettörténeti kontextusa szempontjából alapvető jelentőségű a The Journal of Architecture XVII. /2012/ 3. száma, 
melynek tematikus tanulmány-gyűjteménye a Cold War Transfer: architecture and planning from socialist countries 
in the ’Third World’ címet viseli.) Mindemellett az IPARTERV és a technológiai tervezőirodák természetesen a 
közép-kelet-európai szocialista országok területén is jó néhány üzemet létesítettek az 1960-as években. A külföldi 
munkákat összefoglalja: IPARTERV 1974, 10–11. 
222 Ezen új generáció legfontosabb tagjai közé tartoznak az ipari építészeti tervezés vonatkozásában: Almstaier Ottó, 
Arnóth Lajos, Balázs György, Bajnay László, Böhönyey János, Böjthe Tamás, Callmeyer Ferenc, Csaba László, 
Csikvári Antal, Elekes Keve István, Emődy Attila, Földesi Lajos, Fülöp Imre, Gulyás Zoltán, Cs. Juhász Sára, 
Mészöly András, Mináry Olga, Mueller Éva, Polónyi Károly, Rácz Endre, Rimanóczy Jenő, Virág Csaba. 
223 Major S. 1954. 
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kedvezőtlen építőipari körülmények miatt még nem érkezett el az idő a szerkezettervezés nagy 
horderejű változásaira, de üdvözölik az új kezdeményezéseket, s támogatják azok jövőbeli 
fejlesztését.224 

Ez a revideáló, nyitott szemlélet az IPARTERV 1954–1956. évi műszaki fejlesztési céljait 
lefektető munkaanyagokban is megjelent, melyek nemcsak felhívták a figyelmet a pályázat 
kapcsán felvetett szerkezettervezési irányokra, de azok mélyreható technológiai és gazdasági 
vizsgálatát immár a helyszíni előregyártás sok problémával járó gyakorlatának teljes körű 
racionalizálásával együttesen képzelték el. Ezt a törekvést a szakma természetes belső igényein – 
és persze a helyszíni előregyártást érő folyamatos kritikákon – túl talán az „új szakasz” gazdaság- 
és építéspolitikája is ösztönözte, mely az első ötéves terv éveire jellemző kvantitatív és extenzív 
beruházási szemléletmód visszaszorítását, az építőipari termelékenység radikális javítását, a 
„mennyiségi tervezésről a minőségi tervezésre való áttérést” tűzte ki célul.225 

Nem lehet véletlen, hogy ez a tendencia éppen abban a reformtörekvésben teljesedett ki, 
amely a szerkezetalkotási és tipizálási gyakorlatot immár alapjaiban igyekezett megújítani a 
Kádár-korszak első éveiben. Ebből a szempontból különösen fontos annak a szakbizottságnak az 
álláspontja, melyet az Építésügyi Minisztérium állított fel 1957-ben abból a célból, hogy a 
második hároméves terv keretében elvégzendő műszaki fejlesztési koncepció kidolgozása során 
az ipari építkezésekre vonatkozó ügyeket képviselje.226 A szakbizottság tanulmánya – lényegében 
a kádári korrekciós gazdaságpolitikával összhangban – arra a következtetésre jutott, hogy az ipari 
építkezések gazdaságosságának mérésére olyan komplex metodikát kell kidolgozni, amely a 
Rákosi-korszak árrendszerének gyökeres átalakításán alapulva összehangolja az ország 
makrogazdasági szempontjait az építőipar és a beruházó iparvállalatok mikrogazdasági 
szempontjaival. A metodika a konkrét épületszerkezeti szisztémák, építőanyagok és 
építéstechnológiai eljárások megválasztását a beruházások paramétereinek egységes módszer 
szerinti költséganalízisére alapozná. A testület hangsúlyozza, hogy ilyesfajta átfogó 
tervszerűségre, komplex szemléletű projekt-lebonyolításra megfelelő módszerek és adatbázisok 
hiányában korábban nem volt mód, de ha egy ilyet sikerülne kialakítani, akkor az építkezések 
gazdaságossági kérdéseit végre nem csak „a mérnöki megítélésen, a mérnöki etikán alapuló 
szubjektív tényezők” döntenék el.227 

A bizottság az ipari építkezések tervszámait leginkább befolyásoló nagy fesztávú 
csarnokszerkezetek innovációjának azon irányaira koncentrált, melyeket az új gazdasági elvek 
alapján támogathatónak ítélt meg. A javaslatok jelentős része lényegében az 1953-as pályázat 
felvetéseit idézte fel, de azokat szélesebb gazdasági és mérnöktudományi kontextusban értelmezte. 
A sorban elsőként – vagyis a leghangsúlyosabb helyen – emelte ki a bizottság a monolitikus építés 
hosszú ideje elmaradt fejlesztését, melynek korszerű, tipizált zsaluzatrendszereken és 
gördülőállványzatokon kell alapulnia, mert ezt „éppúgy kell organizálni, ütemezni, mint az 
előregyártott kivitelezést.” 228  A bizottság tehát kvázi „rehabilitálta” a Rákosi-korszakban 
többnyire „ellenjavallott” monolitikus technológiákat, de kikötötte, hogy fel kell zárkóznia a 
„haladó”, „iparosított” építési eljárások közé. Második tételként került sorra a helyszíni 

                                                 
224 Ibid, 26–29. 
225 Erre utal: Benkő – Weisz 1953, 374; Benkő 1955/b. 
226 Katona 1957, 1. 
227 Ibid, 1–2. 
228 Ibid, 12–13. 
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előregyártás, melyet „megfelelő gépesítéssel üzemszerű gyártássá kell tenni” és fel kell mérni 
alkalmazási tartományának aktuális gazdaságossági határait – mégpedig az acél- és a monolit 
vasbeton-szerkezetek sajátosságaival, költségvonzataival összevetve.229 A szakértők úgy vélték, 
hogy az előregyártás továbbfejlesztése során Magyarországon is ki kell aknázni az Európa-szerte 
immár rutinszerűen alkalmazott feszített vasbetonelemek gazdasági és kivitelezéstechnikai 
szempontból egyaránt kedvező tulajdonságait. Harmadik tételként hívta fel a figyelmet a bizottság 
az acélszerkezetek hosszú ideje kihasználatlan előnyeire (főképp a nagyfesztávú, könnyű 
tetőhéjalású csarnokok vonatkozásában), s arra, hogy a hatósági szabályozásnak végre lehetővé 
kell tennie az acél szélesebb körű alkalmazását az ipari magasépítésben. 230  Mindemellett az 
acélszerkezetek szerepének e kiterjesztését vélhetően az új acélfeldolgozó létesítmények 
(különféle henger- és présművek) közelgő üzembe állása is magyarázhatja.231 

Az 1953-as pályázat bírálatához hasonlóan a bizottság erősen hangsúlyozta a térbeli erőjátékú 
szerkezetekben rejlő lehetőségeket, kiemelve a „korszerűsített monolitikus” technológiákkal és a 
helyszíni, illetve üzemi előregyártással készülő héjszerkezetek fejlesztését. Ezen irány 
támogatását a héjszerkezetek elméletében és számítási módszereiben a háború utáni tíz évben 
világszerte lezajlott rendkívüli fejlődés mellett néhány friss hazai eredmény is motiválta.232 

A bizottság a tipizálás ügyére nagyon szűkszavúan, de sokatmondóan tért ki. A korábbi 
tipizálási munka szerteágazó irányai helyébe az üzemi előregyártáson alapuló, multifunkcionális 
típusszerkezetek kialakítását állította – miközben az iparáganként specializált, kötött rendeltetésű 
típustervekről már nem ejtett szót. A nagyvolumenű üzemi előregyártás megszervezésének évek 
óta sulykolt, de szinte teljesen eredménytelen ügye kapcsán a bizottság – nagy előrelátásról 
tanúskodva – továbbra sem bízott a rövidtávon bekövetkező radikális fordulatban, a tipizálást 
megalapozó szerkezeti méretkoordináció folytatását mégis sürgette: „bár a telepített üzemek az 
elmúlt években nem vállalták ipari szerkezetek előregyártását és előreláthatólag a 3 éves 
tervidőszak alatt főleg a lakásépítés igényeit tudják kielégíteni – a koordinációt az ipari 
tervezésben úgy kell előkészíteni, hogy a 3 éves terv végére [a kisebb méretű, egyszerűbb 
csarnokok szerkezeteit képező – a szerző] elemek telepített üzemben legyárthatók legyenek. 
Kilátás van arra is, hogy az elemgyárak már a közeljövőben vállalják ipari szerkezetek 
előregyártását.” – írja Katona József a bizottsági tanulmány nyomán.233 

Az üzemi előregyártáson alapuló tipizálás kérdése azonban nemcsak azért került előtérbe, 
mert az előző évek zátonyra futott kísérletei után ez ígérte a legsikeresebb utat, hanem mert 1954-
től a szovjet építőipar-fejlesztés – és nyomában az egész Keleti Blokk szakpolitikája – 
mindinkább erre fókuszált – különösen az ún. univerzális típuscsarnokok kifejlesztésére és 
nagytömegű gyártására vonatkozóan. 234  Az új irányvonal hatására a hazai szakpolitikusok és 
vezető mérnökök jelentős része az elmaradott épületelem-gyárak immár halaszthatatlan 

                                                 
229 Ibid, 11–12, 17. 
230 Ibid, 12. 
231 A bizottsági jelentés megjelenése idején folyamatban volt a Dunai Vasmű meleghengerművének építése és várható 
volt ugyanezen ipartelepen egy új hideghengermű létesítése. Hasonló célú fejlesztések indultak az 1960-as évek elején 
a salgótarjáni és csepeli acélipari telepeken is.  
232 Az előregyártott héjszerkezetek korai példái voltak az előző fejezetben elemzett hűtőtornyokon túl: Bőrenyvgyár, 
Budapest (Gnädig Miklós, Kollár Lajos, 1954); Erőmű, Pécsújhely (Mátrai Gyula, Pászti Károly, et al., 1955–1959). 
Bővebben: Mokk 1955, 285–287; Mokk 1961/a, 352–353; Pászti 1959. 
233 Katona 1957, 11, 17. 
234 A szovjet építőipar-fejlesztési fordulatról: SZKP KB határozat 1954. A környező országok hasonló törekvéseiről: 
Rados 1956, 228–247; Pataricza 1957; Farkas 1959; Pataricza 1959.  
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fejlesztését kezdte hangsúlyozni.235 Radikális fordulatot szorgalmazott például Menyhárd István, 
aki egy cikkében az épületelem-gyárakat már a könnyű, műszer- és élelmiszeripari célú 
univerzális csarnokok előállítására alkalmazná, hogy ezzel is fékeződhessen a helyszíni 
előregyártás szerinte sokkal drágább és túlzottan szerteágazó gyakorlata. 236  A bizottság 
munkájával egy időben nemzetközi egyeztetések és kutatási programok indultak számos magyar 
szakember részvételével egy, a KGST-országokban bevezetendő egységes csarnokszerkezeti 
modulrendszer és tervezési irányelv-gyűjtemény kidolgozása céljából. A kezdeményezést a 
következő években számos munkaértekezlet és konferencia követte a KGST Állandó Építési 
Bizottsága szervezésében, melyek 1960–1961-re már széles körben alkalmazható eredményeket 
mutathattak fel.237 

A bizottság e nemzetközi tendenciákon és hazai szakvéleményeken túl egy szerényebb, de 
ígéretes hazai típustervezési kísérlettel is alátámaszthatta állásfoglalását: az első üzemi 
előregyártású, többrendeltetésű hazai csarnokrendszer ugyanis éppen 1957-ben került 
szériagyártásba. (230–232. k.) Zentai Zoltán és Gerencsér Ferenc elsősorban mezőgazdasági 
gépállomások számára kialakított, de számos kisebb ipari raktár és segédműhely számára is 
alkalmas csarnokrendszere – Kiss Ferenc említett típusüzemével szemben – már nem szabott meg 
komplett (kvázi ideális) funkcionális diszpozíciót, csupán összeállítási lehetőségeket. A tervezők 
tehát végleg elszakadtak az ipari épületek teljességének tipizálásától, s helyette immár kizárólag a 
különböző üzemi technológiák téri-szerkezeti igényeinek általánosítására törekedtek. 238  Hozzá 
kell tenni, hogy az üzemi előregyártáson alapuló szerkezettipizálás útkereső éveiben más tervezési 
szemléletmódok és módszerek bevezetése is felmerült. A villamosenergia-hálózat fejlesztésének 
gyorsítása miatt rövid idő alatt nagy tömegben felépítendő 33/20 kV-os transzformátorállomások 
számára kidolgozott, részben paneles, részben vázas rendszerű, dobozszerű egységekből 
összeállítható típusszerkezet (Calderoni Gyula, Gnädig Miklós, 1956; 233–234. k.) a 
konfigurációs variánsok széles skáláját és viszonylag nagy funkcionális rugalmasságát 
biztosította.239 Bár ez a típusszerkezetet csak kissé később, 1958-tól kezdték nagy volumenben 
gyártani, a terv innovativitása és gazdaságossága minden bizonnyal erősítette a bizottság 
meggyőződését az üzemi előregyártásban rejlő lehetőségeket illetően.240 

Minden jel arra vall, hogy a tervezőközösségek a bizottság irányelveit igen gyorsan követni 
kezdték, vagy legalábbis a szakértők álláspontja nagyrészt egybevágott a szükségképpen 
bekövetkező változásokkal, ugyanis a tanulmány tételeinek többsége már néhány éven belül 
érvényesülni kezdett. Erre utalnak például a Székesfehérvári Könnyűfémmű új 
alumíniumöntödéjére és -présművére 1958-ban kiírt pályázatra benyújtott tervek, melyek erősen 
kísérleti jellegűnek tűnnek: a tervezők újszerű héjszerkezetek, acélkonstrukciók és helyszínen 
előregyártott keretrendszerek rendkívül gazdag sorát vonultatták fel, sokszor bonyolult 

                                                 
235 Az üzemi előregyártás fokozását már 1955-ben sürgette a haza építőipar-politika: Szíjártó 1955/a és 1955/b. 
236 Menyhárd 1955. 
237 A legjelentősebb szakmai események ebben a vonatkozásban: I. Nemzetközi Típustervezési Kongresszus, 1957, 
Berlin; II. Nemzetközi Vasbeton Előregyártási Kongresszus, 1957, Drezda; II. Nemzetközi Típustervezési 
Kongresszus, Szentpétervár, 1959; KGST Vegyipari Találkozó, Halle, 1959; a KGST Állandó Építési Bizottsága 
munkaértekezlete, Gottwaldow, 1960; KGST Vegyipari Találkozó, Lipcse, 1960. 
238 A szerkezetet ismerteti: Valkó 1957, 2; Zentai 1957, 32–39. 
239 Gnädig 1959. 
240 Annak ellenére, hogy a típusszerkezetet Lux et al. 1988 szerint (543. oldal) mintegy 50 alkalommal adaptálták, ezt a 
vegyesen vázas és paneles szisztémát a tipizálási munka későbbi fázisaiban már nem alkalmazták. 
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kombinációkban.241 (235–238. k.) A bizottság által kijelölt úton haladt tovább Zentai Zoltán és 
Gerencsér Ferenc típustervezési munkája is: 1959 körül kifejlesztették az ún. sejtes rendszert, 
mely arra adott volna lehetőséget a tervezőknek, hogy különféle csereszabatos típusszekciók (azaz 
„sejtek”) készletéből válogatva állíthassák össze az adott igényekhez igazodó építészeti 
konfigurációt.242 Szintén 1959-ben készültek el a TVK műtrágyagyárának tervei (Bajnay László, 
Gnädig Miklós, et al., 1959–1964; 239–248. k.), melyek a bizottság irányelveit a 
méretkoordináció, az épületelem-tipizálás és a helyszíni előregyártás „üzemszerűvé” tétele 
szempontjából egyaránt beteljesíteni látszottak. 243  A tervezők ugyanis egy olyan egységes 
modulrendszeren alapuló, csereszabatos elemekből álló szerkezeti szisztémát hoztak létre, mely a 
telep szinte valamennyi létesítménye számára megfelelő volt. Az elemkészletet már nem a 
beemelés helyén, hanem egy, az építkezés közelében létrehozott provizórikus segédüzemben 
készítették – egyesítve a helyszíni és az üzemi előregyártás előnyeit, fokozva a kivitel iparosított 
jellegét. 244  Az elemtermelés racionalizálása, takarékossága és a szerkezetszerelési eljárások 
hatékonyságának növelése érdekében a tervezők – ismét csak a bizottsági tanulmány 
irányvonalához igazodva és számos későbbi ipari beruházás számára követendő példát nyújtva – 
bevezették az utófeszítés technikáját, melynek segítségével a nagyfesztávú főtartókat kisméretű 
előregyártott elemekből lehetett összeállítani az építkezés helyszínén.245 A TVK rendszere tehát 
egyfajta hely- és projektspecifikus tipizálás eredménye volt, de éppúgy az univerzalitás, a 
szerkezeti variabilitás és az építőipari szériatermelés elveire alapozódott, ahogy Zentai és 
Gerencsér típusterve is. A következő alfejezetek rámutatnak majd arra, hogy mindkét koncepció 
alapvető minta volt az 1960-as években kibontakozó új szerkezetalkotásbeli-építéstechnológiai és 
tipizálási módszerek számára.246 

Az univerzalitás elve az idő előrehaladtával mind jobban áthatotta az egyedi szerkezetek 
világát is – jóval a tömeggyártott típusszerkezetek általánossá válása előtt. A helyszínen 
előregyártott és monolit vasbeton-konstrukciók már az 1960-as évek első felében hasonulni 
kezdtek a még kísérleti fázisban lévő üzemi előregyártású típusszerkezetekhez, s – a TVK 
mintájára – a tervezők egyre inkább igyekeztek egész ipartelepekre kiterjedő modul- és szerkezeti 
rendszerekben, illetve minél nagyobb mérvű segédüzemi előregyártásban gondolkodni. 

Áttekintve ezeket az új fejleményeket, nem vitás, hogy minden szempontból 
paradigmaváltással állunk szemben. Ebben a fordulatban az a törekvés a legszembetűnőbb, amely 
a teljes helyszíni előregyártás gyökeres újrapozícionálását, más kiviteli-tervezési módszerekkel 
való szembeállítását – végső soron az ipari építészet szerkezeti „heterogenizálását” kezdeményezi 
a mérnöki innováció nagyrészt egyetlen építéstechnológiára leszűkített, „homogén” korszaka után. 
Megerősíti ezt Ruzicska Béla 1964-ben megjelent írása is, mely szerint 1957–1958 táján 
„szakítottunk a helyszíni előregyártással, mint egyedül lehetséges szerkezetalkotó módszerrel. 
Felülvizsgáltuk tervezésünk, elemgyártásunk és kivitelezésünk irányát, s teret biztosítottunk (…) a 
létesítmény esetenkénti körülményeit és adottságait jobban mérlegelő szerkezetalkotó 

                                                 
241 A pályaműveket bemutatja: Weisz 1958. 
242 Zentai 1960. 
243 Az említett vezető tervezők mellett számos további neves tervező vett részt a TVK munkálataiban: Almstaier Ottó, 
Csics Miklós, Petz Rudolf, Vince Pál építészek és Kollár Lajos, Lőke Endre, Egyed Ferenc statikus-konstruktőrök. 
244 Bajnay 1960, 13–16. 
245 Ibid, 13. Az utófeszítés bevezetése a 31. ÁÉV-t képviselő Mokk László közreműködésével zajlott le. Erről ld.: 
Merényi – Rudnyánszky 2004, 27–28. 
246 Erre utal: Rados 1961. 
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szemléletnek.”247  Ez az új tervezői attitűd – ismét Ruzicska szavaival élve – a „szerkezetek 
építésének egyetemességében,” vagyis az elérhető építési módszerek teljességére alapozó 
gyakorlatban nyilvánult meg, mely minden projekt esetében az akkor és ott leggazdaságosabb 
anyagot és konstrukciót részesítette előnyben.248 Úgy tűnik, hogy a tervezői módszereknek ez a 
szegmentálódása lényegében a domináns szakmai nézőpont „megfordulására” vezethető vissza. 
Míg az 1950-es évek első felében az volt a fontos, hogy a rengeteg szerteágazó ipari építkezés 
gyors elvégzéséhez egy általánosan alkalmazható és az építőipar szűkös lehetőségeivel hosszú 
időn át fenntartható metódust találjanak, addig 1957 után a lehető legtöbb, a „nagy egész” 
aspektusából adekvátnak bizonyuló építéstechnológiát igyekeztek bevonni a gyakorlatba – bízva a 
sokféleségből kibontakozó szinergiákban. Az „egyetemesség” fogalma azonban abban a 
jelentésében is a korszak ipari építészetének fókuszában állt, mely az univerzális típusszerkezetek 
alapelvének minél szélesebb körű kiterjesztésére, illetve az épületek multifunkcionalitására és 
flexibilitására való egyre erősebb tervezői törekvésekre vonatkozik. 

Ez a paradigmaváltás mindezeken túl az egész szakmai atmoszféra megváltozásával, a 
külföldi szakmai minták jelentőségének erősödésével, illetve a nemzetközi kapcsolatok 
felélénkülésével is összefüggött. Ismét az 1957-es bizottság tanulmánya jelzi ezt a 
legvilágosabban, amely minduntalan visszatér arra, hogy milyen fontos a külföldi szerkezeti 
vívmányok és tapasztalatok felhasználása – mégpedig legalább annyira a nyugat-európaiaké, mint 
a Keleti Blokkból származóké. 249  A bizottsági álláspont publikálása utáni években a 
szakfolyóiratok – köztük az IÉSz is – megteltek az építéstechnológia és a szerkezettervezés 
nyugati újdonságait ismertető tanulmányokkal, s egyre-másra indultak népes hazai delegációk az 
ipari vasbeton-építés és előregyártás problémáival foglalkozó konferenciákra, szimpóziumokra. 
Mindaz tehát, ami eddig a tervezőirodák informális közegében, a nem-nyilvános folyóirat- és 
könyvgyűjtemények világában zajlott, ekkoriban már – erősen kontrollálva és kis lépésekben 
ugyan, de mégis – hivatalos támogatásokban részesült. Ugyanakkor nem csupán azt tükrözi ez a 
változás, hogy az új rezsim enyhülő ideológiai repressziója és nyugati nyitása szabadabbá tette a 
szakmai élet belső viszonyait és a mérnöki-építészeti tudástranszfert: az élénkülő technológiai 
kooperációk kapcsán az iparfejlesztéssel foglalkozó tervezőintézetek immár tudatosan törekedtek 
szakembereik látókörének nemzetközivé szélesítésére, illetve arra, hogy munkáikat neves külföldi 
– akár nyugati – szakembereknek is bemutassák és megosszák velük tapasztalataikat.250 Annál is 
inkább fontos céllá vált ez a szakmai vezetők számára, mivel az új hazai folyamatok számos 
elemükben az Európa-szerte megfigyelhető ipari építészeti tendenciákra kezdtek emlékeztetni – 
különösen a monolit és előregyártott héjak, a friss acélszerkezeti vívmányok és típuscsarnokok, 
illetve a különféle könnyű térhatároló rendszerek alkalmazására vonatkozóan. Nem igényel külön 

                                                 
247 Ruzicska 1964, 158. 
248 Ruzicska 1969, 79. 
249 Katona 1957, 7–10, 17. 
250 Az ipari építészet nemzetközi tendenciáinak hazai publikálása kapcsán ld. különösen: Pataricza 1957, Harasta 1959, 
Zentai 1959, Katona 1959, Pataricza 1959, Farkas 1959, Szalay 1961/a, Zentai – Szíjjártó 1960; Hoffmann 1960, 
Egyed 1963. A külföldi konferenciaszereplések megszaporodását mutatja, hogy a 237. jegyzetben említett események 
többségén számos hazai előadó is szerepelt, s mind inkább fontosnak érezték, hogy a magyar szakemberek a kapitalista 
országok építéstechnológiai találkozóit – pl. a korszak egyik leginnovatívabb rendezvénysorozatát, a kétévente 
megrendezett Nemzetközi Feszítettbeton Kongresszust – is meglátogassák. Erről ld.: Egyed 1963. Az 1950-es évek 
végétől időről-időre rangos külföldi szakembereket és cégképviselőket vonzott Magyarországra az IPARTERV 
tevékenysége. Csak két példa: 1958-ban az erőműépítészet neves szakértője, a drezdai Claus Hoffmann tartott előadást 
1958-ban az IPARTERV-nél, 1960-ban pedig a francia Freyssinet cég küldöttsége látogatta meg a TVK építkezését. 
Erről ld.: Hoffmann 1960; Mokk 1961/b, 28. 
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magyarázatot, hogy milyen nagy jelentősége lehetett mindennek a szocreál összeomlása utáni 
formai és technikai megújulás, az egész hazai modern építészet „önrehabilitációja” tekintetében. 

A nemzetközi aktivitás sikereit jelzi, hogy az aktuális hazai problémák megvitatására 1961-
ben szervezett I. Ipari Építési Ankéton – a KGST-országokból, valamint Hollandiából, 
Franciaországból és Ausztriából érkező kollégák mellett – az a Walter Henn tartott előadást, aki a 
braunschweigi Technische Universität kiemelkedő jelentőségű ipari építészeti intézetének 
vezetőjeként a későbbiekben nagy figyelemmel kísérte a magyar kollégák munkáját és segítette 
annak nyugat-európai megismertetését.251 Egy évvel később az IPARTERV kimagasló építésze, 
Farkas Ipoly az Építészek Nemzetközi Szövetsége (Union Internationale des Architectes, UIA) 
védnökségével 1960-tól két évente sorra kerülő nemzetközi ipari építészeti szemináriumok 
második, Brazíliában megrendezett eseményén tarthatott előadást a vasbeton-előregyártás 
tárgykörében. 252  A kapcsolatépítési folyamatok ekkoriban váltak igazán gyümölcsözővé: a 
nagyobb horderejű nemzetközi kooperációk az IPARTERV és a technológiai tervezőirodák – 
kiváltképp a rendkívül kedvező iparpolitikai szituációban működő Vegyiműveket Tervező 
Vállalat (VEGYTERV) – számára megnyitották a lehetőséget arra, hogy ambiciózusabb 
építészeiket és technológus mérnökeiket hosszabb-rövidebb tanulmányutakra vagy a külföldi 
partnerekkel közösen elvégzendő tervezőmunkára küldhessék. Ezeken az utakon a tervezők 
magukba szívhatták – többek között – az NSZK-beli, francia, olasz, holland, nagy-britanniai ipari 
építészet legfrissebb vívmányait, főképp a gyártástechnológiák és az épületszerkezetek komplex 
viszonyrendszerét érintő kérdésekben, ugyanakkor nem hagyták figyelmen kívül a helyi építészet 
általánosabb jelenségeit, formai és szellemi tendenciáit sem. 253  Az ún. „harmadik világbeli” 
országokban felépítendő ipari létesítmények kapcsán jó néhány tervező megtapasztalhatta a 
trópusi környezetben zajló építkezések sajátosságait, s kísérletezhetett a hazai szerkezeti 
vívmányok (főképp a helyszíni előregyártáson alapuló konstrukciók) külföldi alkalmazásával, 
kvázi „exportjával”.254  A kapcsolatok erősödését persze nemcsak a technológiai kooperációk, 
utazások és személyes ismeretségek segítették, hanem a magyar ipari építészet növekvő szakmai 
reputációja is: az 1959 és 1964 közötti években több rangos nyugati és „béketáborbeli” folyóirat 
és könyv közölte az IPARTERV munkáit – elismerő hangú szakmai elemzésekkel kísérve.255 
Mokk László Helyszíni előregyártás című, számos hazai üzemi létesítménnyel illusztrált 
könyvének külföldi kiadásai szintén jelentős szerepet játszhattak abban, hogy a magyar ipari 

                                                 
251 Az Ankét részvevőiről és előadásairól: Egyed 1962, 45–46. Az Építőipari Tudományos Egyesület által szervezett 
esemény címe a szakfolyóiratokban váltakozva „Ipari Építési Ankét” és „Ipari Építési Konferencia”. A továbbiakban 
az előbbi címet használjuk. 
252 Csaba – Farkas 1963, 442. 
253 Az IPARTERV-esek közül az 1958 és 1963 közötti években pl. Bajnay László és Almstaier Ottó az NSZK-ban, 
Csics Miklós Olaszországban, Mináry Olga Franciaországban, Szikszay Gerő Svájcban járt tanulmányúton, illetve 
kooperációs találkozón. Erről ld.: Bajnay 1963; Csics 1963; Mináry 1965; Szikszay 1963. A raktárhálózat fejlesztése 
kapcsán a vállalat népes delegációt küldött a Benelux-államokba az 1950-es évek végén. Erről ld.: Szabó 1960, 62. A 
VEGYTERV vezető beosztású építésze, Rácz Piroska – számos kollégájával együtt – Franciaországba, az NSZK-ba és 
Nagy-Britanniába egyaránt eljutott: VEGYTERV 1975, 7–13, 63–66. 
254 Elsősorban Garay Lajos és Juhász Jenő indiai, Polónyi Károly és Szeleczky Ferenc indonéziai, Emődy Attila 
vietnami, Böjthe Tamás egyiptomi és kubai, Pozsgay Lajos és Resatkó Endre iraki, valamint Szabó István és Thoma 
levente guineai beruházások során szerzett tapasztalatai emelendők ki. Erről ld. az IÉSz 21. számában közölt tervezési 
beszámolókat. 
255 Néhány a legfontosabb külföldi cikkek és könyvrészletek közül: La préfabrication 1959; Kidder Smith 1961, 332; 
Henn 1962, 36, 52, 350; Hungarian Industrial 1963; Towers 1963; Peters 1964; Hlaváček 1964. 
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építészet különleges eredményei Európa szinte minden táján lassanként ismertté váltak.256 Mindez 
valószínűleg nagy mértékben ösztönözte az UIA által alapított August Perret-díj döntőbizottságát 
abban, hogy 1961-ben a vállalatot Ex-aequo-fokozattal jutalmazza a helyszíni előregyártás terén 
végzett, nemzetközi szinten is kimagasló tevékenységéért. Kétségtelen, hogy a külföldi szakmai 
együttműködések „csúcspontja” az 1964-ben Budapesten megtartott III. Ipari Építészeti 
Szeminárium volt, melyre a világ szinte minden tájáról neves szakértők érkeztek.257 

 Megismervén a magyar ipari építészet gyökeres átalakulásának szövevényes folyamatait, 
illetve a szakterület új orientációs pontjait és kapcsolati hálóját, a következőkben mélyedjünk el 
mindazokban az új tendenciákban, melyeket ez a fordulat előidézett. Előbb a monolitikus építés 
megújulásával és az acélszerkezetek fejlesztésével foglalkozó törekvéseket, majd a helyszíni 
előregyártás bonyolult szerepváltásait vizsgáljuk meg. Ezek után nemcsak az új 
gyártástechnológiai igények által megkövetelt építészeti flexibilitás témakörére és a vele 
összefüggő szellemi változásokra fordítunk figyelmet, hanem a szerkezettipizálás eredményeit is 
sorra vesszük, tekintve, hogy a két problémakör szorosan összefüggött egymással. Végezetül szót 
ejtünk a homlokzatformálásban megnyilvánuló komplex szerkezeti, funkcionális és esztétikai 
jelenségekről. 

 
 
2. A szerkezettervezés új tendenciái 

 
Monolit szerkezetek 

 
A monolitikus kivitelezési eljárások fejlesztése az 1950-es évek végétől ismét előtérbe került a 
Rákosi-korszakban bevezetett szigorú építőipari korlátozások fokozatos oldódása következtében. 
A mérnöki innováció paradigmaváltása a különféle anyag- és időtakarékos vasbeton-technológiák 
kutatásának olyan hatalmas lendületet adott, hogy a monolit szerkezetek az ipartelepek 
technológiai műtárgyain és kisebb léptékű segédüzemi épületein túl végre egyre nagyobb szerepet 
kaphattak az impozáns belső tereket közrezáró termelőüzemi csarnokok terén is. Ezzel ismét 
megmutatkozhatott a monolit szerkezetek sajátos plaszticitásában rejlő térformálási lehetőségek 
gazdasága. 

A monolitikus építés látványos megújulásának leghangosabban ünnepelt példái a 
héjszerkezetes csarnokok voltak. Az a nimbusz, mely szinte már építésük idején körbevette őket, 
talán nemcsak építéstechnológiai progresszivitásukkal, hanem a jó időre perifériára szorított hazai 
                                                 
256 Mokk László könyve először 1955-ben, majd bővített formában 1961-ben jelent meg. A kötet 1959-ben oroszul és 
románul, 1960-ban németül, csehül és bolgárul, 1964-ben angolul jelent meg. Ld.: Mokk 1959, Mokk 1960/a és 
1960/b, Mokk 1964/b. A kötetet a nyugati szaksajtó pozitívan fogadta, bár egyes kritikusok a magyarországi 
nagyelemes helyszíni előregyártás módszereit és volumenét – a roppant mérnöki teljesítménnyel kapcsolatos 
elragadtatásuk mellett – bírálták is. Többek között a Baumeister, a Beton – Die Fachzeitschrift für den Betonbau, a 
Bautechnik és a Betong című folyóirat közölt méltatást a könyvről. Erről: Merényi – Rudnyánszky 2004, 32–33. 
257 A MÉM 1964. évi 2. és 5. számában publikálta a szeminárium szakmai határozatait, s bőséges összeállítást közölt 
az ipari építészet legfrissebb nemzetközi és hazai példáiból. A vállalat e nemzetközi sikereiben természetesen fontos 
szerepe volt a személyes kapcsolatok hálójának is. Az IPARTERV friss eredményeit nemcsak az említett szakirodalmi 
munkák és Walter Henn közvetítette a nyugat-európai szakmai fórumok felé, hanem minden bizonnyal Polónyi Károly 
is, aki az 1950-es évek második felében a vállalat építészeként dolgozott, majd az 1960-as években a modern építészet 
alapelveinek kritikai újraértelmezésében alapvető szerepet vállaló Team X tagjaként Afrikában vállalt nagyszabású 
feladatokat. Nem volt kevésbé fontos Mokk László szerepe sem, aki az 1950-es évek közepétől az 1970-es évekig sok 
nyugat-európai szakmai intézményben és egyetemen tartott előadást a magyar helyszíni és segédüzemi előregyártásról. 
Ld.: Merényi – Rudnyánszky 2004, 32–35. 
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héjszerkezetes építés újjáéledésével kapcsolatos lelkesedéssel is magyarázható. A téma olyan 
neves szakértői, mint amilyen a háború előtt kimagasló jelentőségű héjszerkezeteket építő 
Menyhárd István, vagy az elméleti kutatások terén meghatározó Csonka Pál, Bölcskei Elemér és 
Pelikán József, pályafutásuk csúcsán álltak, készen arra, hogy a megszakadt, de 1953–1954-től 
friss szellemű tervek formájában ismét éledezni kezdő hagyomány kiteljesedését előmozdítsák. 
Munkájuk hatása gyors volt: a héjszerkezetek legvonzóbb tulajdonságait – főként azt, hogy 
egyszerre működnek teherhordó és térhatároló elemként, s plasztikus formáik révén nagyon 
attraktívak is – számos tervező a lehető legtöbb variációban igyekezett kihasználni. 258  Ezt a 
szerkezettervezési irányt azonban – nyilván az előregyártást abszolutizáló nézetek hatására  – 
sokan mégis ellenérzésekkel fogadták, hiszen maga Menyhárd István érezte szükségét annak, 
hogy egy lendületes cikkben a monolitikus építés túlhaladottságával kapcsolatos beidegződéseket 
eloszlassa, s a korábbi évek gyakorlatának konvencióit megtörje.259 

A monolit héjszerkezetek fejlesztésének első igazán nagyszabású projektje a Székesfehérvári 
Könnyűfémmű csarnokainak szerkezete volt, melyek a gyártástechnológiai diszpozíció és az 
építészeti méretrend megváltozása – egységesített modulhálóba rendezése –  okán végül nem a 
nyertes pályázat alapján, hanem Menyhárd István, Farkas Ipoly és Hidasi Lajos tervei szerint 
épültek meg (1958–1960; 250–257. k.). 260  A csarnokokat V alakú pilléreken nyugvó 
héjszerkezetekkel fedték le, melyeket a pillérek szétágazó szárai között húzódó keresztirányú 
bevilágítósávok választanak el egymástól. A szerkezetet forradalmian új megoldással kivitelezték: 
a szétszedhető és többszörösen összeállítható zsaluzatot héjról héjra haladva a pillérekre rögzített 
darugerendákra támasztották, s így lehetővé vált a konstrukció állványzat nélküli és folytatólagos 
– szinte szériagyártásszerű – kivitelezése. Az imént említett átfogó modulkoordináció révén 
mindössze egyetlen héjtípussal és méretenddel megépíthető volt mindkét csarnok.261 A belső terek 
formavilágát a lágyan ívelő felületek és a kemény síkok feszült kontrasztjai jellemzik. A 
hiperboloid és a konoid alakzat kombinációjából álló héjak olyan egyenes peremgerendákba 
„átfolyó” homorú formát képeznek, melyek geometriai komplexitásuk ellenére rendkívül egyszerű, 
nyugodt látvány nyújtanak. A héjformák e csendes áramlását azonban mintegy „felszeletelik” a 
bevilágítósávok vízszintes lemezei és hosszan elnyúló lunettái – különös formai kettősséget 
teremtve. A lefedőszerkezet e drámai összhatására a szétágazó pillérek mozgalmas látványa és az 
oldalfalakat alkotó alumínium trapézlemezek élénk fényjátéka válaszol. 

A székesfehérvári csarnokok átütő sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Menyhárd 
és társai új kiviteli módszerüket nemcsak ugyanezen épületegyüttes azonos szerkezetű alumínium-
hengerművének építkezése, hanem a Csepel Vas- és Fémművek Csőgyárának szintén több 
ütemben megvalósuló bővítése (Menyhárd István, Semsey Lajos, 1960–1962 körül;  258–264. k.) 
során is alkalmazhatták. Csepelen azonban a kisebb fesztávokból részben eltérő szerkezeti 
szisztéma adódott: a csarnokot tórusz alakú héjak sora fedi, a bevilágítást pedig a héjakat hordozó 
peremívek közötti sávban kialakított, dongaboltozatszerű profilüveg-szalagok biztosítják.262 Ez a 

                                                 
258 A héjszerkezet-tervezés és -építés hazai megújulásának szakmai hátteréről: Reisch 1968; Bölcskei 1970. Ezzel 
összefüggésben megkezdődött az előregyártott héjszerkezetek fejlesztése is, s noha ez a munka sem volt előzmények 
nélküli és nem különült el élesen a monolit térbeli struktúrák új fejleményeitől, ezt az irányt mégsem itt, hanem a 
következő fejezetben részletezzük. 
259 Menyhárd 1960. 
260 Farkas – Menyhárd 1960, 3. 
261 A szerkezet és a kivitelezés leírása: Ibid, 3–10. 
262 Semsey 1964. 
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rendszer egyszersmind a héjformák nagyobb mérvű érvényesülését, a hajlított alakzatok esztétikai 
dominanciáját is elősegítette – szemben a székesfehérvári csarnokok „kétarcúságával”. A csepeli 
Szerszámgépgyár célgépcsarnoka (Pál Balázs, Reisch Róbert, 1964–1967; 265–267. k.) esetében 
már szinte helyi hagyományként folytatták a Menyhárd-féle eljárást, de a csőgyári szerkezeti 
szisztéma egyszerűbb, egyenes tengelyű pillérekkel kialakított verziójával. Az elliptikus 
gyűrűfelületet alkotó héjak itt közös peremívekre támaszkodtak, így a dongaszerű felülvilágítók 
elmaradhattak – ezeket a héjak perforálásával pótolták. 263  Ezzel a megoldással egyfelől 
gazdaságosabbá, másfelől formai értelemben teljesen homogénné tették a lefedőszerkezetet, 
hiszen abban immár kizárólag az egymásba kapcsolódó héjformák érzékelhetők, töretlenül 
hullámzó felületet képezve. Sejthető tehát, hogy a csepeli csarnokok tervezői mind mérnöki, mind 
esztétikai szempontból arra koncentráltak, hogy minél erősebben hangsúlyozzák a 
héjkonstrukciók sajátos formai minőségét – azt az egyszerre lebegő, mégis statikai feszültségekkel 
teli hatást, melyet a szerkezeti elemeknek a hatalmas támaszközökhöz képest szinte 
irracionálisnak tűnő vékonysága, illetve a fluid jellegű, lágyan ívelő, mégis matematikai 
racionalitást sugalló alakzatok ismétlődése kelt. Minthogy ezek a szerkezetek hasonló 
méretrendjük, építéstechnológiájuk és funkciójuk ellenére is jelentős részben eltérő statikai logika 
szerint épültek, megmutatják számunkra, hogy a héjstruktúrák lényegüket – erőjátékbeli és 
matematikai tulajdonságaikat – tekintve nincsenek alárendelve semmiféle kötött mértani 
alakzatnak vagy szerkezeti sémának, következésképp a tervezők kezébe korábban 
elképzelhetetlen mérvű formai szabadságot adnak.264 

A székesfehérvári és csepeli csarnokokat a szaksajtó az 1960-as évek elején óriási 
publicitásban részesítette, s minden lehetséges aspektusból bemutatta a bennük rejlő 
építéstechnológiai és formai lehetőségeket. Szinte mindegyik cikknek az volt a végkicsengése, 
hogy nagy valószínűséggel Menyhárdék módszere teljesíti be a legnagyobb mértékben a 
monolitikus építés „üzemszerűsítésével” kapcsolatos célokat. Az eljárás természetesen igen hamar 
követőkre talált az IPARTERV munkatársainak körében: nagyon hasonló technikával épültek a 
Ganz-MÁVAG budapesti Diesel Hajtóműgyárának új szerelőcsarnokát (Vince Pál, Horváth 
Csongor, 1961–1963 körül; 268–270. k.) átívelő, shed-rendszerben elrendezett hiperbolikus 
paraboloid alakú héjszerkezetek vagy a Zsolcai Épületelemgyár dongahéjai (Vellay István, Nagy 
József, 1961–1963; 271–273. k.).265 A kisebb léptékű példák közé tartozik a Kismotor és Gépgyár 
budapesti üzemének csehsüvegboltozat alakú héjakkal fedett csarnoka (IPARTERV, 1960-as évek 
eleje; 274. k.), melynek kissé súlyos plaszticitását a bevilágító-lunettákon beömlő rengeteg fény 
ellensúlyozza. 266  Számos példa mutatja, hogy a héjszerkezetek fejlesztése nemcsak az 
IPARTERV-nél tervezett ipari épületek terén került előtérbe. Míg a Magyar Kábelművek szegedi 
gyáregységének csarnoka (Rátky György, Libor Rajmund – Csongrád Megyei Tanácsi Tervező 
Vállalat, 1963–1966; 275. k.) a Diesel Hajtóműgyárral áll formai rokonságban, addig a 
Békéscsabai Konzervgyár raktárcsarnokában (Megyaszay István – Élelmezésipari Tervező 

                                                 
263 P. B. 1971. 
264 A héjszerkezetek e sajátos mértani szabadságának statikai és esztétikai vonatkozásait fejtegeti: Kunszt 1962, 50; 
Siegel 1969, 205–206, 262–270. 
265 Horváth 1963; Blázi 1962; Vellay – Blázi 1963.  
266 A kutatás jelen állása szerint nem ismeretes az épületet bemutató publikáció; elsősorban fotódokumentáció alapján 
vizsgálható: MIÉA IFA No. 5379–5384. A szerkezet pontos kivitelezési módszere jelenleg nem ismeretes. 
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Vállalat, 1960-as évek első fele; 276–277. k.) a ritkán alkalmazott ún. koporsótető formájú héjak 
jelentek meg.267 

A hazai héjszerkezetek e formai sokfélesége nemcsak az alkotói leleményességnek és az 
elméleti szakemberek hatékony munkájának köszönhető, hanem annak is, hogy a tervezők egyre 
szélesebb körű ismeretekkel rendelkeztek az éppen ekkoriban világszerte felfutó héjszerkezetes 
építés külföldi fejleményeivel, a vasbeton héjak általánosan elterjedő új formaskálájával 
kapcsolatban. Az ipari konstruktőröket az évről évre egyre gazdagabb hazai szakirodalom 
különösen azokról a frissen kidolgozott számítási és kivitelezési módszerekről tájékoztatta, 
melyek mind inkább kiküszöbölték a monolit héjszerkezetek korábbi hátrányait. 268 A külföldi 
szakmai szervezetekkel tartott szoros kapcsolatok is nagy mértékben segítették a hazai tervezői 
tudásbázis bővülését. Nem hagy kétséget efelől az a nagyszabású szimpózium, melyet az Eduardo 
Torroja által 1959-ben alapított International Association for Shell Structures és az 
Építéstudományi Intézet Budapesten rendezett 1965-ben, számos neves nyugati tervező – többek 
között a holland Arend Marteen Haas, a spanyol Florencio del Pozo vagy az NSZK-beli Karl 
Kordina – részvételével.269 

Mindezek ellenére a tervezők az évtized utolsó harmadában hirtelen elfordultak a 
héjszerkezeti vívmányoktól alkalmazásától. Úgy tűnik, hogy a munkaerőhiánnyal küzdő hazai 
építőipar számára ezek a szerkezeti szisztémák – minden gazdaságossági versenyképességük 
dacára – túlságosan nagy organizációs gondokat okoztak. Minden bizonnyal visszavetették a 
héjszerkezetek fejlesztésével kapcsolatos lelkesedést az egyre erősebb konkurenciát jelentő üzemi 
előregyártású vasbeton és könnyűacél típusszerkezetek is.270 Erre a jelenségre a téma tapasztalt 
szakértője, Reisch Róbert hívta fel a figyelmet a héjszerkezet-fejlesztés aktuális helyzetét elemző, 
1968-ban megjelent cikkében, mely szerint – némiképp meglepő módon – az építőipari 
sztenderdizáció mellett a tervezők esztétikai preferenciái is hátráltató tényezőnek tekinthetők. 
Mint írja, „a feladatok megoldását lényegesen megnehezíti, hogy a mai építészet nem kedveli a 
romantikus megjelenésű épületeket. A gyárüzemi előregyártás elterjedésének formai visszahatása 
annyira erős, hogy korunk építészei néha még olyankor is paralel síkokkal határolt 
épülettömegekhez ragaszkodnak, amikor az épület rendeltetésénél ez nem elsőrendű szempont (pl. 
ipari csarnokok).”271 

Az 1960-as évekbeli monolitikus csarnoképítés csúcspontjai között azonban nemcsak 
héjszerkezeteket találunk. A sajókeresztúri Borsodi Ércelőkészítő (Bánszky Balázs, Horváth 
László, Zádor Zoltán – Kohó- és Gépipari Minisztérium Tervező Irodái /KGMTI/, 1963–1969; 
278–280. k.) gördülőállványzattal készült, 40 méteres fesztávú parabolaívek sorából álló 
elegyátlagosító csarnokai hatásos bizonyítékai annak, hogy a szerkezetformák könnyedsége és 
nagyvonalúsága terén a monolitikus építés kiállta a versenyt a Rákosi-korszak legszebb 
előregyártott, ívtartós szisztémáival is.272 Ezek a lenyűgöző épületek azonban legfőképpen annak 
az 1940-es évek végén szárba szökkent, majd az 1950-es évek elején elvetett szerkezetalkotási 

                                                 
267 Tükrössy 1966; Ráduly 1968, 85. 
268  Minderről bővebben: Gyengő – Sebestyén 1957; Harasta 1959; Katona 1959; Harasta 1961; Kollár 1964. 
269 Visy 1965. 
270 Reisch 1972, 205. 
271 Reisch 1968, 490. Nem elhanyagolható körülmény e jelenség megértése szempontjából, hogy a héjszerkezetek 
fejlesztése és alkalmazása az 1960-as évek végétől nemzetközi szinten is visszaszorult, valószínűleg az acél térrács-
szerkezetek térhódítása miatt. 
272 A csarnokszerkezeteket ismerteti: Zádor et al. 1970, 32. 
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iránynak a – kissé talán késői – kiteljesedését jelenthetik, melyet például Major Sándor monolit 
struktúrájú csarnokai vagy az 1947-es NIK-pályázat tervei képviseltek. Ugyanakkor látnunk kell, 
hogy a monolit szerkezeteket a legnagyobb arányban továbbra is azokban az esetekben 
alkalmazták, amikor a gyártástechnológiai térrendszer nem adott lehetőséget az előregyártáshoz 
szükséges mérvű méretkoordinációra, amikor nagysúlyú, több szinten átfutó gépeknek kellett 
építészeti keretet adni, vagy ha a speciális épületgépészeti hálózatok és a tartószerkezet 
integrációja megakadályozta az ésszerű elemfelbontást. Álljon itt ezek szemléltetésére néhány 
jellemző épület. 

A nagyterjedelmű gépekkel átszőtt, többszintes szerkezetek kiemelkedő példái közé tartozik a 
mádi bentonitőrlő-mű (Hunyadi László, Vellay István, Gazsó László, 1958–1962; 281–283. k.) és 
a hódmezővásárhelyi vetőmagelőkészítő-üzem szárító- és osztályozóépülete (Fegyverneki Sándor, 
Szőnyi László, Bíró Sándor, 1958–1959; 284–285. k.). A rendkívül szétágazó gépi struktúra és a 
változó szerkezeti terhelések ellenére sikerült mindhárom épület számára egységes pillérhálót és 
födémrendszert kialakítani, bár a mádi épület aszimmetrikus tömegformája már a 
gyártástechnológiai rendszer sajátos elrendeződéséből következett. Ezzel szemben a 
hódmezővásárhelyi épületek esetében a tömegek töretlen hasábformája és a homlokzatokon 
megmutatkozó pillérváz rasztere olyan feszes, hogy a technológiai nyílások „rendetlensége” 
szinte üdítőleg hat.273 Az épületgépészeti berendezések és a tartószerkezet összevonására irányuló 
törekvéseket a nyergesújfalui Magyar Viscosagyár danulonselyem-üzemének textilcsarnoka 
tükrözi (Almstaier Ottó, Barabás Tibor, 1962–1965; 286., 288. k.). A gyártástechnológia által 
meghatározott légminőség biztosítására szolgáló klímacsatornákat a teljesen zárt, kéthajós tér 
üregesen kialakított főtartóiban, illetve a középső pillérsor fölött vezették végig. Ez a szisztéma 
rendkívül anyag- és helytakarékos volt, könnyebbé tette az automata gépsorok által megkövetelt 
nagy fesztávú terek áthidalását és nyugodt, tiszta formavilágot eredményezett.274 Bizonyára ezért 
terjedtek el e csarnokmegoldás különféle verziói a későbbi textilüzemekben is (pl.: a Hazai 
Pamutszövőgyár soroksári üzeme; a Magyar Posztógyár Dunaújvárosi Fésűsfonodája; 287. k.).275 

Mindemellett a monolit szerkezeteket – a helyszíni előregyártással párhuzamosan – óriási 
tömegben alkalmazták az egyszerű pillérvázas struktúrákat igénylő, de nem különösebben nagy 
léptékű raktárak, mezőgazdasági létesítmények (tárházak, hűtőházak), illetve bizonyos könnyű- és 
vegyipari üzemek terén. Ezek között számos olyan finom formavilágú példát találunk, melyek 
élen jártak a legfrissebb csúszózsalus és mozgóállványos technikák alkalmazásában is. 

 
 

Acélszerkezetek 
 

Az acélszerkezetek aránya sokkal lassabban növekedett az ipari csarnokok terén, mint a monolit 
konstrukcióké. A hosszan elhúzódó fejlesztési folyamatokat a tartószerkezeti felhasználásra 
alkalmas hengereltacél-termékek gyártását szolgáló beruházások idő- és költségigényessége, 
illetve a csak fokozatosan enyhülő állami anyagfelhasználási korlátozások magyarázzák. A 
Rákosi-korszakban beindított kohászati fejlesztések lezárulása, az acélárak csökkenése és a 
termékek műszaki fejlesztése révén azonban az építőipar mindinkább számolhatott az acél 

                                                 
273 Az épületek ismertetései: Gazsó 1964; Hibridkukorica 1960. 
274 A. O. 1965. 
275 Az említett példákat bemutatja: Gáti 1973, o. n. 
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alkalmazásának bővülésével. A tervezők és a beruházók egyre szélesebb köre számára váltak 
kiaknázhatóvá az acélnak a vasbetonnal szembeni azon előnyei, melyeknek a kádári iparosítás új 
építészeti feladatai és gazdasági követelményei szempontjából rendkívüli jelentősége volt 
(átépíthetőség/flexibilitás, gyors összeszerelhetőség, kisebb emelési súlyok, nagyfokú 
előregyárthatóság, gazdaságos megoldások nagy szerkezeti fesztávolságok esetén is, stb).276  

Az 1950-es évek második felében persze továbbra is túlnyomó részt azon nehézipari – főleg 
kohászati – beruházások során engedélyezték az acél alkalmazását, melyekben az extrém 
épületfizikai hatások vagy egyéb gyártástechnológiai szempontok ezt megkövetelték. 277  Az 
acélszerkezetekkel kapcsolatos nézetek megváltozását éppen egy ilyesfajta „óriásprojekt”, a 
Dunai Vasmű hengerműveinek építéstörténete szemlélteti: a meleghengermű (Pásztor Viktor, 
Springer Antal et al., 1955–1960; 289–292. k.) tervezése során még hosszas vita folyt arról, hogy 
vajon egy ilyen, minden korábbit felülmúló méretű csarnokot vasbetonból vagy acélból 
gazdaságosabb-e megépíteni. Végül gyártástechnológiai okokból az acélszerkezet mellett 
döntöttek, de a beruházás folytatása, a még hatalmasabb – 550 méter hosszú! – hideghengermű 
(Pásztor Viktor, Balázs János, 1960–1963; 293–297. k.) esetében már nem volt kétséges az acél-
konstrukció funkcionális és gazdaságossági fölénye. 278  Ekkoriban az acél nagyobb arányú 
alkalmazását már a legmagasabb rangú szakintézmény-vezetők és szakpolitikusok – 
mindenekelőtt maga Trautmann Rezső építésügyi miniszter, illetve helyettese, Lux László –  is 
bátorították.279 

Szembetűnő, hogy a hideghengermű építése idején – igaz, nem gyakran – már más iparágak 
beruházásaiban is sor került nagy terjedelmű acélszerkezetek kivitelezésére – mégpedig olyan 
jellegű és léptékű csarnokok esetében, melyeket korábban vasbetonból emeltek volna. Ezeket a 
rendhagyó tervezői döntéseket többnyire valamilyen különleges beruházási szituációval (rövid 
kivitelezési idő, a helyszín kötöttségei, stb.) vagy a gyártástechnológia által igényelt újszerű 
szerkezeti konfigurációval indokolták. Teljes egészében acélszerkezettel épültek például az 
angyalföldi Ganz Darugyár kazángyártó üzemének (Szluha Márton, Papp Béla, 1960–1964 körül; 
298–299. k.) és a nyergesújfalui Eternit Művek csőgyárának shed-rendszerű tetőszerkezettel 
lefedett csarnokai (L. Márfai Rozália, Márton Botond, 1960–1962; 300–302. k.) vagy a 
Zománcipari Művek (ZIM) kecskeméti telepének rendkívüli fesztávokat áthidaló ún. melegüzemi 
csarnoka (Hanák Pál, Kövesdi Endre, et al., 1964–1966; 303–304. k.).280 Az acélkonstrukciók 
alkalmazására azonban a fenti példák szerkezeti homogenitása nem volt jellemző – nyilván jórészt 
az anyagellátási és gazdasági korlátok miatt. Ebben az időszakban sokkal gyakoribb volt, hogy a 
felmenő és térhatároló szerkezeteket monolit vagy előregyártott vasbetonból készítették, s csak a 
lefedéseket tervezték – részben vagy egészében – acélból. E vegyes szerkezetek jellemző példája 
a zagyvapálfalvi üveggyár hutacsarnoka (Kovács Tibor, Welsz József, 1958–1959) és a budapesti 

                                                 
276 Az acélszerkezet-alkalmazás 1950-es évek végi és 1960-as évek eleji viszonyairól bővebben: Völgyes 1969, 246–
249; Katona 1969/b, 209–211; Harasta 1961, 33; Pozsgay 1972, 50; Egyed 1975, 299–308. 
277 Erről ld.: Völgyes 1969, 246. A legjelentősebb acélszerkezetű kohászati épületek az 1950-es évek végéről: Csepel 
Vas- és Fémművek, III. számú elektroacélkemence-csarnok (Papp Endre, Lángi László, 1958); Ózdi Kohászati 
Üzemek, új martinmű (Marosi István, Papp Béla, 1960–1961 k.). Ezekről ld.: Lángi 1960; Marosi 1960. 
278 Pásztor 1960.; P. V. 1964. 
279 Korda 1962, 7; Korda 1963, 190. 
280 Az épületekről bővebben ld. (az említés sorrendjében): Szendrői 1965, 129; L. M. R. 1964; Pásztor – Lehoczky 
1969. 
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Ferroglobus Vállalat budapesti vasraktára (Dávidházy Kálmán, Callmeyer Ferenc et al., 1958-tól; 
305–307. k.).281 

Mindemellett az acél-vasbeton kombinációkat az új gyártástechnológiai igények is 
ösztönözték. A műszer-, könnyű- és élelmiszeripari beruházások során mind gyakrabban 
megkövetelt speciális klimatikus, világítási és higiéniai viszonyokat főként olyan flexibilis 
álmennyezetekkel elzárt gépészeti szintekkel és mozgatható válaszfal-rendszerekkel lehetett 
biztosítani, melyekhez a nagyfesztávú acél tartószerkezetek voltak a legcélszerűbbek. A szigorú 
légtechnikai kritériumok okán választottak álmennyezeteket hordozó acél rácsostartókat – többek 
között – a dunaújvárosi Dunai Papírgyár gépterme (Rácz György, Czuppon Éva et al., 1964–1966; 
312–316. k.) vagy a Csepel Vas- és Fémművek különlegesen tiszta munkakörülményeket biztosító 
fóliagyártó csarnoka számára (Bajnay László, Kulcsár György, 1962–1964; 317–318. k.).282 A 
vasbeton és az acél statikai és gazdasági előnyeit egyesítő ún. öszvértartókban rejlő nagy 
lehetőségeket mutatta meg a nyíregyházi konzervgyár (Földesi Lajos, Szendrői Jenő, 1962–1965; 
319–320. k.) 40 méteres fesztávú csarnokát áthidaló szerkezet, melyre a hatalmas osztatlan tereket 
igénylő hosszú gépsorok és a gyakori gyártástechnológiai átrendezések miatt volt szükség.283 A 
nehézvegyipar egyes ágazatainak bonyolult gyártástechnológiai tendenciái szempontjából is egyre 
előnyösebbnek bizonyultak az acélszerkezetek: a Berentei Vegyiművek egymásra következő 
fejlesztési ütemei (Mészöly András, Szeleczky Ferenc et al., 1960–1968) illusztrálják, hogy a 
klóralkáli- és PVC-gyártás létesítményeinek fő építőanyagai sorában miként kapott mind nagyobb 
szerepet az acél a korábban domináns vasbetonnal szemben.284 

Az acélszerkezetek alkalmazásának azonban a kohászati fejlesztések radikális fordulata, 
mindenekelőtt a hagyományos szelvénytípusoknál sokkal gazdaságosabb ún. könnyűacél-
termékek gyártásának beindítása adott igazán nagy lendületet. 285  Bár a könnyűacél-profilok 
kifejlesztésével kapcsolatos mérnöki kutatások és kísérleti építkezések már 1962–1963 táján 
felélénkültek, az új termékek nagyobb volumenű felhasználására csak az évtized közepétől, főleg 
a Dunai Vasmű hideghengerművének üzembe állásától nyílt mód.286 Míg a korai kísérleteket a 
ZIM kőbányai telepén épült végszerelde-csarnok tetőszerkezete (Orbán József, Korda János, 
1962–1963 körül; 321–322. k.), addig az első érett, lényegében már teljes egészében könnyű 
szerkezetű épületeket a szentesi Kontakta Alkatrészgyár példázza (Arnóth Lajos, Vörösmarty 
Kálmán, 1965–1968; 323–325. k.). 287  Az évtized közepén beinduló új építőipar-fejlesztési 
programok ösztönzésére számos ipari célú univerzális típusszerkezetet is kifejlesztettek 
könnyűacél-profilokból – ám ezeket csak 1968–1970-től kezdték el igazán nagy tömegben 
gyártani és adaptálni (főleg a könnyű-, gép- és élelmiszeripari építkezések számára).288 

                                                 
281 Az épületekről bővebben ld.: Kovács – Szontág 1959; Dávidházy 1960; K. A. 1966. 
282 Czuppon 1969; Bajnay – Orolin 1964. A csepeli épületet az eredeti funkciójától eltérően, de az épület rendszeréhez 
illeszkedően olyan kísérleti kohászati üzemként használták, mely a híradástechnikai iparban használt termékeket 
állított elő. 
283 Földesi 1965, 64; F. L. 1965, 25. Az öszvértartók elterjedéséről: Szalay – Pozsgay 1963. 
284 A folyamat az épületek ismertetésein keresztül követhető nyomon: M. A. 1964; Mészöly 1969/a és 1969/b. 
285 A korszak műszaki szakirodalmában a könnyűacél fogalma elsősorban a hidegen hengerelt, vékonyfalú idomacél-
féleségeket jelenti. 
286 A könnyűacél szerkezetek kutatásáról, fejlesztéséről és gyártási problémáiról bővebben: Csellár et al. 1962, 251–
253; Korda 1963; Papp 1964; Rados 1965, 438–445; Katona 1968, 212; Pozsgay 1972, 50.  
287 Az épületekről bővebben ld. (az említés sorrendjében): Korda 1962; Korda 1964; Arnóth 1965; A. L. 1970.  
288 A könnyűacél típusszerkezetek bevezetéséről és tervezéséről szóló hatalmas mennyiségű irodalomból néhány: 
Korda 1966; Böhönyey 1968, 631; Korda 1968; Bíró 1968; Völgyes 1969, 246–248; Katona 1969/b, 168–169; 
Böhönyey 1970; Hegedűs 1971; Sebestyén 1972, 115–120. Orbán 1974, 6–8. 
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Az 1965–1970 közötti években megszaporodtak a teljes egészében acélból készült, egyedi 
szerkezetek is, különösen a nagyszabású járműipari fejlesztések körében. A győri Magyar Vagon- 
és Gépgyár ún. produktív csarnoka (Lőrincz József, Máté János et al., 1966–1969; 326–328. k.) a 
maga erősen redukált, de finom szerkezetformáival és kristályosan tiszta térstruktúrájával 
nemcsak esztétikai szempontból volt kiugró mű, hanem multifunkcionalitása és gazdaságossága 
révén is. Nem véletlen, hogy a konstrukció a gyártelep helyi típusszerkezetévé vált, s 
továbbfejlesztett verzióiban számos alkalommal adaptálták a későbbi bővítések során. 289  A 
korszak jellegzetes acélcsarnokai épültek fel – immár a könnyűszerkezetekkel kapcsolatos 
gazdasági és funkcionális követelményeket kielégítő formában – a Magyar Hajó- és Darugyár 
budapesti telepein. Ezek közül az óbudai gyáregység ún. szekciócsarnoka (Rácz György, 1966–
1970; 329–330. k.) a legérdekesebb meredeken lejtő tetőszerkezetének dinamikus hatású 
látványával. 290  Mindazonáltal az acél-vasbeton kombinációk még hosszú időn át előnyösek 
maradtak a speciális szerkezeti konfigurációk terén, melyet az olyan nagyszabású épületek 
nyomatékosítanak, mint a Dunai Vasmű oxigéngyára (Pásztor Viktor, Balázs János, 1967–1969; 
331–332. k.) vagy az orosházi síküveggyár egyes csarnokai (Böjthe Tamás, Pikler Éva, 1965–
1973; 333–334. k.).291 

Az acélkonstrukciók esztétikai sajátosságait illetően egyrészt arra kell felfigyelnünk, hogy a 
szerkezeti konfigurációk és formák terén nem történt átütő erejű fordulat a korábbi évtizedekhez 
képest, hiszen változatlanul a lineáris komponensek hierarchikus (síkbeli erőjátékú) elrendeződése 
volt jellemző. Másrészt kétségtelen, hogy a mérnöki innováció nyomán finomodó elemformák és 
összekapcsolási technikák a szerkezetek részletvilágára intenzív hatással voltak.292 Erre utalnak a 
Ganz Darugyár, az Eternit Művek vagy a kőbányai ZIM említett csarnokai szinte 
vonalrajzszerűen karcsú szerkezeteikkel. A radikális formai változást jelentő térrácsos 
acélszerkezetek azonban – néhány elszigetelt kivételtől eltekintve – nem terjedtek el a magyar 
ipari építészetben.293 

Bármilyen látványos volt az acélszerkezetek felfutása, a vasbeton mindvégig megőrizte 
főszerepét az 1960-as években is. Ugyanakkor kétségtelen, hogy az acél alkalmazásának 
folyamatos növekedése a monolitikus „reneszánsszal” és a segédüzemi/üzemi előregyártás 
előretörésével együtt nagy mértékben hozzájárult a helyszíni előregyártás gyakorlatának 
mélyreható átalakulásához. 

 
 

A helyszíni előregyártás szerepváltásai 
 

A helyszíni előregyártás helyzete az 1957–1963 közötti időszakban sajátos kettősséget mutatott. 
Egyfelől ezekben az években épültek fel a Mátrai-féle nagyelemes organizált előregyártási 

                                                 
289 Máté 1970. 
290 Inokai 1975, 48–50; Orbán 1974, 27–29. 
291 Pásztor 1969; Böjthe 1973. 
292 Bővebben ld.: Korda 1968, 645–647; Pozsgay 1972, 50–51; Egyed 1975, 300–308. 
293 Néhány nem ipari célú kísérleti építkezés erejéig az IPARTERV és az Alumíniumipari Tervező Vállalat 
(ALUTERV) az 1950-es évek végén és az 1960-as évek első felében térbeli erőjátékú acél- és alumínium szerkezetek 
kifejlesztésével is foglalkozott. Azokat a tapasztalatokat, melyeket a tervezők e szerteágazó irányokban haladó munka 
során szereztek – mai ismereteink szerint – csak néhány ipari létesítmény kialakítása során használták fel. Ezek közül a 
legjelentősebb a TVM alumíniumelemekből épített, térrács-szerkezetű raktárcsarnoka (Kádár István, Gaubek József et. 
al., ALUTERV, 1964–1965). Minderről: Haba 2013/a; Haba 2015/b. 
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rendszer azon épületei, melyek szerkezeti komplexitása az adott építőipari lehetőségekkel elérhető 
maximumot jelentette. Másfelől ekkoriban szaporodtak meg azok a szakmai kritikák, melyek már 
a helyszíni előregyártás jelentős szerepváltását készítették elő – logikus következményeként 
mindazon fejleményeknek, melyeket az előzőekben részleteztünk. 

A nagyelemes organizált előregyártási rendszer technikai csúcspontját mindenekelőtt az a 
nagyszabású vállalkozás jelentette, melynek során Mátraiék alapjaiban igyekeztek megújítani 
korábbi szerkezeti szisztémáikat. A tiszapalkonyai erőmű kapcsán ugyanis bebizonyosodott, hogy 
a különféle rúd- és lemezelemekből álló, síkbeli erőjátékú keretváz – írja Pászti Károly – „közeláll 
egy optimális határesethez, amelyen túl a szerkezet a rendszeren belül már nem fejleszthető.”294 A 
Mátrai-csoportot ez a felismerés ösztönözte arra, hogy az elemtípusok és a legyártandó elemek 
mennyiségének további csökkentése érdekében kialakítsák az ún. panelvázas rendszert.295 Ez a 
szisztéma olyan háromszög, téglalap vagy U keresztmetszetű, 30–60 tonnás (!) 
pillérkonstrukciókon alapul, melyek – ismét Pásztit idézve – immár „térbeli erőjátékok felvételére 
is alkalmassá válnak. (…) A keretváz megszűnésével a lefedő szerkezet is kilép síkszerű 
kiképzéséből, (…) a tetőelem helyébe héjszerkezetű előregyártott dongaelem kerül.”296 Ezek az 
újfajta szerkezeti elemek tehát egyesítették magukban a pillérek, a főtartók és a panelek korábban 
elkülönülő szerepét. A panelvázas rendszer fejlesztése éveken át tartott: a pécsújhelyi erőmű 
létesítése (1955–1959; 338–344. k.) alkalmával vezették be először a gyakorlatba, de akkor még 
nem tudott teljes mértékben érvényesülni, viszont a budapesti Ikarusz Autóbuszgyár új 
szerelőcsarnokában már kiteljesedhetett (1958–1959; 345–347. k.).297 

Ez a két épület esztétikai értelemben is éles váltást jelentett: mivel az épületek tartószerkezete 
és „héja” egy és ugyanaz a konstrukció volt, ezért már nem merült fel a homlokzat és a szerkezet 
közötti formai kapcsolat problémája. A tervezők maguk mögött hagyták a szerkezet klasszicizáló 
modulálására irányuló kísérleteket is, s deklarálva a szocreál letűntét, inkább a konstrukció 
természetes formai gazdagságának engedtek teret. Persze nem mondtak le a részletformák 
esztétizáló „manipulálásáról” sem: az erőmű panelpilléreinek hangsúlyozott kiszögellései, a 
hálószerű, magasba nyúló ablakrácsozatok és a sormintaszerű szellőzőnyílások szinte gótizáló 
összhatást keltenek – halványan még a német expresszionista építészetre is emlékeztetve. 298 
Mátraiék az Ikarusz-csarnok tervezésekor a gyöngyösi Váltó- és Kitérőgyárban kiforrott esztétikát 
értelmezték újra, amennyiben a szerkezetet egységbe fogó „kazetta-rendszer” itt már 
háromdimenziós rácsozatot alkotva mossa el a konstrukció és a tér határait. 

Bár Pászti Károly nagy önbizalommal szögezte le, hogy az Ikarusz-csarnok „új utat jelöl ki” a 
helyszíni előregyártás terén, a panelvázas rendszert a Mátrai-csoport a következő években már 
nem alkalmazta a maga teljességében.299 Míg a budapesti Kábel- és Sodronykötélgyár új csarnoka 
(1960–1962; 348–351. k.) a rendszer egyfajta redukált változatát mutatta üreges pillérekből és 
felülvilágító-sávval kialakított dongahéjakból összeállított szerkezetével, addig a berentei 
gázszilikátgyár épületegyüttesében (1961–1963; 352–355. k.) már csak az előregyártott héjak 

                                                 
294 Pászti 1957, 27. 
295 Ibid, 27–28. 
296 Pászti 1960, 33. 
297 A két épület szerkezeteit ismerteti: Pászti 1959; Pászti 1960. Mátrai és Pászti tervezőtársa a pécsújhelyi erőmű 
esetében Szécsi Árpád és Szakács Ödön, az Ikarusz-szerelőcsarnok tervezése során Csaba Attila volt. 
298 A pécsújhelyi erőmű és a panelvázas rendszer részletes építészettörténeti és esztétikai elemzését ld.: Haba 2012/c, 
58–60. 
299 Az idézet forrása: Pászti 1960, 33. 
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öröklődtek, a struktúra többi része hagyományos, síkbeli erőjátékú elemekből állt.300 A kábelgyári 
épület kompozícióját a mérnöki megoldások átmeneti jellege esztétikai szempontból is egészen 
különlegessé tette. A szerkezeti különbségek ellenére még visszacseng az Ikarusz-csarnok 
formavilága a homlokzati falpanelek áttört és kazettás tagolásában, a pillérek plaszticitásában, 
illetve a felülvilágítókba és a csarnokot lezáró végfalakba illesztett impozáns vasbeton-rácsozatok 
mintázatában. Ugyanakkor az épület szerkezeti komponenseinek megtervezése során a térbeliség 
elve kevésbé érvényesült, így a csarnok terében már nem tapasztalható az az élénk 
sztereometrikus ritmus, amely az Ikarusz-csarnok összképét áthatja a nyitott és zárt, illetve a 
plasztikus és síkszerű elemek váltakozása révén. A kábelgyári szerkezet esztétikája egészen más 
minőségű: sokkal inkább a szinte hártyaszerűen vékony-feszes héjelemek egyöntetűsége és a 
rácsozatok egyszerre függönyszerű és szobrászias felbontottsága közötti formai viszonylatokon 
(kontrasztokon és megfeleléseken) alapul. 

Bármilyen látványos és kifinomult szerkezeti konfigurációkat mutattak ezek az épületek, s 
bármennyire igyekeztek Mátraiék még az új panelvázas módszert is korrigálni a friss tapasztalatok 
alapján, a nagyelemes organizált előregyártási rendszer története ebben az időszakban, 1963 táján 
lényegében lezárult. A törés okai nagyon szerteágazóak: egyfelől műszaki-gazdaságossági 
problémák – a terebélyes elemek emelésével kapcsolatos nehézségek – álltak a háttérben, 
másfelől nyilván az is visszavetette a Mátrai-csoport munkáját, hogy módszerük általános szakmai 
státusza az 1960-as elején – a szerkezeti paradigmaváltás nyomán – már közel sem volt olyan 
stabil, mint akár csak két-három évvel korábban.301  

Szakcikkek sora utal ugyanis arra, hogy a meghatározó szakemberek nagy része 1960 táján 
már a korábbitól lényegesen eltérő szerepre tartotta érdemesnek a helyszíni előregyártást. 
Sokatmondó Menyhárd István már említett írása, mely – talán nem teljesen elfogulatlanul – 
szembeállítja az új monolitikus technológiák látványos eredményeit a szerinte alapelveiben is 
vitatható helyszíni előregyártással. Természetesen saját székesfehérvári munkájára hivatkozik 
ellenpéldaként: „elgondolkodtató (…), hogy e csarnok méretei és elrendezése olyanok, amiről 
eddig az volt az általános hiedelem, hogy az tipikusan helyszíni előregyártásra alkalmas és éppen 
ezért véleményem szerint felül kellene vizsgálni az előregyártás sok más területét is (…).”302 

Persze a Menyhárd által megkívánt – s az 1957-es bizottsági jelentésben is szorgalmazott – 
revízió ekkoriban már javában zajlott. Erre mindenekelőtt a fentebb már említett 1961-es Ipari 
Építési Ankét előadásai hívták fel a figyelmet. Szendrői Jenő például úgy fogalmazott, hogy az 
1950-es évek hazai viszonyai ugyan „magyarázzák az előregyártás létjogosultságát, mégis 
elgondolkodtató, hogy sehol Európában 50–60 tonnás előregyártott elemek nem készülnek. Az 
elem súlyának fokozása és nagysága lehetett szükségszerű, de a szélső esetekben gazdaságossága 
vitatható.”303 Mokk László más aspektusból szemlélte a helyzetet: szerinte „(…) 1957 előtt talán 
előfordult, hogy olyan helyen is előregyártott szerkezetet alkalmaztak, ahol az indokolatlan volt, 
viszont 1957 óta ennek inkább az ellenkezőjével találkozunk.”304 Mokk előadása nem foglalt 
állást a vasbeton-előregyártás egyik módozata mellett sem, sokkal inkább azt sugallta, hogy a 

                                                 
300 A budapesti és berentei épületről: Pászti 1961; Pászti 1963. Mátrai és Pászti tervezőtársai voltak: Nagy Arisztid 
(Kábel- és Sodronykötélgyár) és Szécsi Árpád (Gázszilikátgyár). 
301 A nagy súlyú és összetett elemekkel kapcsolatos kiviteli-gazdaságossági problémákra utal: Egyed 1964, 64–67; 
Szendrői 1965, 84–85. A Mátrai-csoport pozíciójának megváltozására utal: Merényi 1997, IX. fej. 9–11. 
302 Menyhárd 1960, 76. 
303 Szendrői 1961, 11. 
304 Mokk 1961/b, 28. 
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helyszíni előregyártásnak a korábbinál sokkal árnyaltabb – vagyis az üzemi és segédüzemi 
előregyártás lehetőségeit mind nagyobb mértékben bekapcsoló – módszerré kell válnia. Egyed 
Ferenc 1964-ben – az időközben felhalmozódó új tapasztalatok birtokában – már konkrétabban 
fogalmazhatott: „a helyszíni előregyártás továbbra is általános”, de „úgy tűnik, hogy a különösen 
nagy súllyal dolgozó helyszíni előregyártási irányzat minden területen átadja a helyét a kis- és 
közepes súlyokkal dolgozó irányzatnak.”305 Hasonló álláspontjának adott hangot ugyanebben az 
évben Ruzicska Béla, hozzátéve, hogy a „hőskorból” a „fegyelmezett és egyszerű megoldások 
maradandók (…) közel azonos súlyhatárra bontott elemekkel.”306 Ugyanő 1969-ben megjelent 
visszatekintésében azt írja, hogy a teljes helyszíni előregyártás 1960 táján az új igényekhez képest 
már „viszonylag lassú volt”, s „esetenként gátja lett a minőség fokozódásának, a feszített vasbeton 
szerkezetek, a héjszerkezetek vagy kombinált szerkezetek szélesebb körű elterjedésének”, s 
egyébként is: az új irányok a gazdaságosság vonatkozásában már sokkal jobban teljesítettek.307 
Másutt kiemeli, hogy mindemellett a helyszíni előregyártás – sok ellentétes véleménnyel szemben 
– segítette a kötött modulokkal és tipizált szerkezeti elemekkel való kreatív alkotás készségének 
erősödését, s így igenis hasznos alapot jelentett az 1960-as évek új előregyártási és tipizálási 
metódusai számára.308  

A szakma tehát nagy elismeréssel adózott az 1950-es évek e kimagasló vívmányának, de az 
1960-as évek első felére mindenki egyetértett abban, hogy voltaképpen csupán átmeneti 
megoldást jelentett a közvélekedés szerint egyedül igazán iparosított építési mód, az üzemi 
előregyártás felé tartó technológiai és szerkezetalkotási „fejlődésben” – noha ekkoriban az 
építőipar ezen a téren még nem jutott átütő eredményekre.309 Mint korábban érintettük, az 1950-es 
években és az 1960-as évek első felében igen szűkös és gyengén szervezett volt az ipari 
épületszerkezetek előállítására alkalmas építőipari bázis, s a szállításhoz szükséges 
eszközállomány és infrastruktúra is jobbára elégtelen volt. Ez – Ruzicska Béla és Egyed Ferenc 
álláspontját erősítve – még mindig kedvezett a teljes helyszíni előregyártásnak, de mindenütt, ahol 
a beruházási körülmények lehetővé tették, a tervezők törekedni kezdtek arra, hogy csak 
részlegesen alkalmazzák. Erre sok új fejlemény ösztönözte őket. A meglévő néhány országos 
jelentőségű, állami fenntartású vasbetonelem-gyár és az építőipari vállalatok saját előregyártó 
üzemei lassan bár, de fejlődésnek indultak, s néha egyedi tervezésű ipari épületszerkezetek 
részleges legyártását (főképp falpanelek és fiókgerendák, ritkábban főtartó-szerkezeti 
komponensek előállítását) is vállalták. 310  A helyszíni előregyártás szerepének átalakulásában 
azonban fontosabb szerepe volt az 1960-as évek elejétől mind szélesebb körben alkalmazott 
segédüzemi előregyártásnak: az elemek átlagméretének csökkenésével és az utófeszítési technikák 
terjedésével az épületszerkezetek egyre nagyobb része készülhetett az építkezések közelében 
felállított provizórikus építőipari telepeken, redukálva a beemelés helyén zajló előregyártás 
mennyiségét (ennek eredményeként egyes építkezéseken immár a főtartószerkezet egyes elemeit 
is segédüzemben állították elő, szemben a Rákosi-korszak gyakorlatával, amikor jellemzően csak 
a fal- és tetőelemeket, kisebb gerendákat, stb. készítették a provizórikus telepeken). Néhány 
magas presztízsű beruházás esetében sor került olyan jelentősebb kapacitású segédüzemek 
                                                 
305 Egyed 1964, 67. 
306 Ruzicska 1964,157. 
307 Ruzicska 1969, 79. 
308 Ruzicska 1964, 159; Ruzicska 1969, 79. 
309 Ezt az álláspontot osztja többek között: Ruzicska 1969, 159. 
310 Az elemgyárak fejlesztéséről: Bajnay 1975, 256–257. 
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létesítésére, melyek – mintegy a megfelelő elemgyárak pótlékaként – alkalmasak voltak egy-egy 
nagyszabású ipartelep szinte teljes elemkészletének gyártására. Ezek közül a 31. ÁÉV által 
fenntartott tiszaszederkényi és hódmezővásárhelyi segédüzem idővel olyan magas fokon felszerelt 
előregyártó teleppé vált, hogy az 1960-as évek során eredeti feladatukon – a TVK és az Alföldi 
Porcelángyár szerkezeti elemeinek elkészítésén – túl más kelet-magyarországi beruházás számára 
is gyárthattak egyedi elemeket.311 Ahogy arra az előző szövegrész már kitért, a helyszínen és 
segédüzemben készült elemeket ekkoriban gyakran párosították monolit vagy acél 
komponensekkel – felismerve, hogy a korábban sokszor hangoztatott „szerkezeti  egyöntetűség” 
ideálja végképp túlhaladott. Végül az 1960-as évek közepétől – az építőipari sztenderdizáció 
radikális előretörésének idején – általánossá vált a raktárkészletre termelt univerzális 
típusszerkezeti elemek és a helyszínen vagy segédüzemben előregyártott egyedi struktúrák 
összekapcsolása is. 

Nem egyszerűen arról van szó tehát, hogy megváltozott a helyszíni előregyártás 
alkalmazásának aránya az ipari építészet egészében, hanem sokkal differenciáltabb lett maga a 
kivitelezési-tervezési gyakorlat is. Semmi kétség, hogy lassanként megvalósult az, amiért Mokk 
László 1961-ben síkra szállt és amelyet Egyed Ferenc és Ruzicska Béla idézett gondolatai is 
kiemeltek. Azt, hogy mindez csendben „elszívta a levegőt” a nagyelemes organizált előregyártási 
rendszertől, legfőképpen az 1960-ra elkészült ajkai, kőbányai és oroszlányi nagyerőművek 
jelezték, hiszen e három létesítmény terveit immár nem a Mátrai-iroda készítette, s a panelvázas 
rendszer helyett – igazodva a korszak új szerkezeti tendenciáihoz – acél és vasbeton szerkezetek 
kombinációival épültek fel. 312(356–361. k.) A Mátrai-csoport az évtized középső harmadától 
maga is áttért a különféle vegyes szerkezetek tervezésére és bekapcsolódott az univerzális 
típuscsarnokok fejlesztésébe – vagyis már nem képviselt olyan speciális metódust és feladatkört, 
amely a vállalat többi irodájától egyértelműen megkülönböztette volna.313 A feladatok természete 
is megváltozott: egyre kevesebb olyan jellegű nehéz- és villamosenergia-ipari csarnok épült, 
melynek kapcsán a Mátrai-rendszer előnyösnek mutatkozhatott volna. Ez a folyamat nyilván 
összefügg a Mátrai-iroda alacsonyabb szervezeti rangú csoporttá való átminősítésével (1963), 
majd megszüntetésével (1968) is.314 

A helyszíni előregyártás e rendkívül erős szegmentálódása, illetve más építéstechnológiákkal 
való „elkeveredése” miatt aligha lehet tiszta rendszerbe szedni a korszak teljes, illetve részleges 
helyszíni előregyártással készült épületeit. Mégis felfedezhetők olyan, egymással párhuzamosan 
érvényesülő jelenségek, melyek az emlékanyag bizonyos csoportjaiban közös nevezőt jelentenek. 
Vegyük sorra a legjelentősebbeket! 

Mindenekelőtt az 1950-es évek végén és az 1960-as évek első felében még érzékelhető a 
keretelemes és panelvázas szerkezeti szisztémák aktualizálására – vagyis kisebb súlyú, sok 
lineáris elemet tartalmazó változataira – való törekvés, főképp azon épületek körében, melyek az 
építőipari-gyártástechnológiai kötöttségek okán továbbra is teljes helyszíni előregyártással épültek.  
                                                 
311 A tiszaszederkényi 1959-től, a hódmezővásárhelyi 1965-től működött. 
312 A szerkezetek megválasztását a korábbi erőművekétől eltérő jellegű tervezési programokkal, a helyszíni 
kötöttségekkel és az új gépi rendszerek specifikumaival (a szabadtérre telepített technológiai berendezések arányának 
növekedésével) is indokolták. Az erőművekről: Resatkó 1959; Lévai 1960; Bereczky – Péry 1964; Vörösmarty 1964. 
A három erőmű szerkezettörténeti és esztétikai összefüggéseiről bővebben: Haba 2012/c, 60–66. 
313 A Mátrai-csoport tervezési gyakorlatának változását szemlélteti a Győri Pamutszövő és Műbőrgyár csarnokának 
bővítése (Sajgó Alfréd, Mátrai Gyula és társaik, 1964– 1965 körül), mely helyszínen előregyártott, monolit és üzemi 
előregyártású elemek ötvözete volt – Sajgó 1965. Mátraiék típusszerkezetéről: G. L. 1965. 
314 Merényi 1997, IX. fej. 11. 
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Szemléletes példa erre a debreceni Gördülőcsapágy-gyár központi anyagraktára (Zeöke Gabriella, 
Borsi Béla, 1960–1962; 362–364. k.), mely konzolos pillérekre támaszkodó monitorkereteivel a 
Mátrai-féle YMY-rendszert idézi fel – bár az elődöket jellemző formai egyöntetűség itt nem 
érvényesülhetett teljes mértékben a mintául szolgáló szerkezeti szisztéma logikájától eltérő 
átkötőgerendák miatt.315  Az Első Magyar Gazdasági Gépgyár új budapesti raktárcsarnokának 
támrendszere (Gerlóczy Gedeon, Szalay János, 1960–1961; 365–367. k.) talán a rácsos 
keretelemek újraértelmezéséről vall: a csúcsára állított háromszöget formázó, egyben gyártott 
pillér-gerenda-konstrukciók arra szolgálnak, hogy áthidalják a gyártástechnológiai struktúra és a 
kötött shed-felülvilágítórendszer elrendezés- és méretrendbeli diszkrepanciáját.316 A kötöttségek 
okozta aránytalanságokat a tervezők formai egységesítéssel ellensúlyozták: a pillér-gerenda-
konstrukciók alakzataira a főtartó-rácsozatok és a felülvilágító-keretek háromszögei rímelnek. 
Kétlábú keretelemeket és teljes magasságú falpaneleket alkalmaztak a budapesti Kőolajipari 
Gépgyár szerelőcsarnokában (Horváth Iván, Zentai Zoltán, 1959–1960; 368–369. k.), lényegében 
az 1950-es években kialakult rutinra támaszkodva. 317  A térbeli erőjátékú, többfunkciós 
panelelemek továbbfejlesztésében gondolkodtak az Erőmű Javító és Karbantartó Vállalat 
budapesti csarnokának alkotói (Székely Károly, Nagy József, 1965 körül; 370–371. k.), akik a 
gépészeti berendezéseket magukba foglaló, egyúttal darupálya-tartóként és hosszirányú 
főtartóként is funkcionáló, háromszög keresztmetszetű elemeket terveztek. A tetőszerkezetet 
azonban már az új tendenciákhoz igazodva acél vonóvassal kombinált rácsostartókkal alakították 
ki, s üzemi típuspanelekkel fedték le.318 Az épület esztétikai szempontból is a korszak tipikus 
példája: a szobrászian plasztikus és grafikus hatást keltően karcsú elemek kontrasztja, vagy a 
hegyesszöget képező csomópontok összjátéka energiával teli, mozgalmas hatást kelt. 

Mindezzel párhuzamosan évről évre mind gyakoribbá váltak – Ruzicska és Egyed meglátását 
igazolva – az eddigieknél sokkal egyszerűbb, lineáris felbontású rúdszerkezetek.319 Ezek szintén 
az 1950-es évek vívmányaiból, talán leginkább a Gnädig Miklós, Koncz Tihamér és Zentai Zoltán 
köreiben megszületett épületek tapasztalataiból táplálkozhattak. Erre utal például a MAHART 
hajójavító csarnoka (Gerlóczy Gedeon, Kollár Lajos, 1958–1960; 372–374. k.) impozáns 
Vierendeel-pilléreivel és rácsostartóival. Hasonló tervezői attitűdöt tükröz az egymással szoros 
rokonságban álló békéscsabai és bajai hűtőház (mindkettő: Csaba László, Komlóssy István, 1960-
as évek eleje, illetve 1962–1966; 375–378. k.) formailag páratlanul tiszta és a nagy fesztávokhoz 
képest rendkívül könnyű elemekből álló, jelentős részben helyi segédüzemben előállított 
szerkezete, vagy a dunaújvárosi Dunai Szalmacellulózgyár (Böhönyei János, Südi Ernő et al., 
1957–1962; 379–380. k.) szalmabálaraktára már-már törékenynek ható „hajtű-pilléreivel” és 
finoman bordázott, lemezszerűen vékony tetőpaneleivel.320 

Ezen szerkezetalkotási irány és az új tipizálási törekvések interferenciáira utalnak a 1963 táján 
beinduló házgyár-építkezések. Az óbudai házgyár (Szabó Árpád, Borsi Béla, 1963–1965; 386–
392. k.) alkotói – végképp szakítva a gyártástechnológia által megkövetelt minimális méretű 
térből kiinduló szerkezettervezési elvekkel – olyan pillérhálózatot és magasságot állapítottak meg 

                                                 
315 A szerkezetet ismerteti: Z. G. 1964. 
316 Szalay 1961. 
317 Horváth – Zentai 1960. 
318 Nagy 1967. 
319 Ruzicska és Egyed mellett erre hívja fel a figyelmet Harasta 1968 is. 
320 Az épületek ismertetései (az említés sorrendjében): Gerlóczy 1960; Komlóssy 1964; Szendrői 1965, 174–175; Südi 
– Takátsy 1963. 
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a csarnok számára, amely a várható üzemi változásokat lehetővé tevő szabadabb, kevesebb 
alátámasztással feltagolt teret biztosít. Éppen ezért vált hasonlóvá a szerkezet méretrendje és 
konfigurációja az ekkoriban már kísérleti fázisban lévő 12×18 méteres pillérállású, univerzális 
típuscsarnokokéhoz: az épület struktúrája mindössze háromféle elemből, Vierendeel-pillérekből, 
tömörgerincű főtartókból és bordás tetőpanelekből áll.321 Annak ellenére, hogy a szerkezet szinte 
a végletekig egyszerű és takarékos, a csarnok összképe felettébb gazdag esztétikai élményt nyújt. 
Különösen a lefedőszerkezet kialakítására érdemes nagyobb figyelmet fordítani: minthogy a 
tetőpanelek a főtartók alsó övére támaszkodnak, így azok a belső térben szinte láthatatlanok, s 
nem tagolják fel a tetőszerkezetet egymástól elkülönülő szakaszokra. A felülvilágító-szerkezetek 
sem törik meg ezt az egységet, mivel azok a tetősík fölé emelkedő főtartókra mint statikai gerincre 
támaszkodnak, s a fényt a tetőpanelek áttört bordamezőin át bocsátják a csarnok terébe. Ez a 
megoldás különösen könnyeddé tette a szerkezetet, hiszen a tetőpanelek éppen a főtartókhoz 
csatlakozó sávjaikban – vagyis ott, ahol a leginkább masszív, zárt szerkezetformákat várnánk – 
bomlanak fel karcsú, fénnyel átjárt lamellasorokra. A csarnok formarendjét és szerkezeti 
konfigurációját mindezek révén egyfajta puritán finomság és nagyvonalú egyöntetűség jellemzi, 
melyet a tetőszerkezet bordahálója és a pillérek osztásrendje közötti összhang is fokoz. Az óbudai 
házgyár koncepciója olyan nagy sikert aratott, hogy „házi használatú” típustervvé fejlesztették az 
IPARTERV-nél, amelyet kisebb változtatásokkal a soron következő ferencvárosi, győri és 
miskolci házgyárak tervezésénél is felhasználtak.322 (393–394. k.) 

Noha a Nagylaki Pozdorjalemezgyár (Reisch Róbert, 1963–1964; 395–398. k.) rendszere 
bizonyos elemeiben az óbudai házgyár szellemi rokonának tekinthető, mégsem annyira szerkezeti 
megoldásai, mint inkább sajátos kivitelezési folyamatai okán szolgál fontos tanulságokkal: ez az 
épületegyüttes ugyanis élesen megvilágítja számunkra azokat az új építészeti és gazdasági 
szempontokat, melyek ekkoriban a segédüzemi előregyártás fokozását ösztönözték. Az üzemi 
csarnokban elhelyezendő automata gépsorok olyan hatalmas alapterületű, tagolatlan tereket 
igényeltek, melyek lefedéséhez meglehetősen nagy fesztávú – mintegy 30 méter hosszú – 
főtartógerendákra volt szükség. A nagylaki térséget sújtó építőipari munkaerőhiány miatt azonban 
minimálisra kellett csökkenteni a helyszíni építőmunkát, ezért a tervezők a létesítmény egyedi 
vasbeton elemeit a – mintegy 200 km távolságra lévő! – tiszaszederkényi segédüzemben 
gyártatták le. A döntést nyilvánvalóan a TVK építkezésein ekkor már évek óta sikerrel 
alkalmazott utófeszítés lehetősége motiválta, hiszen ezzel a technológiával a főtartógerendákat 
több kissúlyú, könnyen szállítható darabra bontva készíthették el, s a helyszínen a tiszapalkonyai 
kivitelezési metódust követve állíthatták össze. 323  Akárcsak a házgyárak, úgy a nagylaki 
konstrukció is hasonulni igyekezett a típusszerkezetekhez: ahogy Reisch Róbert írja, „olyan épület 
kellett, amely megvalósítja egy úgynevezett típuscsarnok organizációs előnyeit, szerteágazó (…) 
funkciók kielégítésével.” 324  Reisch néhány évvel később, a típusszerkezetek már-már 
dömpingszerű alkalmazásának idején hozzáteszi, hogy az építkezés „a helyszíni és a gyárüzemi 
előregyártás keverékének tekinthető”, melynek az a jelentősége, hogy „azok a gazdasági előnyök, 
amelyeket a típustervezéstől és a (…) nagy épületelemgyáraktól várunk, realizálhatók a kisebb 
szériákat gyártó telephelyi előregyártó üzemekben” is, s így „az épületek funkcióját jobban 

                                                 
321 A csarnokszerkezet műszaki leírásai: Sz. Á. 1965; Szabó 1965. 
322 Fülöp 1969, 7; Szotyori Nagy 1972. 
323 Az építkezés körülményeiről, a szerkezetről és az összeállítás módszeréről: Reisch 1965, 3–4. 
324 Ibid, 3. 
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követhetjük, mint a raszter kötöttség alapján gyártott nagyüzemi szerkezetekkel.”325 Ezekben a 
gondolatokban élesen visszatükröződik az az 1960-as években mindvégig érvényesülő tervezési 
szemlélet, amely az építőipari adottságokra, az új szériagyártási technológiákra és a múlt 
tapasztalataira egyaránt érzékenyen reflektáló, kritikai jellegű gyakorlatot és nem a szakpolitika 
által megállapított irányvonal (tipizálás, üzemi előregyártás) vagy a régi hagyományok 
(nagyelemes helyszíni előregyártás) dogmatikus követését tartotta fontosnak. 

Hasonló tervezői elvek sejthetők a hódmezővásárhelyi Alföldi Porcelángyár két ütemben 
kiépített épületegyüttesében (Szabó Árpád, Cs. Juhász Sára et al.; 399–403. k.) is. Az elsőként 
megépült ún. szaniter-csarnok (1965–1967) az említett négy házgyáréhoz nagyon hasonló 
konfigurációt mutat, de a főtartókat már a tiszaszederkényi üzemben gyártották (szintén darabokra 
bontva, helyszíni utófeszítéssel összeállítva).326 Az edénycsarnok (1966–1968) tervezése során 
azonban lényeges változtatásokra került sor: az építési munkálatokat végző 31. ÁÉV 
kezdeményezésére a helyszín közelében felállított segédüzemben olyan – részben nyugati 
mintaképeket követő – lefedőszerkezet készült, mely előfeszített, TT keresztmetszetű 
tetőelemekből állt. Ezeket – mintegy megfordítva a korábban általános tetőszerkezeti szisztémákat 
– a nagyobb (jelen esetben 18 méteres) fesztáv áthidalására alkalmazták.327 A Lőke Endre, Mokk 
László és Watzek Miklós által kidolgozott szerkezeti rendszer hirtelen nagy feltűnést keltett a 
szakmában, ugyanis messze túlszárnyalta az utófeszítésen alapuló konstrukciókkal elérhető 
munka- és anyagmegtakarítást. Nem volt kevésbé feltűnő a változás a szerkezet formavilágát 
tekintve sem: az edénycsarnok belső terének látványa – a rendkívül egyszerű formarend ellenére – 
a legkevésbé sem statikus: a tetőelemek töretlen csíkozásának sodró hatását a rendkívül karcsú 
pillérek és főtartók egyenletes sora nem annyira fékezi, mint inkább a kontraszt erejével 
felfokozza. 

A tervezőirodák és a kivitelezők nem késlekedtek minél nagyobb mértékben kihasználni a 
Lőke-Mokk-Watzek-féle koncepció előnyeit: azt követően, hogy a 31. ÁÉV, a Típustervező 
Intézet (TTI) és a IPARTERV 1967–1968-ban rövidfőtartós csarnokcsalád néven hivatalosan 
bejegyzett típusszerkezetté dolgozta át (és fejlesztette tovább) a rendszert, s megszervezték az 
elemek folyamatos segédüzemi gyártását, számos kiemelten kezelt ipari építkezést alapoztak – 
részben vagy egészében – erre az új konstrukcióra. 328  Ezek közül kiváltképp az orosházi 
síküveggyár, a Nyékládházi Mezőgazdasági Épületelemgyár (Ramocsai István, Farkas Endréné, 
1970 körül; 404–406. k.), a Magyar Viscosagyár poliakrilnitrilszál-üzeme (Almstaier Ottó, Borsi 
Béla et al., 1969–1971; 407–411. k.) vagy az újabb házgyárak sora emelkedik ki.329  

Minden jel arra vall, hogy ezekben a projektekben a segédüzemi előregyártás már olyan fokú 
sztenderdizálást és gazdaságosságot biztosított, amely – Nagylaki Pozdorjalemezgyár esetéhez 
hasonlóan – szinte egyenértékű volt a nagyüzemekben előállított univerzális típusszerkezetekével. 
Azt, hogy mennyire erősen törekedtek ekkoriban erre az egyenértékűségre, főként a dunakeszi 
házgyár (Fülöp Imre, Körner András et al., 1967–1970; 412. k.) bizonyítja, melynek helyszínen 
előregyártott pilléreit és TT-tetőelemeit a TTI által kifejlesztett – s immár nagyüzemi 

                                                 
325 Reisch 1969, 57. 
326 Szabó 1969, 2. 
327 Ibid, 2–4.; Mokk 1968. A TT-elemekről bővebben: Lőke 1967; Mokk 1970; Takács 1975/b, 231–238. 
328 A szerkezet típustervként való továbbfejlesztéséről: Merényi – Rudnyánszky 2004, 36–37. A típusszerkezetet 
ismerteti: Katona 1969/a, 166. Az elemeket a 31. ÁÉV hódmezővásárhelyi, tiszapalkonyai és budapesti 
segédüzemeiben gyártották. 
329 Az épületeket ismerteti: Takács 1975/b, 254–255; Ramocsai 1972; Almstaier 1972. 
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raktárkészletből beszerezhető, utófeszített rendszerű – típus-rácsostartókkal kapcsolták össze.330 A 
létesítmény építéstechnológiai „vegyességét” a testreszabott és a sztenderdizált szerkezeti 
szisztémák együtthatásából származó gazdasági és funkcionális előnyök indokolták. A TT-elemek 
e nagy „karriere” arról tanúskodik, hogy a segédüzemi előregyártás az 1960-as évek második 
felében már nem csupán az egyedi szerkezetek gazdaságosabb és jobb minőségű előállítását, 
hanem mindinkább az építőipari vállalatok saját fejlesztésű elemtípusainak a központi 
nagyüzemek gyártási metódusaihoz és volumenéhez hasonló jellegű termelését jelentette – s mint 
ilyen, az ipari építészet egyre fokozódó formai-szerkezeti egységesülését és a helyszíni 
előregyártás lassú háttérbe szorulását idézte elő. Ennek persze az volt az ára, hogy a tervezők 
mozgástere szűkülni kezdett, s alkotói ambícióikat egyre ritkábban tudták minden elemükben 
egyedi elgondolások alapján kidolgozott konstrukciók formájában kibontakoztatni. 

Mindazonáltal létezett az ipari építészetnek egy olyan területe, ahol a teljes helyszíni 
előregyártás az 1960-as évek első felében és közepén még igen széles körben érvényesülhetett. 
Azokról az egyszerűbb szerkezetű, többszintes üzemi épületekről van szó, melyeket elsősorban a 
könnyű-, műszer-, élelmiszer- és vegyipar egyes ágazatai, de legfőképpen a mezőgazdasági ipar 
és a raktározás igényelt nagy számban. Ebben a körben az 1950-es évek közepétől sikerült olyan 
versenyképes, kis- és közepes súlyú elemekre alapozódó rendszereket kialakítani, melyek annyira 
kedvezőek voltak a teljes helyszíni előregyártás szempontjából, hogy csak ritkán (speciális 
esetekben) merült fel a szerkezetek kombinálása távoli segédüzemekben gyártott komponensekkel, 
vagy acél- és monolit konstrukciókkal.331 Ugyanakkor a tervezők ezen a téren is felismerték az 
építési helyszín közvetlen közelében felállított provizórikus előregyártó telepek előnyeit, melyek 
kiterjedt alkalmazására az elemek viszonylag kis átlagmérete is jó indokot adott. Az innovatív 
szellemű és szinte minden lehetséges szerkezeti variánst felsorakoztató példák hosszú sorából 
elsőként az orosházi magtisztító és -tároló üzem emelkedik ki (Emődy Attila, Salamon István et 
al., 1956–1958; 413–416. k.). Bár az épület emeletei technológiai szempontból két, meglehetősen 
eltérő jellegű részre, a tisztítást végző géptermekre és a padozatos rendszerű tárolóterekre 
oszlanak, a szerkezet mégis teljesen egyöntetű. Az előregyártott szerkezetű, többszintes épületek 
esetében mindig bonyolult problémát jelentő csomópontokat a tervezők rendkívül szellemesen 
oldották meg: a pilléreket és a födémelemeket úgy illesztették egymáshoz, hogy a következő szint 
pillérei számára kehelyalapot képezzenek. Ezzel a szisztémával az elemek találkozásai formai 
értelemben nagyon egyszerűek lettek, elősegítve, hogy a szerkezet, illetve a belső terek összképe 
megkapóan tisztává és kifinomulttá válhasson.332 A rendszer sikerét bizonyítja, hogy a dombóvári 
magtisztító és -tároló üzem építése során szinte minden részletében azonos szerkezet valósulhatott 
meg (Emődy Attila, Szeleczky Ferenc, 1958–1963).333 A csepeli Szabadkikötő ún. tranzit tárházát 
(Szabó Árpád, Mohácsy László, 1958–1961; 417–420. k.) hasonló szerkezeti egység és 
következetes méretrend jellemzi, mely a technológiai sokféleség – a hűtést és fűtést igénylő 
szekciók, a gépészeti berendezések által feltagolt tárolóterek – ellenére is érvényesül. 334  A 

                                                 
330 Fülöp 1972. 
331 Ezt a feladatkört bőséges szakirodalom tárgyalja: Román et al. 1956; Többszintes 1957; Breuer – Rózsa 1958 és 
1961; Komlóssy 1972. Miként arra a 2. alfejezetben, a monolit szerkezetekkel foglalkozó szövegrész végén 
rámutattunk, ebben a feladatkörben az 1960-as évek során hasonlóképpen előnyösek voltak a modern monolitikus 
technológiák is. 
332 Emődy 1957, 37–41. 
333 E. A. 1964, 36. 
334 Szabó 1960. 
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következő években sem hagyott alább az újabb és újabb mérnöki megoldások kifejlesztésére 
törekvő szellem ebben a feladatkörben, s olyan szokatlan – jelentős kivitelezéstechnikai 
hátrányoktól sem mentes – szerkezeti ötletek megvalósuláshoz vezetett, mint amilyet a Budapesti 
Sertésvágóhíd hűtőháza (Csaba László, Herkó Dezső, 1962–1965) esetében figyelhetünk meg: az 
épület struktúrája az előregyártott gombafejezetes pillérek és a speciális formájú födémlemezek – 
részben monolitikusan kialakított  – csomópontjaira alapozódik.    

A csarnoképítés terén végbement folyamatokat azonban a többszintes szerkezetek sem 
kerülhették el: az 1960-as évek középső harmadától ezen a téren is fokozatosan csökkenni kezdett 
a teljes helyszíni előregyártás aránya. A változásokat a következő két példa illusztrálja: míg a 
rákospalotai RÖVIKÖT-raktár (Virág Csaba, Komlóssy István et al., 1963–1968; 421–423. k.) 
még csak részlegesen – de már igen jelentős mértékben –, addig a debreceni Gyógyszer 
Decentrum (Mináry Olga, Herkó Dezső, 1966–1968) már teljesen egészében a kivitelezővállalat 
saját – nem az építkezés közvetlen közelében található – segédüzemében előállított egyedi 
szerkezettel épült fel. A radikális építéstechnológiai fordulatra végül 1970 táján került sor, amikor 
országszerte gyorsan teret hódítottak a TTI által kifejlesztett, nagyüzemi gyártású, többszintes 
univerzális típusszerkezetek.335 Nyilvánvaló, hogy a rákospalotai és debreceni épületek az előző 
évek változatos mérnöki vívmányaiból táplálkoztak, ám formáik hűvös redukáltsága már a 
típusszerkezetek szikárságát is előrevetítette. 

Utolsó műcsoportként fordítsuk figyelmünket az előregyártott héjszerkezetekre. Bár sok 
tervező nagy lehetőségeket látott a szerkezetfejlesztés ezen irányában is, a Mátraiék által 
megépített dongahéj-szériához hasonlítható, egységes elvekre épülő rendszer nem alakult ki. 
Valójában csak olyan, egymástól többé-kevésbé elkülönülő egyedi kísérletek soráról beszélhetünk, 
melyek lényegesen különböztek ugyan a Mátrai-féle héjkonstrukcióktól, de nagy figyelmet 
fordítottak az új építéstechnológiai módszerek és a segédüzemi/üzemi előregyártás előnyeinek 
kiaknázására. Kétségtelen, hogy ebben a tekintetben a Gnädig Miklós és Kollár Lajos által 
kidolgozott szerkezeti szisztéma az egyik legjelentősebb. A két tervező a budapesti Vörös Csillag 
traktorgyár dömperszerelő csarnokát (1959–1960 körül; 424–427. k.) acél rácsostartókkal 
merevített dongahéjjal fedte le, melyet üzemben egyedileg előregyártott ívháromszög alakú 
elemekből állítottak össze. 336  A hazai viszonyok között meglehetősen nagynak számító (37 
méteres fesztávú) héjszerkezet sűrű bordázatát a rácsostartók tengelyeiben húzódó, monolitikusan 
kivitelezett szakaszok sima felületei és cikkcakk-vonalú kontúrjai tagolják fel, mintegy az 
építkezés során alkalmazott építéstechnológiai eljárások komplexitásának formai vetületeként. 
Bár a csarnok mind az üzemi előregyártás, mind az acélelemekkel kombinált megoldás révén 
nagyon progresszív volt, ezt a metódust sem Gnädig és Kollár, sem mások érdemben nem 
folytatták. Talán rendkívül összetett struktúrája miatt nem talált követőkre a MÁVAUT egyik 
budapesti telepének javítócsarnoka sem (Út-, Vasúttervező Vállalat, 1964; 428–429. k.). A közel 
53 méteres fesztávú teret előregyártott elemekből álló íves bordarács hidalja át, mely rombusz 
alakú tetőpaneleket és felülvilágító-rácsokat hordoz. 337  A szolnoki Tiszamenti Vegyi Művek 
(TVM) szuperfoszfát-gyárának egyik érlelő- és készárutároló-csarnoka (Király-Nagy Sándor, 
Lőke Endre, 1962–1966 körül; 430–431. k.) olyan kísérleti építkezés volt, mely az előfeszített 

                                                 
335 V. Cs. 1966; Mináry 1973. A többszintes szerkezetek üzemi előregyártására irányuló törekvésekről: Katona 1969/a, 
167. 
336 Gnädig – Kollár 1960. 
337 Németh 1979, 1155–1156, 1158–1159. 
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héjszerkezetek nagyvolumenű előregyártásának lehetőségeit vizsgálta. A tervezők segédüzemben 
készített, koszinuszgörbe keresztmetszetű ún. hosszúdongahéjak (azaz gerendaszerűen keskeny és 
hosszú elemek) sorolásával hullámvonalú tetőszerkezetet alakítottak ki.338 A Kelenföldi Patyolat 
mosodaüzemi csarnoka (Fábián Árpád, Kónya József, 1966–1969; 432–433. k.) számára szintén 
segédüzemben előregyártott és helyszíni utófeszítéssel összekapcsolt „héjszeletekből” álló, shed-
rendszerű szerkezet készült. 339  A héjak rendkívül látványosak: a köríves keresztmetszetű 
alakzatok a pillérekhez csatlakozó részen S-vonalban meghajlanak, lendületesen „felcsapó” 
formát képezve. Ez az épület azonban az egyik utolsó előregyártott héjszerkezetet hordozta: a 
monolit héjakhoz hasonlóan az évtized végére ezek is hirtelen eltűntek a hazai ipari építészetből. 

Ahogy a monolit héjak esetében, úgy ezen a téren is jól kitapintható, hogy a tervezők sokat 
merítettek a külföldi fejleményekből. A kisméretű elemekből összeállított héjak számára a 
Szovjetunióban (főképp Leningrádban) zajló – s ekkoriban idehaza már jól ismert – nagyszabású 
kísérleti építkezések kínálhattak tanulságos példákat, a szolnoki épület esetében pedig nyilvánvaló 
a három neves héjszerkezet-szakértő, Ilja Doganoff, Claus Hoffmann és Hermann Rühle 1960-ban 
megjelent tanulmányának, illetve az abban publikált NDK-beli csarnokoknak a hatása. 340  A 
MÁVAUT-épület tervezőit talán Pier Luigi Nervi és Rudolf von Halász ívrács-szerkezetű 
csarnokai, vagy az azokat követő különféle kortárs héjszerkezet-variánsok ihlették. 341  A 
kelenföldi csarnok mind formavilágában, mind előregyártási-összeszerelési módszerében meglepő 
hasonlóságot mutat a svájci Heinz Hossdorf wageni áruraktárával (1959–1961).342 

Összegezve, világosan látható, hogy a helyszíni előregyártás gyakorlatának két fordulaton is 
át kellett esnie. Az 1957 és 1965 közötti években erősödő konkurenciát jelentettek számára az 
egyre gazdaságosabb monolit vasbeton- és acélszerkezetek mellett az új segédüzemi technológiák, 
majd 1965 után ez utóbbiak a nagyüzemi előregyártással együtt már átvették tőle a főszerepet. 
Ráadásul a segédüzemi előregyártás ekkor már olyan mérvű sztenderdizáció felé tendált, amely 
lassanként elgyengítette a szerkezetalkotásnak azt az élénk kísérletező szellemét és esztétikai 
autonómiára való törekvését, amely az előző periódusra még annyira jellemző volt. Az 1970 
körüli évekre a helyszíni előregyártás végképp háttérbe szorult, s vele együtt mindaz, mely e 
technológia alkalmazása és fejlesztése során kibontakozott az ipari építészetben. 

 
 

3. Flexibilis, univerzális, tipikus: az ipari épület változó ideája 
 

A korszak ipari építészete számára nemcsak a szerkezettervezési és kivitelezési módszerek 
mélyreható átalakulása jelentett nagy kihívást, hanem a „tudományos-technikai forradalom” újabb 
és újabb hullámaiban megszülető modern gyártási elvrendszerek is, melyek – legalábbis a 
jelentősebb fejlesztési projektek szintjén – egyre intenzívebben áthatották az iparpolitikát és a 
beruházási programokat. A mind gyorsabban – átlagosan 5–10, de egyes ipari ágazatokban akár 3 
évenként – elavuló technológiai eljárások és a növekvő térigényű, speciális környezeti 
kondíciókat követelő automatizált gépsorok bevezetése az 1950-es évek végére a hazai szakmai 
                                                 
338 Lőke 1966. 
339 Szende 1969. 
340 Gluhovszkoj 1965; Doganoff et al. 1960. 
341 Mind Pier Luigi Nervi, mind Rudolf von Halász munkáit részletesen ismertette a hazai szakirodalom. Többek 
között, de legfőképp: Mokk 1955, 287–288, 294–298; Mokk 1961/a 359–360, 369–375.  
342 Az épületet ld.: Joedicke 1962, 72–73. 
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körök számára is világossá tették, hogy – miként Kardos Andor némi malíciával megjegyezte – a 
Rákosi-korszak tökéletesen testreszabott „vasbeton palotái” egyre kevésbé felelnek meg az 
aktuális termelési szisztémáknak és funkcionális kívánalmaknak.343 Miként az előző alfejezetben 
a nyíregyházi konzervgyár, a nagylaki pozdorjalemezgyár vagy a házgyárak már megmutatták 
számunkra, sok iparág létesítményeinek olyan rugalmas építészeti konstrukciókká kellett válniuk, 
amelyben a gyártóberendezések és az építészeti szerkezetek közötti fizikai kapcsolat a lehető 
leglazább és amely komolyabb építőipari munka nélkül teszi lehetővé a gyártástechnológiai 
átrendezéseket. 

Mindezek hatására az ipari épület mint olyan fogalma fokozatosan átalakult: immár különféle 
térelrendezésbeli lehetőségeket és univerzális energetikai-gépészeti struktúrákat kínáló komplex 
„szolgáltatórendszerként” értelmeződött, amely egyfajta átmenetet képez az autonóm (vagyis 
szerkezeti és esztétikai értelemben „lezárt”, hagyományos értelemben „befejezett”) építészeti 
alkotás és a multifunkcionális „termelőeszköz” között. A szemléletváltást mindenekelőtt a 
korszak szakírói sejtetik, akik az üzemi létesítmények jellegét a gyártástechnológiai változások 
dinamikája felől kezdték megközelíteni. Tanulmányaik hosszú sorában az egyik legfőbb 
feladatként az ún. „elavulási időparadoxon” – vagyis a termelőgépek és az épületek élettartama 
közötti eltérésből adódó szerkezeti ellentmondások és gazdaságossági problémák – kiküszöbölését 
tekintették.344 Hangsúlyozták, hogy tarthatatlanná vált a közelmúltnak az a gyakorlata, mely alig 
néhány év alatt elavuló gyártástechnológiai rendszerek számára rendkívül hosszú – akár ötven-
hetven évet is kitevő – élettartamú, ám más ipari funkcióra nem alkalmas épületek tömegeit hozta 
létre. Az a törekvés, mely mindezt megváltoztatni igyekezett, elsősorban a flexibilitás kérdését 
állította az elméleti szakemberek és a tervezők gondolkodásának fókuszába – különösen a vegy-, 
könnyű-, műszer-, gép- és élelmiszeripari feladatok vonatkozásában. A korábban már érintett III. 
Ipari Építészeti Szeminárium eredményeit összegző Tihanyi Határozat sem mulasztotta el 
hangsúlyozni – mintegy a szakterület legmagasabb szintű tanácskozásának hivatalos 
állásfoglalásaként –, hogy „az ipari építésznek (…) a technológia állandó fejlődésének 
megfelelően rugalmasságot kell biztosítania az épület funkciója számára.”345 

Sámsondi Kiss György 1968-ban megjelent, s elsősorban a vegyipari épületekre vonatkozó, 
de a vizsgált korszak általános viszonyaira is érvényes felosztása szerint kétféle flexibilitásról 
lehet beszélni az ipari építészetben.346 Az egyiket „térbeli alkalmazkodóképességnek” nevezte, 
amely lényegében az építészeti szerkezet fizikai flexibilitását jelenti: a struktúra mozgatható, 
csereszabatos elemekből áll, vagyis az adott gyártástechnológiához pontosan igazodó egyedi, 
egyszersmind az üzemi változásokkal párhuzamosan átalakítható konfigurációk összeállítására ad 
lehetőséget. Ezzel szemben a „funkcionális alkalmazkodóképesség” esetében az épület ugyan 
nagyrészt fix szerkezetű, mégis utat enged a rendeltetésbeli változásoknak, minthogy építészeti-
gépészeti-szállítási rendszere nagyrészt független a konkrét gyártástechnológiai struktúráktól, 
illetve kellően általános méretrendű és elrendezésű ahhoz, hogy sokféle igény szempontjából 
                                                 
343 A beruházások műszaki, gazdasági és építészeti tervezésének új tendenciái szempontjából különösen tanulságos: 
Kardos 1961. A gyártástechnológiai rendszerek gyorsuló elavulása és az automatizáció által okozott 
tervezésmódszerbeli változásokra számos írás mutat rá. Csak néhány példa Kardos cikkén túl: Bajnay 1964; Böhönyei 
1964, 752, 760, 771; Szendrői 1965, 23; Korszerű ipari 1965, 34–36; Takács 1968; Arnóth 1968; 
344 Ezt a szemléletmódot általánosságban, illetve bizonyos iparágak vonatkozásában jól érzékelteti többek között: 
Bajnay 1964; Szendrői 1965, 11–24, 77–78; Somló 1968. Az „elavulási időparadoxon” kifejezést alkalmazza: 
Sámsondi Kiss 1968.   
345 Tihanyi Határozat 1964. 
346 Sámsondi Kiss 1968, 334–336. 
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optimális legyen. Ez lényegében az univerzális típusszerkezetek sajátosságaival azonos, de 
emlékeztet a fent említett ipari épületek tervezési alapelveire is. Sámsondi Kiss ugyanakkor 
kiemelte, hogy e két „pólus” között sok az átmenet. Főképp a „részleges térbeli 
alkalmazkodóképesség” azon eseteit hangsúlyozta, amikor a fix makrostruktúrán belül 
változtatható mikrostruktúrák, illetve univerzális megoldású gépészeti-energetikai rendszerek 
jelennek meg.  

Az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején ez utóbbi, vagyis a részleges térbeli 
flexibilitás volt a leggyakoribb a hazai ipari építészetben – mindenekelőtt a vegy- és műszeripar 
bizonyos ágazataiban. A Kádár-korszak első éveiben induló nagyszabású gyógyszeripar-fejlesztés 
kapcsán épült új üzemi épületek voltak e törekvések legösszetettebb példái, tekintve, hogy ez az 
ágazat a gyakori gépátszerelések és a speciális klimatizálás miatt nagy mértékben igényelte az 
épületek rugalmasságát. A gravitációs elven zajló, rendkívül sok szakaszra oszló termelési 
folyamatok olyan hosszanti elrendezésű, többszintes épületeket tettek szükségessé, melyek a 
középtengelyben végigfutó gépészeti-energetikai gerincvonallal rendelkeznek és a több szinten 
átnyúló berendezések számára átrendezhető acélfödémeket biztosítanak.347 A budapesti Egyesült 
Gyógyszer- és Tápszergyár alapanyaggyártó épületeit (Pál Balázs, Nádai Gábor, 1957–1959; 434–
435. k.) kettéosztó középfolyosó például nemcsak a személyforgalom és az anyagszállítás számára 
biztosított teret, de a légtechnikai csatornákat és az elektromos kapcsolókat is magában foglalta. A 
középfolyosót kétoldalt kísérő monolit pillérek az épület szerkezeti gerincét alkották: ezekre 
támaszkodtak a két oldalsó üzemi térben a gyártóberendezéseket hordozó, kétszintes 
acélpodesztek, melyek – az épület statikai rendszerétől való függetlenségük révén – könnyen 
átalakíthatóak voltak. A gépek cseréjére két daru szolgált, melyek a podesztek és a homlokzati fal 
közötti üres légtéren át mozgatták a berendezéseket. 348  A Kőbányai Gyógyszerárugyár ún. 
biokémia-csarnokai (VEGYTERV, 1960–1963 körül; 436–437. k.) az építészeti diszpozíció 
tekintetében hasonlóak az előző példához, szerkezetük azonban eltérő volt. A középfolyosót itt 
vasbeton ikerpillérek sorai helyettesítették, melyek a hosszanti, illetve függőleges irányban futó 
kábeleket és légcsatornákat fogták közre. A monolit tartószerkezetre függesztett acélfödémekben 
kialakított nyílások átrendezhetőek voltak a több szinten átfutó gépek átszerelései esetén. A 
rendszer lehetőséget adott az üzemeltetőknek arra is, hogy a födémeket vertikális irányban 
eltolják  – vagyis az emeletek belmagassága igazodhatott a pillanatnyi igényekhez. A gépeket a 
nyitható homlokzati üvegfalakon át, a külső falkoronákra rögzített daruk segítségével lehetett 
cserélni. 349  A későbbiekben ilyesfajta rendszereket már rutinszerűen és nagy léptékekben 
alkalmaztak a vegyiparban, amint azt a tiszavasvári Alkaloida Gyógyszergyár készáruüzemi 
épületei (Aczél Viktor, Popovics János, et al., 1960–1966 k.) vagy a Berentei Vegyi Művek már 
említett PVC-gyáregységének épületegyüttese is bizonyítja.350 

A térbeli és funkcionális flexibilitás közötti átmenetként értelmezhető a debreceni Biogal 
Gyógyszergyár kiszerelőüzeme számára készült, de végül nem megvalósított terv (Gulyás Zoltán, 
Szendrői Jenő, 1962–1963; 438–439. k.). A közlekedőmagokkal összekapcsolt tornyok 
láncolatából álló együttes Louis I. Kahn emblematikus munkája, a philadelphiai Richards-

                                                 
347 A gyógyszeriparban, illetve az ún. finomvegyiparban az 1950-es évek második felétől tapasztalható új építészeti 
igényekről: Száva – Arányi 1959; Somló 1975, 79–83; Száva 1979. 
348 Pál 1959; Száva 1979, 460–461. 
349 Száva 1979, 462–463; k. i. 1963.  
350 Alkaloida 1967; M. A. 1964; Mészöly 1969/a; Mészöly 1969/b; Zug 1967. 
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laboratórium (1957–1961) funkcionális rendszerét fejlesztette tovább. A teljesen osztatlan terű 
emeleteket viszonylag szabad használatra tervezték: a könnyűacél térrácsokból készítendő 
födémek a gyártási folyamatok kötetlenségét biztosító, nagyfesztávú munkaterek kialakítására, 
valamint a bonyolult gépészeti rendszer elhelyezésére lettek volna alkalmasak, lehetővé téve 
különféle átrendezhető, univerzális „vezetékszövetek” kiépítését is.351 

A részleges térbeli flexibilitás legjelentősebb műszeripari példája a budapesti BHG üzemi 
főépülete (Arnóth Lajos, Szendrői Jenő, Pozsgai Lajos, 1961–1964; 440–446. k.), amely ugyan a 
rendelkezésre álló szűkös területhez alkalmazkodva épült, mégis érzékenyen igazodott a 
szalagszerűen elrendeződő technológiai folyamathoz kéthajós, hosszan elnyúló munkatereivel. A 
tervezők a gyártásmenet változékonyságát és a gyakori üzemi profilváltásokat tartották szem előtt, 
miközben figyelemmel kellett lenniük a környezeti követelményekre, a pormentes levegő és a 
káprázatmentes világítás biztosítására is. Az üzemi terek monolit mestergerendáit rácsos 
öszvértartók hidalták át, melyek rendkívül sokrétű funkciót töltöttek be: egyrészt az energetikai-
légtechnikai vezetékek elrejtését és a szórt fényt adó világítópanelek elhelyezését szolgáló 
álmennyezetet hordozták, másrészt felszerelhetők voltak rájuk különféle szabadon vezethető 
könnyűdaruk és konvejorok. Az öszvértartók a pillértengelytől kissé eltolva sorakoztak, így nem 
akadályozták a pillérek és mestergerendák mentén futó kábeleket és csatornákat, illetve az egész 
épületen végigvonuló körvezeték-rendszer kialakítását. (446. k.) Az üzemi folyamatok változó téri 
igényeit variábilis elemekből összeállítható válaszfal-rendszer segítségével lehetett kielégíteni. Ez 
a rendkívül könnyű, finom részletformákkal teli rendszer valóban nagyon rugalmas volt, hiszen a 
vázelemeket az öszvértartók bármely pontjára felszerelhették, s a falmezőkben fényáteresztő 
paneleket vagy ablakokat is elhelyezhettek. (445. k.) A természetes fény erejét a szalagablakok 
előtt húzódó, elforgatható fémlamellákból álló árnyékolórendszer kontrollálta.352 (440. k.) 

A BHG valójában olyan „háttérbe húzódó” építészeti „keret”, mely egyfajta szerkezeti-
szolgáltatásbeli optimumot biztosít, s nem határoz meg semmiféle ideálisnak tekintett 
funkcionális elrendezést. Ugyanakkor a tervezők ezt az építészeti keretet olyan szilárd 
rendezőelvet adó alapstruktúraként alkották meg, mely az egyre expanzívabb gyártástechnológiai 
átalakulások folyamatos téri racionalizálását segítik, s ekképp mindvégig érvényesülnek az 
építészeti összképben – folyamatosan fenntartva (legalábbis elvben) annak esztétikai 
koherenciáját is. A belső szerkezeti szisztéma egyfajta síkbeli vetületeként tekinthetünk az épület 
nyugati homlokzatának kompozíciójára, mely az árnyékoló-lamellák folyamatosan átalakuló 
mintázatával és a téglaburkolatú falsávokkal váltakozó szalagablakok horizontális rendjével 
ugyanazt a kiegyensúlyozott kettősséget – vagyis a flexibilis elemek és a konstans alapszisztéma 
összhangját – érzékelteti, mint az üzemi térsorok. (440–441., 443. k.) A BHG építészeti 
rendszerének sikerét bizonyítja, hogy a szentesi Kontakta Alkatrészgyár üzemi csarnokát 
rendkívül hasonló megoldásokkal – szintén eltolt tengelyű, multifunkcionális öszvértartókkal és 
átrendezhető válaszfalakkal – építették meg.353 (323–325. k.) 

A korszak építőipari és beruházói viszonyai között ritkán adódott alkalom olyan 
épületszerkezetek kialakítására, melyeket a teljes térbeli flexibilitás kategóriájába sorolhatunk. 

                                                 
351 Sz. J. 1963; Szendrői 1965, 150–151. A tervet közölte az Architectural Review (Towers 1963) és elemezte Reyner 
Banham is abban a nagyhatású könyvében, mely a modernista építészeti formálásmódok és az épületgépészeti 
rendszerek kapcsolatával foglalkozott: Banham 1969, 254–255. 
352 Arnóth 1962; Arnóth 1963; A. L. 1964. 
353 Arnóth 1965; A. L. 1970. 
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Elsősorban a nagyobb vegyipari telepek létesítése kapcsán merült fel az igény arra, hogy a 
bonyolult és gyakran átrendeződő berendezések számára minden elemükben rugalmas 
konstrukciók készüljenek. A VEGYTERV az 1960-as évek második felében dolgozta ki azt az 
építőszekrény-elven működő készülékhordozó állványrendszert, melynek acélból készült, térbeli 
erőjátékú Vierendeel-pillérei, nagy teherbírású gerendái és speciális kapcsolóelemei az adott 
gyártástechnológiai struktúrához igazodó modulháló és szintszám alapján voltak összeállíthatók, 
illetve átalakíthatók és bővíthetők (természetesen bizonyos méretbeli és konfigurációs határok 
között). Az 1968–1969-ben két alkalommal megépített – s a hozzájuk fűzött reményeket jórészt 
beváltó – kísérleti szerkezethez homlokzati elemként és belső térhatárolóként egyaránt 
alkalmazható paneleket is terveztek. 354  A VEGYTERV koncepciójának esztétikai és 
építészetelméleti vetületével kapcsolatban Sámsondi Kiss György fogalmazott meg néhány 
érdekes gondolatot fentebb idézet cikkében. Mint írja, az ilyesfajta épületekben „az építészeti 
értékelmélet sok paramétere értelmét veszti vagy megváltozik. Eltűnik a klasszikus értelmű 
tömeghatás; nem értékelhetők vizuálisan az orthogonálisan rajzolt homlokzatok. Az egész 
rendszer intellektuálisan szervezett különböző funkciójú és megjelenésű berendezések és 
lehatárolt terek kifejező megjelenésévé válik – látszólag szabadon elrendezve a térszervező 
szerkezet rendet teremtő keretében.”355 

A funkcionális flexibilitás tárgykörébe tartozó szerkezettipizálási törekvések az 1. 
alfejezetben említett előzmények után, 1960–1963-tól kapcsoltak nagyobb lendületre, 
természetesen szoros összefüggésben a tervezési és építőipari termelékenység fokozására   
irányuló mind erősebb párt- és szakpolitikai elvárásokkal.356 Ekkor fejlesztette ki Gnädig Miklós 
és Bajnay László a TVK elemkészletével kapcsolatos tapasztalatok és a típustervezésre vonatkozó 
KGST-ajánlások felhasználásával azt a daruzatlan csarnokrendszert, melynek üzemi 
szériagyártását az 1961–1963 között lezajlott prototípusépítkezések után kezdték meg – bár az 
építőipari kapacitáshiány miatt eleinte igen kis volumenben.357 (447–448. k.) A típusszerkezet 
kialakítását a második ötéves tervben előirányzott könnyű-, műszer- és gépipari beruházások 
igényei indokolták: az előzetes adatok szerint ezek a fejlesztések mintegy 100–150 ezer m2 

összterületű csarnokszerkezet építését tették szükségessé. Az IPARTERV-nél elvégzett komplex 
igény- és kapacitás-felmérés alapján a 9×9 méteres alapegységre épülő méretrend bizonyult a 
legmegfelelőbbnek mind a fenti iparágak gyártástechnológiai kívánalmai, mind az építőipar 
aktuális teljesítőképessége szempontjából. A szerkezet a lehető legegyszerűbb volt: I 
keresztmetszetű pillérekből és főtartókból, valamint T szelvényű szelemengerendákból és sík 
tetőpanelekből állt, melyeket az igény szerint választható felülvilágító-szerkezetek és falpanelek 
egészítettek ki. A belső tér funkcionális flexibilitását a méretrenden túl a gerendákra bármilyen 
irányban felrögzíthető és átszerelhető könnyű szállítóberendezések (sínek, darupályák, stb.), 
álmennyezetek, válaszfalak, illetve a tetőszerkezetben szabadon vezethető kábelhálózatok 
biztosították. 

                                                 
354 Szőke 1968; Száva 1969, 112–113. 
355 Sámsondi Kiss 1968, 340. 
356 Az ipari építészeti tipizálásnak az 1960-as évek első felében zajló bonyolult politikai és szakmai folyamatait 
összegzi: Simon 2012. 
357 A típusszerkezet rendszeréről, a tervezés körülményeiről és a gyakorlati adaptálás első lépéseiről: Univerzális 1961; 
Zentai 1961, 218; Bajnay – Szendrői 1961, 352–355; Mokk 1964/a, 720; Csics 1964; Szabó 1966, IV.51–1/62; 
Ónody–Szathmáry 1966, 585. 
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A 9×9-es típusszerkezetet az 1. és 2. alfejezetben már tárgyalt I. Ipari Építési Ankéton mint az 
ipari építészet jövőbeli fősodrát reprezentáló új vívmányt ismertették. 358  Az Ankét számos 
előadása az univerzalitás és a modulkoordináció elméletével, illetve az üzemi előregyártás 
fejlesztésének tennivalóival foglalkozott – gyakran hivatkozva az új építéspolitikai irányelvekre és 
a KGST-országok egyre élénkülő tipizálási kooperációira. 359  Az IPARTERV-nél megindult 
munkába csakhamar bekapcsolódott a frissen felállított TTI is, amely egyfajta generáltervezőként, 
illetve az új építésiparosítási program érvényesítőjeként elsősorban a tervezővállalatoknál 
elvégzendő tipizálási feladatokat koordinálta, ám számos esetben jelentős részt vállalt különféle 
típustervek és modulrendszerek részletes kidolgozásában.360 A TTI tervezte 1963–1965 között a 
nagyobb fesztávú és magasabb tereket igénylő gép-, épületelem- és könnyűipari üzemek számára 
azt a csarnokrendszert, amely az univerzalitás elvéhez a 9×9-es típusszerkezetnél sokkal nagyobb 
mértékben igazodott. 361  (449. k.) A szerkezeti szisztéma lényegesen variábilisabb volt, 
amennyiben nem egyetlen konfigurációt és méretrendet rögzített, hanem különféle csereszabatos 
elemek készletét kínálta, amelyből nagyszámú variációk voltak összeállíthatók. A több éven át 
bővített-módosított rendszer alapegységét egy 12 méteres tetőpanel-típus képezte, melyhez 12, 18 
és 24 méteres vasbeton, illetve acél rácsostartó-variánsok, továbbá különböző magasságú és 
teherbírású pillértípusok tartoztak. Ezzel egy időben a KGMTI is kifejlesztett egy, a TTI 
rendszeréhez méretrendjében és szerkezetformáiban egyaránt hasonló típusszerkezetet (az ún. SR-
rendszert), eredetileg a minisztérium saját beruházásai számára. Az elemkészlet azonban sokkal 
kötöttebb volt, hiszen minden elemtípusból csak egyfélét tartalmazott.362 Az IPARTERV Mátrai-
irodája egy 18×12 méteres pillérállású, részben helyszíni előregyártással készítendő, híddarus 
csarnokszerkezettel járult hozzá a tipizálási munkához.363 (450. k.) 

Annak ellenére, hogy a típustervezés több szálon és egyre intenzívebben folyt, az 
elemkészletek legyártása és alkalmazása nagyon lassan haladt: az 1960-as évek első felében az 
elemgyárak képtelenek voltak az igények kielégítésére, az első adaptációk kivitelezését pedig 
súlyos zavarok nehezítették.364 A 9×9-es típusszerkezetet ekkoriban csupán alig néhány tízezer 
m2-nyi mennyiségben adaptálták: például a szekszárdi Mechanikai Mérőműszergyár (Bokor 
Mihály, Heffer János, et. al., 451–455. k.) és – helyszínen előregyártott elemekkel kombinált 
formában – a csepeli hullámpapírüzem csarnokát építették fel belőle (Mühlbacher István, 
Homonnai Tamás; 456–457. k.).365 Ezek az épületek tehát építésük idején inkább a jövő irányait 
és nem a napi gyakorlatot mutatták meg a szakmának – az ipari építészet összképét a 
típusszerkezetek jellegzetes formavilága még nem rajzolhatta át.  

Az előzőekben többször utaltunk arra, hogy a típusszerkezetek széles körű bevezetésének 
ügye az 1960-as évek közepén mozdult ki a holtpontról. Ez mindenekelőtt a párt 1964-ben kiadott 
építőipar-fejlesztési határozatával függött össze, melynek értelmében a harmadik ötéves terv 
                                                 
358 Szendrői 1961, 6–7. Az új tipizálási irányt kijelölő cikkek hosszú sorából a legfontosabbak: Böhönyey 1961; Zentai 
1961; Rados 1961. 
359 Ebben a vonatkozásban a következő előadások emelendők ki: Szendrői 1961; Rados 1961; Mokk 1961/b. 
360 A TTI szerepvállalásáról főként: Rados 1965; Hegedűs 1965. Az IPARTERV-nél zajló méretegységesítési 
tevékenységről: Szendrői 1962. 
361 A típusszerkezet fejlesztéséről, illetve különféle bővített variációiról: Zentai 1961, 218; Pászti 1966; Ónody – 
Szatmáry 1966, 586; Prepeliczay 1967. 
362 Az SR-rendszert ismerteti: Reisch – Semsey 1966; Ónody – Szathmáry 1966, 586–586. 
363 G. L. 1965. 
364 Ezt a problémakört igen sokan feszegették. Többek között: Zentai 1961, 217; Kelecsényi 1963, 458; Molnár 1964, 
184; Mokk 1964/a, 720; Csuha 1967, 329–332; Szikszay 1967, 756–757; Bodó 1968, 373–374. 
365 Bokor 1964; Csics 1964; M. I. 1965. 



 93 

végére az ipari csarnokok mintegy 50%-ának (!) tipizált, üzemben előregyártott szerkezetből kell 
épülnie.366 Az építőipar minden erejével teljesíteni igyekezett ezt az ambiciózus célt: az elemgyári 
hálózat átszervezését és intenzív technológiai fejlesztését követően, 1965–1966-tól megindult a 
fent említett vasbeton típusszerkezetek nagyvolumenű gyártása. Az IPARTERV sem késlekedett: 
a vállalat vezetése különleges és szigorúan betartandó intézkedéseket foganatosított a 
típusszerkezetek alkalmazásának fokozása érdekében, főmérnöki engedélyhez kötve az 
előregyártott termékek betervezése alóli mentességet.367 A tipizálási munka azonban nem hagyott 
alább, mivel a szakértők többsége a kínálatot még egyáltalán nem tartotta kielégítőnek, sőt, a 
tervezés jövőbeni elveiben és fő irányaiban bizonyos változtatásokat is szorgalmazott. 368  A 
fejlesztőmunka célja ugyanis immár az volt, hogy az egyes típusszerkezeteket összehangolja és 
csereszabatossá tegye egymással, hogy elkülönülő rendszerek helyett egy totálisan koordinált 
szerkezetielem-készlet jöjjön létre. 369  Az egymással szinte azonos méretrendű és szerkezetű 
típuscsarnok-variánsok kiváltása érdekében a TTI a Beton és Vasbetonipari Művek 
Gyártmánytervező Irodájával együttműködve 1967-ben kialakította az ún. „egységes ipari típus-
vázszerkezetet,” mely a TTI korábbi, 12 méteres alapmodulra épülő rendszeréhez volt hasonló.370 
A tipizálásnak ebben az új, átfogóbb fázisában felélénkültek a KGST-kooperációk is – elsősorban 
a TTI aktív kapcsolatépítő tevékenységének köszönhetően.371  

Az építőipar fejlesztése – legalábbis a kapacitásnövelés terén – felettébb eredményesnek 
bizonyult: az üzemek 1967-re már képesek voltak kielégíteni az ipari építkezések szinte teljes 
szerkezetielem-igényét, s behozni a KGST-országok többségével szemben mutatkozó jelentős 
lemaradást, hiszen csak ebben az évben 720 ezer m2-nyi vasbeton típuscsarnok épült. Ez már 
olyan hatalmas mennyiség volt, amely szükségszerűen megváltoztatta az ipari építészet általános 
arculatát, egyszersmind az építészeti alkotótevékenység egyik legfőbb kérdésévé tette a 
típusszerkezeteken alapuló épületek esztétikai autonómiájának mibenlétét.372 

A típuscsarnokok bevezetése lényegében azt célozta meg, hogy olyan ipari létesítmények 
jöjjenek létre, melyek egyfelől szerkezeti értelemben „passzívak”, „közömbösek” az üzemi 
folyamatok változásaival szemben, másfelől nagyon is „reaktívak”, azaz precízen és rugalmasan 
kielégítik a technikai innováció következtében egyre összetettebbé váló környezeti igényeket. Az 
volt tehát az elsődleges cél, hogy az új épületek ne csak anyagi-szerkezeti értelemben legyenek 
„tartósak”, hanem „funkcionális élettartamuk” is hosszúra nyúljon. Ugyanakkor ez a szerkezeti 
„közömbösség” egyben az építészeti formaadás lehetőségeinek drámai leszűkülését jelentette. Az 
előregyártó üzemek egyre egységesebb szerkezetielem-készletei sokkal kisebb esélyt adtak arra, 
hogy az épület olyan sajátos karakterű, autonóm művé váljon, mint amilyenhez a tökéletes 
testreszabás közelmúltbeli gyakorlata mindig hozzásegítette a tervezőket. Persze a variációk 
sokfélesége révén elvben lehetőség volt arra, hogy minden épület egyszeri alakot öltsön, de az 
                                                 
366 A párthatározatra reflektál: Rados 1965; Ónody – Szathmáry 1966, 584; Hegedűs 1965/b; Katona 1965, 4. 
367 Simon 2012, 329. 
368 A felgyorsuló építőipar-fejlesztési és tipizálási folyamatokat szemlélteti: Kékesi 1964; Katona 1966; Ónody – 
Szatmáry 1966; Zentai – Péter 1967; Gyengő – Papp 1967; Böhönyey 1968. 
369 A célokat és a tervezési folyamatokat részletesen megvilágító írások: Böhönyey 1965; Ruzicska 1965; Frivaldszky 
et al. 1968; Zentai et al. 1968, 24.   
370 Katona 1969/a, 165. 
371 Erről tanúskodik: Hegedűs 1965/a és 1965/b; Vaszilievits Sömjén 1966. A szomszédos országok legfrissebb 
tipizálási eredményeiről: Zentai 1962; Promüszlov 1962; Papanek 1967. 
372 A típuscsarnokok alkalmazásának 1965–1966-tól bekövetkező gyors növekedését a statisztikai adatok bizonyítják: 
1962-ben 2.000, 1963 és 1965 között 32.000, 1966-ban 341.000, 1967-ben 720.000 m2-nyi típuscsarnok épült, 1962 és 
1968 között összesen 1.800.000 m2 területen adaptáltak típusszerkezeteket. Az adatokat közli: Katona 1968, 199. 
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elemformák egyöntetűsége és végtelen ismétlődése mégis legalább annyira meghatározta a 
létesítmények kompozícióját, mint az egyedi módon kialakítható tömegformák, nyíláskiosztások 
vagy falszerkezetek. A tervezők az évtized közepe után joggal tartottak a sematizálódástól, 
amelyre a vezető szakembereknek – érthető módon – nem voltak meggyőző válaszaik. Az 
építészek kénytelen-kelletlen elfogadták, hogy az építőipari technika erősödő sodrásának és a 
szakpolitikai akaratnak aligha lehetne ellenállni. 

Erre utalnak Arnóth Lajos 1972-ben publikált gondolatai is, melyekben a szerző nem kevés 
rezignáltsággal azt a kérdést teszi fel, hogy vajon „építészet-e a sokszor megépített, igényes 
karosszéria vagy sem? (…) Szabad-e összehasonlítani az épületet egy karosszériával?  (…) E 
felvetett problémák építészeti problémák-e (…) vagy csupán az ipari építészet néhány könnyű 
szerkezetű (…) csarnokával kapcsolatos sajátos probléma-e...?” Arnóth válasza józan ugyan, de 
inkább érzelmi bátorításnak hat, semmint szilárd építészeti alapelvnek: „művészet marad a 
legszárazabb karosszéria jellegű csarnok is, ha abban egyszerre fellelhetők az alkotó ember 
értelmi és érzelmi jegyei. Nyilván a mindenhol felállítható karosszéria a legkevésbé művészet, 
(…) általánosítani azonban nem lehet, mert nemcsak témája, de embere, építésze is válogatja.”373 

Azt, hogy mennyire „építésze válogatja”, azok a példák is jól érzékeltetik, melyek a 
típuskatalógusok által felkínált sablonmegoldásoktól jócskán eltérő megoldásokat mutatnak. 
Földesi Lajos és munkatársai a debreceni konzervgyár (1965–1969; 458–463. k.) megalkotásakor 
az SR-rendszer forma- és méretrendjéhez igazodtak ugyan, ám a termelőüzemi csarnokok és a 
kiszolgáló épületek elrendezésének szimmetrikus rendjével, a közbülső udvarok sorával és a 
létesítmény középtengelyében végigvezetett kétszintes közlekedőtengellyel az emberi szem 
számára áttekinthetővé, az elme számára befogadhatóvá tagolták fel a máskülönben deprimálóan 
egynemű és hatalmas „épületmasszát.”374 Az épületegyüttes e „humanizálásához” a homlokzatok 
kifinomult formavilágú panelrendszere is sokban hozzájárult (melyre a következő alfejezetben 
még visszatérünk). Más építészi attitűd nyilvánul meg a nyíregyházi konvejorgyár (Janáky István, 
Iványi Kálmán, 1968–1969; 464–467. k.) épületeiben, ugyanis a tervezők nem annyira a 
végtelenül ismétlődő formák felélénkítésére és a változatos részletképzésre, mint inkább a 
típusszerkezetek kritikai szellemű alkalmazására koncentrálva igyekeztek alkotói invencióiknak 
érvényt szerezni. Az épületet ismertető cikkben Iványi Kálmán arra utalt, hogy a típusszerkezetek 
alkalmazása olyan társadalmi szükségszerűség, melyre egyfajta kreatív együttműködéssel kell 
reagálni. Iványi felismerte, hogy az építőipari gyártmányok merev, „gondolkodás nélküli” 
felhasználásának terjedő gyakorlatával szemben érzékeny és felelős adaptációkra van szükség – 
akár a típusszerkezetek egyedi megoldásokkal „manipulált” verziói révén is, ha az adott helyzet 
úgy kívánja.375 A konvejorgyár maga is a TTI-féle 12 méteres alapmodulra épülő rendszer és a 
tervezők által kialakított, helyszíni előregyártású szerkezeti elemek ötvözete, mellyel a 
típuselemek hibáit, illetve az adott gyártástechnológiai igényeknek nem mindenben megfelelő 
tulajdonságait korrigálták. Egy másik írásban Janáky István mutatott rá arra, hogy a telep 
funkcionális egységeit egymással párhuzamos zónákba rendezték, így azok egymástól függetlenül 
változhatnak-bővülhetnek úgy, hogy közben érintetlenül fennmarad az épületegyüttes építészeti 
integritása.376 A koncepcióban Janáky 1970-es évekbeli építészetelméleti gondolatainak, főképp a 

                                                 
373 Arnóth 1972, 159–160. 
374 Az épületegyüttes szerkezetét és diszpozícióját ismerteti: Földesi 1969. 
375 I. K. 1969. 
376 Janáky 1973, 26. 
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„telepítés-orientált” építészet elvének előzményét fedezhetjük fel. Eszerint a tökéletesre csiszolt 
és egyedi részletformákban élő – ergo, a sztenderdizáló és sokszor rossz anyagi minőségben 
dolgozó hazai építőipari közegben egyre kevésbé követhető – „műépítészeti hagyomány” helyett 
olyan változásokra nyitott struktúrákra van szükség, melyek önazonosságukat a diszpozícióban, a 
„nagy egészben” megnyilvánuló elrendeződési mintázatok révén őrzik meg.377 

Az 1. alfejezetben már említett TVK műtrágyagyár hely- és projektspecifikus típusszerkezetei 
szintén a funkcionális flexibilitás tárgykörébe tartoznak – bár némiképp más értelemben, mint az 
eddigiek. (239–248. k.) Az 1959-ben kifejlesztett elemkészletet – kisebb módosításokkal – közel 
tíz éven át gyártották a tiszaszederkényi segédüzemben, s még az 1960-as évek második felében, a 
TVK polietiléngyárának építkezésein is felhasználták. (249. k.) Ez a tagadhatatlan siker arra hívta 
fel a szakma figyelmét, hogy az univerzalitás elvére alapozódó szerkezettipizálás – bizonyos 
korlátok között – azokban az iparágakban is érvényesíthető, melyekben korábban lehetetlennek 
vagy célszerűtlennek tűnt. Efelől talán semmi sem volt meggyőzőbb a korszak ipari építészei 
számára, mint a komplexum összképe. Míg az előző évtizedek hasonló profilú létesítményeit – 
főként a kazincbarcikai BVK-t (152–153., 517–522. k.) vagy a háborús bombázások után 
újjáépített Péti Nitrogénműveket – testreszabott „célépületek” szerkezeti és formai értelemben 
egyaránt heterogén összessége képezte, addig a TVK műtrágyagyára minden szempontból 
kiegyensúlyozott együttest alkotott. Az egész telepet a horizontálisan elnyúló, hasábos 
„épületszalagok” tiszta rendje, illetve a szerkezetek és a részletformák egyöntetűsége jellemezte. 
Ez az átfogó formai rend szinte teljes egészében az elemszisztéma logikájából következett. 
Minthogy a tervezők egy, a műtrágya- és a műanyag-előállítás összes gyártási fázisa számára 
megfelelő elemkészlet érdekében olyan térméreteket határoztak meg, melyek a legnagyobb 
helyigényű gépsorok elhelyezését is lehetővé tették, ezért a rendszert bizonyos értelemben 
túlméretezték. Ezt a „túlzást” azonban számos funkcionális, gazdasági és esztétikai előny 
kompenzálta: a tervezők ezen a módon egyfelől a minimumra redukálhatták az elemtípusok 
számát, másfelől maximalizálhatták az egyes gyártástechnológiai fázisok építészeti 
tömbösítésének lehetőségeit. Mindez végül az épülettömegek és a szerkezeti elemek formai 
homogenitását idézte elő. A csarnokok szerkezeti összekapcsolása az egész telep diszpozíciója 
szempontjából is jó megoldásnak bizonyult: a nehézvegyipari üzemek által megkövetelt ún. 
blokkos elrendezés (vagyis az egyes gyártástechnológiai szakaszok épületeit a telep derékszögű 
út- és vezetékhálózatának közbülső mezőiben elhelyező struktúra) tisztán, kompromisszumok 
nélkül érvényesülhetett.378 Ez a nagyvonalú építészeti egység persze elképzelhetetlen lett volna a 
gyártástechnológiai tervezőkkel folytatott szoros együttműködés nélkül: a szovjet-magyar 
kooperáció során kialakított – de teljes egészében a Szovjetunióból származó berendezésekből 
összeállított – gépsorok átfogó rendje a gyártási és épületszerkezeti szempontok gondos 
összehangolásával született meg. 

A TVK éveken át ünnepelt példáját számos olyan beruházás során igyekeztek követni, melyek 
merőben eltérő gyártástechnológiai és szerkezeti szisztémákat követeltek meg. A hely- és 
projektspecifikus tipizálás egyszerűbb, de nem kevésbé sikeres változatait szemlélteti a már 
elemzett Székesfehérvári Könnyűfémmű és a berentei gázszilikátgyár. Az előbbi kapcsán 
emlékszünk arra, hogy miközben az 1958-as pályázatra még az egyes gyártástechnológiai 
egységek számára eltérő méretrendű csarnokokat kellett tervezni, addig a Menyhárd-Hidasi-
                                                 
377 A „telepítés-orientált” építészetről mindenekelőtt: Reimholz – Janáky 1974. 
378 A TVK-ról részletesen: Bajnay 1960. 
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Farkas-féle koncepció egyetlen héjszerkezetes csarnokszekció-típus sorolásával az összes üzemi 
szakasz téri igényeit kielégítette. 379  (253. k.) Hasonló elgondolás rejlik a berentei együttes 
rendszerében is: itt a tervezők az öt funkcionális egységet három, helyszíni előregyártású 
típusszekciókból összeállított csarnokba fogták össze.380 (354–355. k.) 

Az orosházi öblösüveggyár (Böjthe Tamás, Péry Vilmos; 1961–1966; 468–474. k.) tervezői 
bonyolultabb feladattal szembesültek: a rendkívül szerteágazó gyártástechnológiai rendszer miatt 
egy, a funkciók és épületszerkezetek szerinti differenciáláson alapuló, több szinten kibontakozó 
tipizálási szisztémát kellett kidolgozniuk. A huszonhét különböző üzemi létesítményt 
konfigurációjuk és technológiai jellegük alapján négy csoportba osztották. Mindegyik csoportban 
más-más, az adott feladatkörnek leginkább megfelelő szerkezeti megoldás szerint tipizálták az 
épületeket, de a többé-kevésbé egységes modulrendszer a telepet mégis viszonylagos egységbe 
szervezte. Feszes építészeti rend érvényesül a telep diszpozíciójában is: az együttes 
szimmetriatengelyét alkotó hosszú „épületszalag” nemcsak a dolgozók közlekedését szolgálja, 
hanem a gyártási-szállítási folyamatba is bekapcsolódik, s ekképp az egész telep számára térbeli 
viszonyítási elemmé válik. 381  Bár a tervezők – a „szerkezetek építésének egyetemessége” 
jegyében – a lehető legtöbbféle kurrens kivitelezési módszer és építőanyag előnyeinek együttes 
érvényesítésére törekedtek, a következetlen beruházási és tervezési organizáció miatt a várt 
szinergiák végül nem érvényesülhettek, sőt: a koncepció a visszájára fordult, s az építkezés során 
már úgy tűnt, hogy a sokféle építéstechnológia szétforgácsolja a kapacitásokat. A helyszíni 
tipizálás ezúttal tehát csak részben érhette el a célját.382 

A helyszíni tipizálás ilyesfajta „sérülékenységéről” néhány további beruházás kudarca 
tanúskodik. A Dunai Szalmacellulózgyár esetében például a beruházási koncepció állandó 
változásai a tervek folyamatos átdolgozását követelték meg, mely végül az eleinte még feszes 
szerkezeti egységet teljesen megbontotta, lehetetlenné téve a helyspecifikus típuselemek 
alkalmazását.383 A váci Dunai Cement- és Mészmű (Kurt Holinsky, Szabó István, Pál Balázs et al., 
1959–1963) szerkezeti egységesítésének kerékkötői a beruházás hosszú időn át tisztázatlanul 
hagyott programpontjai, a lebonyolításra fordított idő szűkössége, valamint az NDK-beli 
technológus- és építész-partnerekkel közösen folyó tervezőmunka organizációjának súlyos 
hiányosságai voltak. Az IPARTERV eredetileg a TVK szisztémájához hasonló, üzemben 
előregyártható elemrendszert és modulhálót javasolt, ám a telepet végül nagyrészt egyedi 
tervezésű – de a maguk nemében finom formai megoldásokat mutató –, helyszínen előregyártott, 
illetve kombinált (vegyesen monolit, acél- és előregyártott vasbeton) szerkezetekkel kellett 
megépíteni; egységesített elemeket és paramétereket csak kis mértékben lehetett alkalmazni.384 

Világosan látható, hogy a helyszíni tipizálás gyakorlata ritkán jutott el a TVK-ban vagy a 
Székesfehérvári Könnyűfémműben megvalósult totalitáshoz. Ugyanakkor minden kísérlet élesen 
tükrözi, hogy a tervezők miként próbáltak reagálni a tipizálási kényszer mérnöki, építészeti és 
esztétikai kihívásaira, s miként igyekezték „megugrani” az építőipar változó színvonalú 

                                                 
379 Farkas – Menyhárd 1960, 3. 
380 Pászti 1963. 
381 Péry 1962; B. T. 1964. 
382 Péry 1962, 36. A gyártelep létesítményeiben a helyszíni és segédüzemi előregyártású, monolit, illetve kombinált 
monolit-acél szerkezetek egyaránt megtalálhatók. 
383 Südi – Takátsy 1963, 2–4. 
384 A beruházás tervezési folyamatáról: Szendrői 1961, 9.; Kopcsay 1965, 75–76, 78–85. A tervezők nevét közli: 
Hornicsek 1961, 24.  



 97 

teljesítményéből vagy az építtetők speciális igényeiből adódó akadályokat. A helyszíni 
tipizálásnak egyfajta balanszírozó szerepe volt az ipari építészet különféle szisztematizálási 
módszerei és bevált szerkezettervezési irányai között. A sikeres példák a minden alkotóelemre 
kiterjedő, totális sztenderdizálás eszméjének megtestesítői lettek, miközben egyedi építészeti 
művekként is értelmezhetők voltak, hiszen az adott feladat sajátosságaihoz szabott, szerkezeti-
formai értelemben önálló egységet alkottak – egyfajta „autonóm univerzalitást” érzékeltettek. 
Kétségtelen, hogy a helyszíni tipizálásra alapozódó épületegyüttesek e különös kettősége a 
korszak hazai ipari építészetének egyik megkülönböztető sajátossága lett.385 

 
 
4. A homlokzatformálás jelenségei 

 
Az egyedi tartószerkezetek tervezésében megfigyelhető szerkezeti-anyaghasználatbeli 
heterogenitás és újfajta analitikus szemlélet a térhatároló konstrukciók terén is általánossá vált az 
1950-es évek második felétől. Egész sor olyan új építőipari termék vált elérhetővé, amely a 
Rákosi-korszak szűkös lehetőségeihez képest sokkal változatosabb homlokzatformálást tett 
lehetővé. Új lendületet vett a vasbetonpanel-szisztémák fejlesztése, s a szakpolitika mindinkább 
támogatta a különböző profilüveg-rendszerek, valamint a könnyűfémekből és 
kompozitanyagokból készülő lemezféleségek alkalmazását. Egy időre visszatértek a korábban 
„ellenjavallott” üvegfalak is. A szélesedő kínálat új utakat nyitott a rohamosan fejlődő-változó 
üzemi folyamatok egyre összetettebb klimatikus és világítási igényeire érzékenyen reagáló, 
egyszersmind gazdaságos (azaz könnyű és átalakítható) térhatároló konstrukciók kialakításához. 
Speciális homlokzati megoldásokat igényeltek a könnyű-, műszer-, szilikát- és 
vasbetonelőregyártó-iparban, illetve egyes vegyipari ágazatokban elterjedő nagy traktusmélységű 
csarnokok. Minthogy ezek esetében a tervezők egyre kisebb jelentőséget tulajdonítottak az 
oldalirányú természetes bevilágításnak és szellőzésnek, ezért mindinkább zárt homlokzatú, 
részben mesterséges világítású, komplex légtechnikai berendezésekkel felszerelt szerkezetek 
létesültek. Ezt a tendenciát jelentős mértékben erősítették a gyorsuló ütemben terjedő új 
automatizált gyártástechnológiák, melyek szórt fényt és állandó légminőséget követeltek meg: az 
üzemi terek számos iparágban olyan „elzárt világgá” váltak, ahol egyre nagyobb szerepre tettek 
szert a multifunkcionális térhatároló szisztémák.386 

A szerkezeti lehetőségek kibővülése ugyanakkor arra is ösztönözte a tervezőket, hogy új 
válaszokat keressenek az ipari építészeti formaadás mindenkori alapkérdéseire – legfőképp arra, 
hogy a gyártástechnológiai-épületgépészeti rendszerekhez igazodó szerkezetformák és az üzemi 
folyamatok környezeti igényeit kielégítő „külső héj” áthatásai hogyan rendeződhetnek teljes 
esztétikai élményt nyújtó kompozíciókba. 

A következő néhány példát az ipari funkciók végtelen sokfélesége miatt azonban nem ezen 
kérdések, hanem inkább a szerkezeti megoldások alapján rendezzük csoportokba, miközben 
elsősorban a formai megoldásokra, illetve a homlokzatoknak a belső struktúrákkal és a 
tömegformákkal való esztétikai összefüggéseire koncentrálunk. Többségüket tartószerkezeteik 
okán már említettük, így most végre a maguk teljességében is feltárulhatnak számunkra. 

                                                 
385 Erről bővebben ld.: Haba 2014. 
386 Az automatizáció építészeti kihatásairól: Arnóth 1968; Szendrői 1965, 77–78. 
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Elsőként tekintsük át az előregyártott vasbetonpanel-rendszereket. Míg ezeket a Rákosi-
korszakban csak szórványosan alkalmazták, addig az 1950-es évek végétől a segédüzemi 
előregyártás nagymérvű fejlesztése révén az ipari építészet minden területén általánossá váltak. 
Tekintettel arra, hogy többnyire nem voltak közvetlen alárendeltjei a teherhordó szerkezeteknek 
és a gyártástechnológiai rendszereknek, a tervezők ezen a téren viszonylag szabadon 
kibontakoztathatták kreativitásukat – legalábbis az 1960-as évek közepéig, a típuspanelek 
térhódításáig. A panelrendszereket szerkezeti szisztémájuk alapján két alaptípusra oszthatjuk: az 
elsőben a panelek a tartószerkezeti pillérek és gerendák közé, a másodikban azok külső felületére, 
illetve peremére rögzülnek. Formai sajátosságaik okán az előbbiek kiemelik, az utóbbiak viszont 
inkább elfedik a tartószerkezetet. A panelek mindkét csoportban lehetnek álló vagy fekvő 
formátumúak.387 

Az első alaptípust főként az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején alkalmazták, 
különösen a többszintes raktározási és mezőgazdasági ipari létesítmények terén, ahol a kisfesztávú 
tartószerkezetek miatt többnyire álló formátumú panelekre volt szükség. Kifinomult kompozíciója 
révén az egyik legjelentősebb példa az orosházi magtisztító és -tároló. (414. k.) A tervezők 
különféle vizuális „impulzusok” – élénk színek, gazdag textúrák, fény-árnyék hatások – 
segítségével az épületváz raszterére irányították a figyelmet: a fekete színű paneleket a hófehér 
pillérek és gerendák belső síkjára helyezték el, s ezzel maga a tartószerkezet vált a homlokzatot 
megmozgató plasztikus mintázattá, mely a panelek „sötét háttéréből” előlépve villan fel. Az 
épület esztétikájának legfőbb momentuma tehát a tartó- és térelhatároló szerkezet egyértelmű 
vizuális elkülönítése, amely egyben kifejezi az épület „összeszereltségét,” építéstechnológiai 
progresszivitását is.388 Az orosházi épület egyfajta inverze a csepeli tranzit tárház: itt a panelek a 
tartószerkezet külső síkja elé lépve szereznek főszerepet a homlokzati tagolásban. (419–420. k.) A 
két réteg elkülönülését szintúgy a színezés nyomatékosítja, ezúttal azonban a tartószerkezeti háló 
vált a panelek „hátterévé”. A hosszan elnyúló épület „végtelen panelfolyamát” a hűtött és fűtött 
tárolóegységek törik meg eltérő tömegformáikkal és a technológiai sajátosságokra utaló 
burkolataikkal (hűtött = hűvös alumíniumlemez, fűtött = meleg vöröstégla).389 Hasonló karakterű 
a szajoli közraktár (Payr Egon, Herkó Dezső, 1959–1960; 475–477. k.) is, de a tervezők a 
paneleket és a pilléreket már egyenrangú tagolóelemekként artikulálták. 390  A homlokzati 
panelrendszer, a tartószerkezet és a gyártástechnológiai szisztéma élénk összjátéka jellemzi a 
szolnoki TVM nagyrészt helyszínen előregyártott, ívtartós lefedésű szuperfoszfátérlelő-csarnokát 
(Bajnay László, Barabás Ferenc et al., 1962–1963 körül; 478–481. k.). Az épület homlokzatai 
négy horizontális zónára oszlanak. A legalsó sávban a halmokban tárolt szuperfoszfátot tartó 
vaskos támfalak cikkcakk-vonalú tömegei jelennek meg, felettük hálós tagolású, zárt falpanelek, 
illetve finom rácsozású szalagablakok húzódnak, a legfelső szintet pedig – a tetőszerkezet 
szellőzőlunettáinak szerepét kiegészítve – sakktábla-mintába rendezett légtechnikai nyílásokkal 
áttört panelek alkotják. Ezek a zónák lényegében a belső tér funkcionális „rétegeit” (teherhordó 
alépítmény – zárt rakodótér – nyitott szellőző légtér) közvetítik a külső összképben, miközben 

                                                 
387 Az előregyártott panelrendszerek alapvető sajátosságairól: Szendrői 1965, 85. 
388 Az orosházi panelrendszerről bővebben: Emődy 1957, 38. 
389 Az épület szerkezetét ismerteti: Szabó 1960. 
390 Payr 1964, 63. 
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teljesen autonóm kompozíciót is alkotnak a támfalak plasztikus formái, a pillérváz tiszta rasztere 
és a panelek szőnyegszerűen dekoratív felületei között feszülő kontrasztokból.391  

A második alaptípushoz sorolható panelrendszerek sorában a fekvő formátumú, külső oldalán 
sík felületű elemekből álló konstrukciók terjedtek el a legszélesebb körben. Ezek prototípusa 
minden bizonnyal az a segédüzemi gyártású panelrendszer volt, melyet a TVK műtrágyagyára 
számára fejlesztettek ki az 1950-es évek végén. (239., 243., 245. k.) A TVK homlokzati rendszere 
nemcsak a gyors, variábilis és gazdaságos kivitelezést biztosította, de az egész ipartelep formai 
homogenitásához is hozzájárult.392 A Rákosi-korszak vegyipari együtteseitől eltérően a TVK-
csarnokok homlokzatai között immár nem különféle applikatív homlokzati tagolóelemek vagy 
burkolatok, hanem az előregyártott elemek immanens rendjéből eredő „mintázat” teremtett 
vizuális egységet. A szalagszerűen elnyúló nyílások lényegében üresen hagyott (csupán áttetsző 
plexitáblákkal kitöltött) falpanel-mezőkként jelentek meg. Ezzel egyfelől nyilvánvalóvá tették a 
szerkezetek csereszabatosságát és összeszerelt voltát, másfelől érzékeltették a különféle üzemi 
folyamatok sajátos környezeti igényeit: a nyílások és a panelszerkezetű falak váltakozása 
pontosan követte a sok természetes fényt, a nagy robbanófelületeket vagy éppen a külvilág 
hatásainak kizárását megkövetelő gyártástechnológiai szakaszokat. A nyílások kiosztása az 
emberi jelenlét „sávjait” is a homlokzatokra rajzolta – utalva az ember, a gépek és a külvilág 
bonyolult kapcsolataira. Az épülettömegek és a homlokzatok struktúrája ekképp a mozgalmas 
ipari folyamat egyfajta vizuális vetületévé vált. 

A TVK panelrendszerében rejlő formai lehetőségeket a Dunai Szalmacellulózgyár többszintes 
üzemi főépületének tervezése során lényegesen eltérő szerkezeti kontextusban használták ki. (381., 
383–385. k.) Noha a változó térigényű és súlyú gyártógépek miatt a tartószerkezetet egyáltalán 
nem sikerült egységesíteni (s ezért monolitikus eljárással kellett megépíteni), a tervező a 
panelkonstrukció segítségével a bonyolult gyártástechnológiát mégis „úgy vonta rendezett, 
korszerű tömegbe, hogy annak heterogén alaptermészetét nem titkolta el, architektúrát csinált 
belőle. A (…) betonpanelek ötletszerű rafináltsággal váltakoznak ablakfelületekkel, de a panelek 
egységes magassági mérete rendet teremt”, mely olyan mértékű, hogy még „a váltakozó (5 féle) 
pillérállás sem tűnik fel.” – írja Bene László. 393  Ez az „ötletszerű rafináltság” a TVK 
műtrágyagyárának épületeiből persze hiányzott, de csak azért, mert szerkezeteik – a dunaújvárosi 
épülettel ellentétben – egyöntetű modulhálóba, a gyártóberendezések pedig lineáris technológiai 
folyamatokba illeszkedtek.  

A következő években számtalan építkezés során alkalmaztak hasonló rendszerű egyedi 
panelkonstrukciókat. Ezek közül messze kiemelkedik a dunaújvárosi Dunai Papírgyár. (312–314. 
k.) A telep minden épületén végigvonuló panelsorok és szalagablakok sávos mintázata megkapó 
összhangban áll a létesítmény diszpozícióját, alaprajzi rendszereit és tömegformáit meghatározó 
feszes geometriai struktúrával: az egységes modulháló szerint kialakított üzemi egységek éppúgy 
hosszan elnyúló, párhuzamos zónákba rendeződnek, mint a homlokzatok.394 Az épületek lapos, 
hasábos tömegei a gyártástechnológiai struktúra kontúrjait követve finoman lépcsőznek, s ezzel 
életet visznek a máskülönben meglehetősen merev rendbe, a homlokzatok töretlen linearitásába. 

                                                 
391 A panelkonstrukcióról bővebben: Barabás 1964, 59. Az épületszerkezet és a technológia kapcsolatáról: Lőke 1966, 
346–347.  
392 A TVK panelrendszerét részletesen bemutatja: Bajnay 1960, 13. 
393 Bene 1963, 2. Az épület szerkezetét ismerteti: Südi – Takátsy 1963, 4, 8–9. 
394 A létesítmény méretrendjéről és szerkezeteiről: Czuppon 1969. 
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A szigorú egység és a formai oldottság ezen egyensúlya az oka annak, hogy a gépterem 
homlokzatai előtt magasodó hatalmas ventillátorkürtők vagy a diagonális szállítószalagok sem 
hatnak idegenül a kompozícióban, sőt, mintha fokoznák az összkép dinamikáját. 

A hódmezővásárhelyi Alföldi Porcelángyár és az orosházi öblösüveggyár tervezőit 
sematikusabb megoldásokra kényszerítették a monoton tartószerkezetekből adódó tagolatlan 
tömegformák és a külvilág hatásainak kirekesztését igénylő gyártástechnológiai rendszerek. 
Mindkét épületegyüttest zárt panelkonstrukciók uralják, csak a parapetfalakat kísérik – nagyrészt 
pszichológiai szerepet viselő – szalagablakok.395 (399., 472–473. k.) Nem volt sokkal nagyobb 
mozgástere a Dunai Vasmű-beli hideghengermű tervezőinek sem, akik a felváltva sorakozó panel- 
és ablaksávok töretlenségével csak tovább fokozták a csarnok végtelennek tűnő hosszúságát.396 
(293–294. k.) 

A típuscsarnokok számára is többnyire fekvő formátumú, világos színű panelrendszereket 
gyártottak. A szekszárdi Mechanikai Mérőműszergyár vagy a nyíregyházi konvejorgyár 
csarnokának homlokzatai lényegében az orosházi és hódmezővásárhelyi üzemekével azonos 
sémát követnek, világosan utalva arra, hogy a gyártástechnológiai rendszerek környezeti igényei 
(bevilágítás, hőmérséklet, szellőzés, stb.) erősen konvergáltak ezekben az iparágakban, 
általánosan érvényes térelhatárolási szisztémákat idézve elő.397 (451., 453–454., 464–465. k.) Az 
1960-as évek második felében, az üzemi előregyártás felgyorsulásának idején ezek a 
panelkonstrukciók már hatalmas tömegben jelentek meg, s az ipari építészet összképét 
mindinkább eluralták horizontális repetitivitásukkal. 

A panelhomlokzatok utolsó nagyobb csoportját a második alaptípushoz tartozó konstrukciók 
álló formátumú elemekből összeállított variánsai képezik. Ezeket a fekvő panelekre alapozódó 
rendszerek bevezetése után néhány évvel, 1963–1964-től kezdték alkalmazni, s formai 
kötöttségeik miatt jobbára a szalagszerű nyílásokat nem igénylő üzemek körében terjedtek el. 
Korai példa a rákospalotai RÖVIKÖT-raktár, melyet üvegbeton-sávokkal felszabdalt, kétszintnyi 
magasságú panelekkel borítottak. (422–423. k.) A homlokzati rendszer nem annyira önmagában, 
mint inkább a tartószerkezet – különösen a födémpanelek – formáival való tökéletes egysége 
révén válik jelentőssé. 398  Hasonló szerkezeti megoldások jellemzik a Beremendi Cementgyár 
(Rácz Endre, Böjthe Tamás et al., 1968–1971; 482–493. k.) épületei számára tervezett 
panelszisztémát is, ezúttal azonban a homlokzatok függőleges csíkozása elsősorban a rendkívül 
heterogén tömegformájú és léptékű épületeket összefogó látványelemként jelenik meg. 399  A 
Gyapjú- és Textilanyag Forgalmi Vállalat és a Chinoin Gyár Budapesten épült emeletes raktárai 
(Juhász Jenő, Pozsgai Lajos, 1963–1966; Pál Balázs, Kovács László, 1968; 494–497. k.) nemcsak 
méretrendjükben és monolit szerkezetükben tartoznak össze, hanem térelhatároló rendszerükben 
is. Az üzemi technológia sajátosságai miatt szinte teljesen zárt épületek homlokzatát olyan 
függönyszerű panelkonstrukciók alkotják, melyek ugyan eltakarják a belső szerkezetet és 
térrendszert, de sűrű bordázatuk kellően plasztikus ahhoz, hogy a hatalmas, töretlen falfelületek 
merevségét szövetszerűen könnyeddé, oldottá tegye.400 

                                                 
395 Szabó 1969, 2; B. T. 1964, 21.  
396 P. V. 1964, 50. 
397 A két épület panelrendszereiről: Bokor 1964; I. K. 1969; Janáky 1973. 
398 Ld. bővebben: V. Cs. 1966. 
399 Beremendi 1973, 2. 
400 Juhász 1969; Pál 1972. 
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Kétségtelen, hogy az álló formátumú, egyedi panelrendszerek egyik legkiforrottabb példája a 
debreceni konzervgyáré. (458., 460–462. k.) Itt a homlokzatok úgy képeznek teljes formai 
egységet, hogy közben a részletek szintjén meglepő sokféleséget mutatnak. A panelek 
keresztmetszete és tagolása az egyes gyártástechnológiai szakaszok eltérő bevilágítási és 
szellőzési igényeihez igazodva változik – a zárt és teljesen sík felületű típusoktól a plasztikus 
sávokkal tagolt variánsokon át a vékony bordák sorából álló, áttört elemekig. A panelek finom 
rajzolata egyfelől felélénkíti és emberi léptékű szakaszokra bontja fel a végtelenbe nyúló 
„homlokzatszalagok” látványát, másfelől világosan érvényre juttatja a belső funkcionális rendszer 
tagolódását.401  

Figyelemre méltó az imént említett Beremendi Cementgyár raktár- és karbantartóüzemi 
csarnoka is, melynek T-tetőelemeit azonos keresztmetszetű, teherhordó falpanelek támasztják alá. 
(483., 485–487. k.) Az épület szerkezeti esztétikája – az elemek nagyvonalú egyöntetűségén és 
finom részletein túl – főként a falpanelek szellemes formajátékában bontakozik ki. A panelsorok 
minden negyedik tagja – a többivel ellentétben – bordájával a belső tér felé néz, hogy alátámasztó 
elemet képezhessen a tetőszellőző-szerkezeteknek.402 Ezzel a szigorúan célszerű megoldással az 
épület formavilága is gazdagodott: a homlokzatok monoton függőleges tagolását előreugró sík 
falszakaszok törik meg – mozgalmas, szinte vibráló fény-árnyék hatást keltve, s teljesen feloldva 
a kemény betonfelületeket.   

Az 1960-as évek utolsó negyedétől kezdték el egyre nagyobb tömegben alkalmazni a 
segédüzemi, illetve nagyüzemi előregyártású ún. kívülbordás (azaz [ keresztmetszetű) paneleket, 
melyeket a típusszerkezetek méretrendjéhez igazodó variánsokban fejlesztettek ki. Sűrű vertikális 
bordázatuk révén egyes esetekben jól ellensúlyozták a csarnokok elterülő tömegeit, de többnyire 
ezek is inkább uniformizáló hatást gyakoroltak az ipari építészet összképére. Amint azt az 
orosházi síküveggyár feldolgozó-, csomagoló- és raktárcsarnoka, valamint a Magyar Viscosagyár 
polikarilnitrilszál-üzemének szálképző és konverterező épülete mutatja, elsősorban a TT-paneles 
tetőkonstrukciókkal alkottak szerkezeti és formai értelemben egyaránt koherens egységet – az 
említett beremendi csarnokhoz hasonlóan.403 (335–337., 407–411. k.) 

A panelrendszerek körében született néhány különleges szerkezetű – egyik fent említett 
alaptípushoz sem sorolható – variáns is. Ezek nagyrészt az 1950-es évek második felében és az 
1960-as évek elején készültek, akkoriban tehát, amikor a kivitelezők még nyitottabbak voltak a 
kísérletezésre. Minden bizonnyal a legjelentősebbek közé tartozik az a homlokzati elemrendszer, 
mely a Kőbányai Gyógyszerárugyár központi raktára (Juhász Jenő, Garay Lajos, 1955–1958; 
498–500. k.) számára készült. A kazettaszerű keretekbe foglalt, gyémántkváder formájú panelek 
szalagjaiból álló konstrukció szervesen összefügg a maga nemében szinte teljesen egyedülálló 
belső tartószerkezettel: a gombafejezetes pillérekből és a rajtuk nyugvó – nagyrészt 
segédüzemben előregyártott – gerendarácsokból álló struktúra térbeli erőjátékában a konzolosan 
túlnyúló födémlemezekhez rögzülő panelek is fontos szerepet játszanak. Az épület teljes 
egészében – a pillérhálótól a fejezetméreteken és a gerendarács-osztásokon át a homlokzati 
panelekig – egyazon (1,5×1,5 méteres) szerkezeti raszterbe illeszkedik. 404  A külső és belső 
szerkezeti elemek formavilágát és léptékeit ez a szoros statikai, illetve méretbeli kapcsolat nagyon 

                                                 
401 A panelrendszerről ld.: Földesi 1969, 32. 
402 Beremendi 1973, 10–11. 
403 A szerkezetek műszaki leírása: A. O. 1974; Böjthe 1973. 
404 Garay 1957, 26. 



 102 

hasonló jellegűvé tette: a födémek rácskazettáinak mélysége, a pillérek szélesen szétterülő, 
feltagolt formájú fejezetei és a panelek erőteljes plaszticitása révén az épület minden részletében 
ugyanazt az elementáris szobrásziasságot, egyszersmind rendkívül kiegyensúlyozott, egyöntetű 
rendet sugározza. A szerkezeti elemek súlyos és kissé nyers alakzatai annak az ekkoriban 
világszerte népszerű építészeti formálásmódnak a hatását sejtetik, melyet Le Corbusier után 
„béton brut”-nek neveznek. Szintén gyémántkváder alakú és ablaknyílásokkal kialakított 
négyzetes panelek alkotják a mádi bentonitőrlő-mű homlokzatait, bár ebben az esetben a 
falkonstrukciók és a belső tartószerkezet közötti stabil kapcsolatot az elemek közé beillesztett 
monolit bordarácsok biztosítják.405 (281–283. k.) Minthogy a gyártás nagyrészt automatizált volt, 
ezért kizárólag azokra a területekre kerültek ablaksorok, ahol közvetlen természetes fényre volt 
szükség. Ezzel a megoldással a homlokzat mintázata a Dunai Szalmacellulózgyár „rafinált 
ötletszerűségére” emlékeztetett, hiszen éppúgy a szerteágazó technológiai struktúra egyfajta 
„lenyomataként” volt értelmezhető. A panelek tagolása sem öncélú dekorációként jelent meg, 
hiszen hatásosan ellensúlyozta az épülethez csatlakozó monstruózus keverősilók domborodó 
formáit. 

A hazai ipari építészetbe 1960 táján vezették be a külföldről (főleg az NDK-ból és 
Ausztriából) importált profilüveg-rendszereket. Ezeket elsősorban multifunkcionalitásuk, 
gazdaságosságuk és az extrém környezeti hatásokkal szembeni rezisztenciájuk tette vonzóvá.406 A 
különféle profilüveg-típusok fényáteresztő képessége általában erősen redukált volt, s ezért a 
nagyobb traktusmélységű terek világításában viszonylag kis szerepet játszottak, viszont szűrt 
fényeikkel a mesterséges világítás hasznos kiegészítését jelentették – főként pszichológiai 
szempontból: egyfajta „fényfalat” vontak az üzem köré, levegős, nyitott térhatást keltve. A 
tervezők figyelmét az is felkeltette, hogy a profilüveg-falak opálos csillogása, finom textúrája, 
feszes síkszerűsége hatásos kontrasztot képezett a vasbeton-szerkezetek „drámaiságával”, 
erőteljes plaszticitásával. Ez különösen a csepeli cső- és szerszámgépgyár csarnokain figyelhető 
meg. (263–264. k.) Azzal, hogy a tervezők a profilüveg-szerkezeteket a tartópillérek külső síkja 
elé húzták fel, azt a hatást keltették, mintha a homlokzatok könnyű hártyaként a héjszerkezetek 
peremívein függnének. 407 A belső struktúra – a pillérek, darugerendák, merevítőelemek rendszere 
– csak elmosódó foltként sejlik át a profilüveg-falakon, s ekképp a héjak hullámzó kontúrjai a 
tartószerkezettel való kapcsolatuktól szinte függetlenül, önálló formaelemként kapnak vizuális 
hangsúlyt. A homlokzatok tehát a maguk sajátos anyagi minősége és szerkezeti szisztémája révén 
egyfajta absztrakt kompozícióba transzponálják a csarnokok építészeti rendszerét.  

A profilüveg a speciális légminőséget igénylő üzemek – főként bizonyos vegy-, műszer-, 
szilikát- és élelmiszeripari létesítmények – szempontjából is előnyös volt. Szemléletes példa erre a 
salgótarjáni üveggyár intenzív légcserét igénylő edzőcsarnoka (Elekes Keve István, Szontágh 
László et al., 1964–1968; 501–504. k.), melyet klimatikus okokból kettős profilüveg-fal övez. A 
homlokzatok felső része előtt újabb profilüveg-szalag húzódik a homlokzati sík elé kifutó acél 
rácsostartókra függesztve. Rendeltetése nemcsak az, hogy a tetőszellőző-rendszer számára 
deflektorokat képezzen, hanem az is, hogy árnyékolja a határolófalakat. 408  Az épület 

                                                 
405 Gazsó et al. 1963. 
406 A profilüveg műszaki előnyeiről és alkalmazásának kezdeteiről: Profilüveg 1960. A profilüveg általános 
alkalmazási módjairól: Hidasi – Szigethy 1966. 
407 A csepeli csarnokok műszaki leírása: Semsey 1964; P. B. 1971. 
408 Elekes Keve 1969/a. 
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homlokzatának e többrétegű áttetszősége finoman feloldja az automatizált gyártóberendezések 
miatt szalagszerűen elnyúló, zárt épülettömeg monotóniáját. A csarnok könnyedségével a hűtőlég-
torony és a csarnok tömegébe merőlegesen behatoló transzformátorház súlyos, kissé korbüziánus 
betonhasábjai állnak szemben.  

A salgótarjáni csarnok építése idején a különféle profilüveg-típusok már a leggyakrabban 
alkalmazott építőanyag-ipari termékek közé tartoztak a hazai ipari építészetben. Erre 
mindenekelőtt a sorra épülő házgyárak, a Nyékládházi Mezőgazdasági Épületelemgyár vagy a 
Ganz Hajó- és Darugyár új csarnokaira felhúzott hatalmas profilüveg-falak hívják fel a figyelmet. 
(329. k.) Az óbudai házgyár homlokzata tűnik a legkifinomultabbnak: az épület szerkezetének már 
említett „puritán finomsága” a profilüveg-sávok visszafogott, de érzékeny tagolásában – főként a 
vertikális osztású szalagablakok elrendezésében és az előtűnő tartóváz könnyed vonalhálójában – 
is megjelenik.409 (388., 390–391. k.) 

Az évtized végére általánossá vált a profilüveg-termékek és a különféle kívülbordás, illetve 
fekvő formátumú paneltípusok kombinálása – sokszor meglehetősen sablonos, már-már 
szellemtelennek ható összképet adva az ipari létesítményeknek. Az ambiciózusabb tervezők 
persze minden lehetőséget megragadtak e „formai unalom” oldására. A Magyar Kábelművek 
balassagyarmati csarnokának (Elekes Keve István, Korda János, et al., 1969-től; 505–507. k.) 
típuspaneles-profilüveges hasábját a szociális épület lépcsőzetes tömegformája ellensúlyozza, 
melyet a helyszín domborzati adottságai indokoltak: „az épület megjelenése utalni akar a terep 
rétegződésére (…) egy olyan ellentéttel, ami a (…) csarnoképület semleges háttere előtt a 
vízszintes rétegek plasztikusságával térben és használatban attól elválasztódik” – írja a tervező 
kissé sután, de az építészi törekvést jól érzékeltetően.410  

A különféle könnyűfémekből és kompozit anyagból készülő lemeztermékeket elsősorban a 
gazdaságosság vagy a könnyű átszerelhetőség okán kezdték alkalmazni az ipari építészetben – 
elsősorban a speciális légminőséget vagy erős bevilágítást nem igénylő gyártócsarnokok terén. 
Ezek esztétikai szempontból többnyire érdektelenek, provizórikus jelleget sugároznak. Ritka 
kivételt jelent a Székesfehérvári Könnyűfémmű csarnokainak homlokzata: a vöröstégla-burkolatú 
parapetfalak és a lágyan ívelő héjszerkezetek között futó alumínium trapézlemez-sávok ezüstös 
csillogása, gazdag fény-árnyék játéka egészen éteri hangulatot adott a telepnek.411 (254., 256. k.) 

Végezetül szót kell ejteni a teljes homlokzatokat átfogó üvegfalak rövid időn át tartó, de annál 
több jelentős példát felvonultató „reneszánszáról”. A nagy üvegfalak 1957–1958 táján – mintegy 
hét-nyolc évnyi szünet után – hirtelen visszatértek a hazai ipari építészetbe – különösen az 
intenzívebb bevilágítást és ún. robbanófelületeket igénylő finomkémiai üzemek terén, de számos 
más iparágban is. Az ajkai erőmű (Vörösmarty Kálmán, Nagy József, 1955–1960), az óbudai 
MAHART hajójavító csarnok vagy az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyárban létesített 
alapanyaggyártó épületek kristályosan tiszta üvegfalakból és vöröstégla-burkolatú faltömegekből 
építkező klasszikus modernista kompozíciói az 1940-es évek végi hazai ipari építészetet idézik 
vissza. 412  (356–358., 372., 434. k.) A Ganz-MÁVAG Diesel Hajtóműgyár és a Zsolcai 
Épületelemgyár csarnokainak héjai lebegni látszanak a könnyed üvegfalak fölött, kihangsúlyozva 

                                                 
409 Az épület konstrukciójáról bővebben: Sz. Á. 1965. 
410 Elekes Keve 1969/b, 51. 
411 Farkas 1961. 
412 Az épületekről bővebben ld.: Vörösmarty 1964; Gerlóczy 1960; Szendrői 1965, 146–147; Pál 1959.  
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a betonszerkezetek szinte szubtilis karcsúságát.413 (271. k.) Az 1960-as évek középső harmadában 
azonban lezárult ez a sor: az egyedi tervezésű üvegfalakat gyorsan kiszorították a nyilvánvalóan 
sokkal olcsóbb és sok kivitelezéstechnikai előnnyel rendelkező profilüveg-rendszerek. 

Jól látható, hogy a homlokzatformálás terén hasonló folyamatok zajlottak le, mint a 
tartószerkezet-tervezésben. Az első évek sokféle irányban haladó tervezői törekvései az építőipari 
termékskála uniformizálódása és a funkcionális igények egységesülése révén fokozatosan 
konvergálni kezdtek, mígnem a változatosságot olyan egyneműség kezdte felváltani, melyben az 
egyedi építészeti karakter megteremtése már igen nehéz feladatot jelentett. 
 
 

                                                 
413 Az épületek szerkezeteit ismerteti: Vellay – Blázi 1963; Horváth 1963. 
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IV. A gyártástechnológia mint konkurens: 
az építészeti integritás problémája 

 
 
 

Mindazon létesítmények, melyeket a Bevezetésben az ipari építészet harmadik nagy tipológiai 
csoportjába soroltunk, mindenekelőtt az építészek szerepének kérdésére irányítja a figyelmünket. 
E különös – gyakran inkább gépszerű épületeknek vagy épületszerű gépeknek tűnő, semmint 
építészeti szempontból egyértelműen definiálható – konstrukciók megalkotása során ugyanis az 
építészek helyzete általában meglehetősen bizonytalan volt: a gyártóberendezések és a 
technológiai műtárgyak tervezői nemcsak bizonyos paraméterek és téri konfigurációk tekintetében 
határozták meg az építészeti szerkezeteket, hanem sokszor a maguk egészében, átfogó 
formarendjükben is. Minthogy a természeti hatásokkal szemben ellenálló berendezéseket és ipari 
műtárgyakat gyakran csak részben kellett építészeti konstrukciókba foglalni, ezért a technológus 
mérnökök által tervezett hatalmas struktúrák szükségszerűen a létesítmények domináns formai 
elemeivé váltak. Nem volt ritka, hogy az építész munkája szinte csak a zárt tereket igénylő 
érzékenyebb berendezések és a különféle kiszolgáló funkciók területére, illetve az egyes 
termelőegységek ésszerű beépítési szisztémájának és téri elrendezésének megtervezésére szűkült. 
A gépek és az építészeti szerkezetek teljesen áthatották egymást ezekben az esetekben: a statikai 
értelemben önhordó gyártóberendezések és ipari műtárgyak konstrukcióját többnyire úgy 
tervezték, hogy magukon hordozhassák az emberi igényeket szolgáló zárt terek, illetve a különféle 
vezérlőszobák, járdák, lépcsők, felvonók építészeti szerkezetét; az alátámasztást igénylő 
készülékek számára viszont részben vagy teljesen nyitott hordozóállványok készültek, melyek 
egyúttal a szociális helyiségeket és a közlekedőtereket is magukba foglalták. Egyes iparágakban 
gyakori volt, hogy az épületek egy, a gyártástechnológiai rendszer bonyolult kontúrjait szorosan 
követő „héjként”, tagolt védőburkolatként jelentek meg, melyeket sűrűn áttörtek különféle 
vezetékek, kültéri géprészek, szállítószalagok. Világos tehát, hogy ezek a létesítmények teljesen 
átírták az építész, a szerkezettervező mérnök és a gépész-konstruktőr hagyományos kompetenciáit. 

Az építészek számára mindez azt az alapvető szakmai kérdést vetette fel, hogy ebben a 
feladatkörben születhet-e egyáltalán minden szempontból egységes és önálló építészeti mű, hogy 
meddig értelmezhető egy ilyesfajta létesítmény szerkezeti-funkcionális szempontból „teljes 
értékű” épületnek, s hol van az a pont, ahol az építészeti integritás már végképp felbomlik a 
gyártástechnológia expanziója következtében. Bár a gépeknek sajátos esztétikát tulajdonító 
szemlélet fontos szerepet töltött be a modernizmus formai preferenciáinak alakulásában, úgy tűnik, 
hogy ez a problémakör – éppen az alkotói szuverenitás elbizonytalanodása okán – mégis nehéz 
teher volt az ipari építészetben. 

Tekintettel arra, hogy ezen épületek szerkezetei általában minden elemükben egyedi mérnöki 
megoldásokat igényeltek, a tervezők csak ritkán alkalmazhatták az ipari építészet többi területén 
sikeresen alkalmazott vasbeton-előregyártási és tipizálási metódusokat. Ugyan néhány 
alkalommal megkísérelték egyes géphordozó vázak, silók, hűtőtornyok szerkezeteinek 
előregyártását és sztenderdizálását, ám a súlyos berendezések, a bonyolult téri konfigurációk és az 
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építőipari hiányosságok miatt az esetek többségében csak különféle egyedi módszerekkel 
kivitelezett monolit vasbeton- és acélszerkezetek alkalmazása volt lehetséges.414 

Látnunk kell azonban, hogy ez a műcsoport nemcsak a szerkezeti innováció terén haladt külön 
utakon, hiszen a szakmagyakorlás azon területét jelentette, amely valóban – és teljes mértékben – 
ellenállhatott a szocialista realizmus diktátumainak – tekintve, hogy olyan konstrukciókat követelt 
meg a tervezőktől, melyek szinte soha nem mutattak a klasszicizáló formai elemekkel 
összeegyeztethető tömegformát vagy homlokzati struktúrát. Bár a „vonalas” kritikusok 1950–
1951 táján egy-egy ilyesfajta épületet is elmarasztaltak túlzott konstruktivitásuk miatt, a 
kultúrideológia szempontjából nem jelentettek kielégítő propagandaeszközt, hiszen – bár az erőt 
sugárzó, „jövőépítő” gépek és a hatalmas betonkonstrukciók mindenkit lenyűgöztek – ezek a 
létesítmények túlságosan műszaki jellegűek és periferikusak voltak. Ez a függetlenség persze nem 
volt annyira irigylésre méltó, mint amennyire azt sokan gondolták: a fentebb említett szakmai 
problémák megoldására nem születtek – mert nem születhettek – általános érvényű tervezői 
elvrendszerek, sőt, a gyártástechnológiák újabb és újabb fejleményei csak tetézték a tervezők 
nehézségeit. 

A következő bekezdésekben elsősorban ezekre a kérdésekre, illetve a legjelentősebb elméleti 
és gyakorlati válaszokra fókuszálunk. Tekintettel arra, hogy a kutatás jelenlegi állása szerint az 
ipari létesítmények e csoportja az építészeti rendszerek szempontjából nem osztható fel egymástól 
egyértelműen elkülönülő kategóriákra, ezért az emlékanyagot elsősorban nem a szerkezeti-
funkcionális sajátosságok felől, hanem a tervezői attitűdök és invenciók aspektusából szemléljük. 
Ugyanakkor igyekszünk figyelemmel lenni az időrendre, hiszen a szakmai törekvések irányát – a 
mindenkor általánosan érvényesülő alapproblémákon túl – a nagy gyártástechnológiai fordulatok 
is befolyásolták. 

Átfogó képet ad a feladatkör legfőbb szakmai dilemmájáról Tabéry Ivánnak az a cikke, amely 
1947-ben jelent meg a Péti Nitrogénművek pétisó-raktárára kiírt pályázat alkalmával.415 (508–512. 
k.) A szerző felidézi, hogy „széleskörű viták zajlottak … arról, építészi, statikus-mérnöki, vagy 
gépészmérnöki feladat-e ez a pályázat”, hiszen a kiírás olyan hatalmas méretű, zárt 
tárolóépítményeket és a hozzájuk csatlakozó zsákoló-berendezéseket határozott meg, melyek 
formáit szigorúan megkötötte az anyagmozgatás bonyolult technológiája és a légállapot-
szabályozás gépészeti rendszere. 416  Tabéry szerint sokan elvitatták az építészeti kreativitás 
jelentőségét, miközben a pályázat végeredménye azt bizonyította, hogy „a nélkülözhetetlen (…) 
de mégis consultativ szerepet betöltő szakmérnökök mellett” valójában „az építészé az irányító 
szerep”, hiszen „az üzemmenet (…) organikus rendbe állítása, (…) helyes, gazdaságos épülettel 
való összefogása (…) elsőrangú építészi feladat volt.”417 Hozzáteszi, hogy a gépi dominancia 
ellenére a tervezők igen sokféle kompozíciót alkottak, igazolva, hogy ha az ilyen jellegű 
épületeket „megfelelő építészi invencióval, szellemes erőműtani megoldásokkal tervezzük és ha 

                                                 
414 A géphordozó vázak tipizálásának fontos példája az a VEGYTERV által kifejlesztett konstrukció, melyet a III.3. 
alfejezet tárgyalt. Sok kísérlet zajlott az 1950-es években a hűtőtornyok tipizálásával kapcsolatban – mind monolit, 
mind előregyártott elemekből álló szerkezetekre alapozódóan. Zathureczky Árpád, Homonnai Tamás és Gazsó László 
előregyártásra alapozódó hűtőtorony-típusterveit 1961-ben és 1965-ben hagyta jóvá az Építésügyi Minisztérium. 
Szabó 1966, MOT.I.4-9/61 – MOT.I.51-6/62. 
415 Tabéry 1947. 
416 Ibid, 78–79. 
417 Ibid, 80. 
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(…) csakis a tiszta, igazi tartalmat érzékeltetjük”, akkor „mint közvetlen környezetbe és tájba 
illesztett építmények, (…) izgalmas művészi élményt jelenthetnek.”418 

Hasonló alapelvek vezették a hajdúnánási gabonasiló tervezőjét (Szabó Árpád, 1949; 513–514. 
k.) is, ám az ő számára nem az ipari környezet és a táj jelentett viszonyítási alapot a technológiai 
műtárgyak és az építészeti szerkezetek összehangolására, hanem a szomszédos falu házainak 
hagyományos formavilága. Az épületet egy magas betonhengerekből álló silócsoport és a hozzá 
csatlakozó technológiai torony alkotja. Ez utóbbi a termény kezelését és mozgatását végző, 
vertikális irányú gépsort és a lépcsőházat rejti magában. A tornyot és a silókat az épület felső 
részén rézsútos vonalú, hegyesszögben végződő felépítmény köti össze, mely a belső 
szállítóberendezések lejtési szögét követi. Az építész egyfelől a silóhengerek fehér tömegeivel és 
a torony vöröstégla-burkolatával, másfelől a népi építészetre jellemző „zárt-nyugodt körvonalú 
tömegalakítással” igyekezett illeszkedni a meszelt falú, piros tetős parasztházakhoz. 419  A 
végeredmény azonban – alighanem az elvi alapok hasonlósága okán – legalább annyira sugározza 
a modernizmus „gépi esztétikáját” is a technológiai berendezések formájához igazodó falkontúrok 
és a homlokzatokra kifutó gép-részeket dekoratív elemként kezelő komponálásmód révén. Nem 
véletlenül bélyegezték az épületet a szocreál fordulat idején „konstruktivistának” és 
„formalistának”, mellyel szemben a tervező csak azzal védekezett, hogy munkája „éppen úgy 
konstruktív és funkcionális, mint a mindig realista népi építő bármely parasztháza”, hozzátéve, 
hogy akkor lenne formalista a kompozíció, ha elkendőzné a gépek és szerkezetek sajátosságait, ha 
„házszerűbb” lenne.420 Persze nem az a lényeg itt, hogy melyik álláspont a helytálló, hanem az, 
hogy a tervező – akárcsak Tabéry Iván – felismerte: a külsőn megmutatkozó gépekkel kapcsolatos 
„esztétikai igény azonos súlyú az architektúrával szemben támasztottal.”421 

Miként arra a bevezető gondolatok már utaltak, ebben a műcsoportban nemcsak ezek a súlyos 
tömegekből felépülő, plasztikus formavilágú létesítmények voltak gyakoriak, hanem a 
szabályosabb méret- és szerkezeti rendet követő, vázszerű konstrukciók is. Ez utóbbiak 
szemléletes példája a Bélapátfalvi Cementgyár mészégető üzeme (Misley Sándor, Pesti Tibor et 
al., 1949–1950; 515–516. k.). A létesítmény centrumában sorakozó négy, kéményszerű 
aknakemencét könnyű, többszintes vasbeton-váz fogja közre. A tervezők csak a kezelőszinteket és 
a közlekedőtereket zárták le üvegfalas homlokzatokkal, melyek mintegy függenek a „csontváz” 
üres terei fölött. Az építészek ezt az áttörtséget használták ki arra, hogy egészen sajátos építészeti 
kompozíciót alkossanak: a zárt felületek és a nyitott terek, illetve a szinte vonalrajzszerűen karcsú 
szerkezet és a plasztikus gépi formák közötti ellentét drámai hatást kelt.422 

Noha a péti, hajdúnánási és bélapátfalvi létesítményekhez hasonló karakterű épületek kisebb-
nagyobb számban szinte minden gyártelepen feltűntek, a kohászati, nehézvegy-, timföld- és 
építőanyag-ipari üzemek majdnem teljes egészükben ilyesfajta konstrukciókból álltak. E hatalmas 
telepek közös sajátossága volt, hogy a jobbára épületnyi méretű gyártógépek rendkívül 
szerteágazó (váltakozva vertikális és horizontális irányú) technológiai struktúrákba rendeződtek, 

                                                 
418 Ibid, 82. Gergely Jenő, Gábor István és és Vajda Pál terve valósult meg, mely a tervpályázaton gyakori silós 
megoldások helyett a raktárcsarnokos megoldást javasolta, s ekképp mind technológiai, mind építészeti rendszerében a 
Mátrai-féle péti és a Gnädig-Horváth-féle kazincbarcikai sóraktár közeli rokona volt. A megvalósult épületet ismerteti: 
Sebestyén 1948/b, 360–365. 
419 Szabó 1954, 242. 
420 Ibid, 242–244. 
421 Ibid, 236. 
422 Szendrői 1951/a, 55. 
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melyek egymástól lényegesen eltérő léptékű és jellegű épületek (hosszan elnyúló vagy 
toronyszerűen felmagasodó tömbök, nyitott vázszerkezetek, erősen feltagolt tömegű építmény-
láncolatok, stb.), valamint különféle szabadtéri műtárgyak heterogén halmazát eredményezték.423 
Érhető tehát, hogy az építészek számára az egyik legfőbb feladat a telepek formai egységének 
megteremtése volt. A lehetőségek persze nagyon szűkösek voltak. A széttagoltság csökkentése 
érdekében sokat kísérleteztek az épületek tömbösítésével, bár erre az egyes létesítmények diffúz 
szerkezeti-technológiai rendszere miatt kevés alkalom adódott. Nagyobb sikerrel kecsegtetett a 
nem-teherhordó homlokzati szerkezetek egységesítése, mert ezek többé-kevésbé függetlenek 
voltak a gyártógépektől és a belső tartóváztól.   

A tervezők igyekeztek maximálisan kihasználni ezeket a lehetőségeket a Rákosi-korszak 
olyan gigantikus beruházásai során, mint amilyen a Hejőcsabai Cement- és Mészművek (HCM), a 
kazincbarcikai BVK, a Mosonmagyaróvári Timföldgyár bővítése vagy a Dunai Vasmű 
kiépítésének első ütemében elkészült létesítmény-csoport volt. Az épületegyüttesek összképe 
azonban azt mutatja, hogy az építészek erőfeszítései a kedvezőtlen építőipari és 
gyártástechnológiai adottságok miatt nem vezethettek egyértelmű sikerre. Ezt talán a BVK esete 
szemlélteti a legvilágosabban. Az alkotók lényegében a szintéziscsarnok tervezése során 
kialakított homlokzati formarendet tekintették a telep esztétikai rendezőelvének, s ekképp minden 
épületet az egyöntetű vöröstégla-falak és a finom rácsozású üvegfelületek kontrasztjára épülő 
kompozíciók jellemeznek. 424  (152–153. k.) Noha a telep két meghatározó létesítménye, a 
mészkőtörő-épület és a műtrágya-üzem a szintéziscsarnokhoz igazodó részletek szintjén mutat 
valamiféle egységet, összességükben mégis a technológia által „megparancsolt” hengeres és 
lépcsőzetes tömegformák rapszodikussága dominál. Ezt a disszonanciát az is fokozza, hogy a 
homlokzati struktúrák és a különféle szabadtéri berendezések formai-szerkezeti összehangolása a 
tervezői és technológusi együttműködés hiányosságai miatt nagyrészt elmaradt.425 (518–522. k.) A 
HCM (Poddányi István, Simonffy Gyula et al., 1950-től) tervezése során a legfőbb formai és 
funkcionális probléma a cementklinker-gyártó és a kohósalak-feldolgozó üzemegység markánsan 
eltérő szerkezeti és technológiai jellegéből eredt: az előbbi épületcsoportot csarnokszerű, de 
erősen felbontott tömegű létesítmények hosszan elnyúló, zárt tömeget képező láncolata, az utóbbit 
szabadon álló, nagyrészt vertikális alakú építmények (különféle silók, részben nyitott 
aknakemence-épületek, stb.) töredezett sora alkotta.426 E hektikus és – a közös homlokzati elemek 
ellenére – nehezen áttekinthető épülethalmaznak csak a messze kiemelkedő cementsiló-csoport 
szelíden ívelő, szimmetrikus tömege adott olyan fókuszpontot, melyen megnyugodhatott a 
szem.427 (523–526. k.) Lényegében ugyanez mondható el a Mosonmagyaróvári Timföldgyár új 
üzemegységéről is, azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben a telep összképének rendezését 
nem segítették a hejőcsabai silókhoz hasonlóan markáns, jelszerű elemek. 428 (527–530. k.) A 

                                                 
423 Minderről bővebben ld.: Révész – Wessely 1952; Kutas – Virágh 1953; Honti 1956. 
424 Petz 1956, 38. 
425 Székely-Kovács 1955, 324. 
426 A cementgyár formai egységesítése kapcsán: Rados 1953, 472.  
427 A silókat borító csonkakúp formájú, egy darabban előregyártott vasbeton tetőelemek a korszak kevésbé ismert 
mérnöki újításai közé tartoznak. Bravúros kivitelezésük Semsey Lajos nevéhez fűződik. Mokk 1955, 300–301; Mokk 
1961/a, 228–230. 
428 A mosonmagyaróvári együttes tervezői a kutatás jelen állása szerint nem ismertek, de Kutas – Virágh 1953 alapján 
feltehető, hogy Kutas Andor és Virágh Pál volt a vezető tervező. 
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Dunai Vasmű területén létesített ércelőkészítő- és kokszolómű (1951–1956, 531–533. k.) 429 
toronyszerű, részben nyitott tömbjei, szállítószalagjai és súlyos felépítményeket hordozó silói 
jobbára csak az anyaghasználat bizonyos egységesítésére adtak lehetőséget, bár az óriási 
műtárgyak heroikus hatású, letaglózó látványa gyorsan feledteti a szemlélővel az építészeti 
részletek kényszerű összefüggéstelenségét. Ezzel szemben a közeli tűzállótégla-gyár hasábos 
tömegeinek sorát sikerült többé-kevésbé szimmetrikus rendbe szedni és egyenletes 
nyíláskiosztással összefogni. (Frey Gyula, Módos Ferenc, Kálmán Tamás et al., 1951–1952; 534–
537. k.) 

Sokkal sikeresebben oldhatták meg ezeket a formai problémákat a Kádár-korszakban épült 
hasonló profilú üzemek tervezői – elsősorban az előnyösebb előregyártási-tipizálási lehetőségek 
és a gyártástechnológiai tervezéssel folyó szorosabb együttműködés okán. Meggyőző példa erre a 
tiszapalkonyai TVK műtrágyagyára, melynek tervezői a telepen végigvonuló modulhálóba és 
beépítési rendbe nemcsak a csarnokokat, hanem – amennyire a technológiai kötöttségek engedték 
– például a nyitott vázszerkezetű abszorpciós tornyot, a műtrágya-előállítás utolsó szakaszát 
végző szórótornyokat vagy a hatalmas nyomókazánokat és tartályokat körbefogó ún. 
gáztalanítóépületet is bevonták. (240., 242., 244. k.) Ez az átfogó rendezőelv tette lehetővé, hogy a 
BVK-együtteshez képest igen nagy mértékben tömbösített csarnokok egyöntetű látványát ezek a 
meglehetősen magas és tagolt formájú építmények ne „összezavarják”, hanem az egymást 
kiegyensúlyozó kontrasztok révén felélénkítsék.430 A telep nagyszabású mérnöki műtárgyainak 
látványos formái szintúgy hatásosan ellenpontozták a csarnokok síkszerű, nyugodt „szalagjait”: a 
salétromsavüzem csúszózsalus technikával készült ún. véggázkéményének (Lipták László, TVK 
Generáltervezési Osztály, 1963) alépítményét képező héjszerkezet paraboloid alakú nyílásokkal 
áttört, hengerbe átmenő kúpformája szinte élő, organikus képződménynek hatott az épületegyüttes 
feszes raszterhálójához és szerkezeti repetitivitásához viszonyítva. (247. k.) A Beremendi 
Cementgyár alkotói az épülettömegek léptékeinek összehangolásával, a formai-aránybeli 
szempontokat is érvényesítő beépítési struktúrával és a homlokzatok sajátos formarendjével 
egyaránt esztétikai koherenciára törekedtek. 431  Közös nevezőként a vertikális irányú sávos 
tagolást választották, mely nemcsak a helyi típusszerkezetként alkalmazott előregyártott panelek, 
hanem a csíkozott felületű nyersbeton-falak és profilüveg-rendszerek látványában is érvényesül. 
Megkapó, ahogy e három homlokzati szerkezet rendkívül változatos, mégis egységes összképet 
alkotva összetalálkozik a csomagoló- és rakodóépület esetében, mely izgalmas kontrasztokból 
építkező tömegkompozíciójával a telep építészeti fókuszpontjává vált. 432  (488–489. k.) Bár a 
bonyolult gyártástechnológiai rendszer miatt sokkal kevésbé lehetett építészeti egységet teremteni 
a nyersanyag őrlését és a félkész cement klinkerporrá alakítását végző ún. malomcsarnok 
tervezése során, az összkép mégsem zavaros. A létesítmény valójában két épület tömbösítésével 
és formai összehangolásával alakult ki: a nyersanyag-bunkereket rejtő komor hasáb finom 
vonalsorral tagolt betonfelületeivel és csápszerűen „bólogató” szállítószalagjaival, illetve az 
őrlőgépeket védő kettős csarnok nyúlánk panelszalagjaival, profilüveg-sávjaival és a 
tetőszerkezeteket áttörő hatalmas kültéri berendezéseivel meglepően kompakt tömegformát és 
                                                 
429 Az ércelőkészítőművet Frey Gyula, Módos Ferenc és Pócza József tervezte; a kokszolómű feltehetően jelentős  
részben a Szovjetunióból érkezett technológiai és építészeti tervek felhasználásával épült. Erre utal: Korompay 1990, 
18–19. 
430 A szerkezeti szisztémáról és a modulrendszerről: Bajnay 1960. 
431 Beremend 1973, 1–3. 
432 Ibid, 8. 
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többé-kevésbé rendezett – a belső funkcióváltásokat mindenestre tisztán érzékeltető – homlokzati 
struktúrát alkot.433 (490–493. k.) 

A formai egység megteremtését azonban nemcsak ez a szerkezeti-homlokzatformálási 
problémakör, hanem az automatizálással szorosan összefüggő ún. szabadtériesedés évről évre 
egyre gyorsuló tendenciája is nehezítette: az 1960-as évektől alkalmazott új termelőberendezések 
a korábbiaknál is lényegesen kisebb mértékben igényeltek zárt építészeti konstrukciókat ezeken az 
ipartelepeken.434 Különösen a timföld- és vegyipari létesítmények fejlesztésében lezajló folyamat 
szembesít azzal, hogy az ipartelepek építészeti integritása még inkább „elgyengülni”, sőt, sok 
esetben szertefoszlani látszott. Az ajkai és almásfüzitői timföldgyárak bővítése vagy a BVK 
műanyagipari fejlesztése során épült új üzemegységekben immár azokat a berendezéseket is 
szabadtérre telepítették, amelyeket néhány évvel azelőtt még jelentős részben zárt épületbe 
foglaltak volna. 435 

Hasonló változások történtek az erőmű-építészetben is. A hatalmasra megnövekedő és a 
környezeti hatásokkal szemben nagyrészt rezisztenssé váló kazánok építészeti körbezárása egyre 
kevésbé volt ésszerű az 1960-as évek során.436 Míg az oroszlányi erőmű esetében még csak a 
kazánok egyik oldalfala törte át az épület homlokzatát, addig a százhalombattai Dunamenti 
Hőerőmű (Irsy László et al., 1960–1968; 538–541. k.) és a gyöngyösvisontai Gagarin Hőerőmű 
(Springer Antal, Csíki Béla et al., 1965–1970; 542–546. k.) kazánjai mindenfajta építészeti „héj” 
nélkül, önmagukban álltak, csak a berendezések stabilitását biztosító vasbeton-vázak, illetve a 
műszerek kezeléséhez szükséges járdák és „védődobozok” könnyű tartószerkezetei vontak 
köréjük egyfajta „hálót”. Eltűnt a szokásos gépház is: a generátorokat parabolaívben meghajló, 
acélszerkezetű, síneken eltolható „sátrak” óvták a környezeti hatásoktól. A 
kapcsolóberendezéseket, a tápvíz-rendszer gépeit, valamint a szociális helyiségeket magába 
foglaló dobozszerű konstrukciókat a generátorok és a kazánok között húzódó nyitott vázszerkezet 
hordozta.437 

Annak ellenére, hogy ez a folyamat az ipari építészet alapelveiig hatoló kérdéseket vetett fel, a 
szakemberek többsége keveset őrlődött az épületek szerkezeti és formai integritásának fokozatos 
felbomlásán: a kortárs szövegforrások nagyrészt a szabadtéri üzemek óriási gazdasági előnyeire és 
a sebes „technológiai fejlődés” kényszerítő hatásaira fókuszálnak. Persze sorra felhívják a 
figyelmet arra is, hogy az építész és a technológus szoros együttműködése ezen a téren alighanem 
fontosabb, mint bármely más típusú ipari építkezés esetében, ugyanis a projekt sikeressége 
szempontjából alapvető jelentőségű feladatok – a szabadtéri és zárt épületbe foglalt gyártási 
egységek megfelelő arányának meghatározása; a dolgozók igényeihez, az infrastruktúrához és a 
terepviszonyokhoz igazodó technológiai diszpozíció kialakítása; a gazdaságos és funkcionális 
szempontból helyes szerkezetek megválasztása, stb. – legalább annyira nyomják az építész, mint a 
technológiai tervező vállát.438 Mindazonáltal a szerzők többsége egyfajta „rendteremtő” szerepet 
szán az építésznek, aki a gépek jól áttekinthető, kényelmesen megközelíthető, egyben a gyártási 
vonalakhoz is illeszkedő térbeli elhelyezéséről, s természetesen a különféle tartóvázak, kisebb-

                                                 
433 A malomcsarnok szerkezetét ismerteti: Ibid, 6. 
434 Minderről a vegyipar vonatkozásában: Száva 1968; Száva 1969. 
435 Farkas 1975, 167–171.; Somló 1975, 85–88. 
436 Erről a folyamatról: Lévai 1960; Hoffmann 1960. 
437 A három erőmű műszaki leírásai: Bereczky – Péry 1964; Irsy 1966; S. A. 1970. 
438 Ld. pl.: Takács 1961, 16–18.; Lévai 1970, 124.; Péntek 1967; Száva 1969, 116–117. 
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nagyobb zárt helyiségek megfelelő funkcionális és formai kialakításáról gondoskodik – de ennél 
sokkal többet nem tesz. 

Néhány tervező azonban – túllépve ezen az önként háttérbe vonuló, csupán szakszerű 
alkalmazkodásra szorítkozó attitűdön – hangsúlyozni kezdte, hogy a hagyományos értelemben 
vett ipari épületeket elhagyó gyártási rendszerek gyors terjedése merőben új tervezői stratégiát és 
szemléletmódot követel meg az építészektől. Szembesültek azzal, hogy a tervezőknek úgy kell 
átmenteniük az építészeti tervezés nyújtotta értékeket a szabadtéri ipartelepek világába, hogy 
közben mozgásterük rendkívüli mértékben lecsökkent, hogy a korábban jól bevált szerkezeti és 
formai megoldások felett eljárt az idő, s ezzel összefüggésben meginogtak a szilárdnak hitt 
esztétikai alapelvek is. Az útkeresés küzdelmeit jól érzékeltetik Irsy Lászlónak a százhalombattai 
erőmű tervezésével kapcsolatos sorai. „A szabadtéri megoldás folytán éppen az üzemi főépület 
mint erőművi uralkodó architektonikus egység veszítette el leginkább épületjellegét és inkább 
csak a technológiai berendezések (…) tartó szerepét tölti be; miért is szükségessé vált olyan 
tömegelrendezést keresni, amely a létesítmény jelentőségét kellő mértékben mégis érvényre 
juttatja. (…) Így a lecsökkentett tömegű főépülethez kapcsoltuk mintegy pótlásul az (…) 
irodaépületet”, hogy „architektonikusabb egység” alakulhasson ki. 439  Ugyanakkor Irsy arra is 
rámutat, hogy a tervezők nemcsak a zárt építészeti szerkezetek és a „csupasz” gépek közötti 
izgalmas kontrasztokkal vagy a tömegek összevonásával operáltak, hanem „az építészeti 
megjelenés érdekében” egy újabb „esztétikai eszközt” is igyekeztek felhasználni, „éspedig a 
színdinamikát, amely a jelenkori architektonikus tervezésben egyre nagyobb szerepet játszik”.440 
Bár Irsy László láthatóan igyekszik határozottan fogalmazni az építész új szerepe kapcsán, 
szavaiban mégis érezhető valamiféle szakmai frusztráció, a technológiai kötöttségekből 
szükségszerűen következő szerkezeti megoldások „építészetté kovácsolásának” kényszere 
(figyeljünk például a „pótlás” kifejezésére…). Elgondolkodtató, hogy a modern építészet „gép-
toposza”, vagyis a gépeket mint inherens esztétikát és sajátos kifejezőerőt hordozó ihletforrást 
értelmező tervezői szemléletmód nem jelenik meg Irsy szavaiban – bármennyire is kínálta magát 
ebben a tervezői szituációban. 

A Lévai András szerkesztésében megjelent Hőerőművek III. című kézikönyv építészeti 
fejezete azonban – felülemelkedve Irsy tervezői attitűdjén – arra hívja fel a figyelmet, hogy az 
építész munkája többé nem merülhet ki a telepítési struktúra és a tömegkompozíció 
finomítgatásában vagy a színezésben, hanem helyet kell kapnia a termelőberendezések formáinak 
kialakításában is, tekintve, hogy az – ilyen léptékekben – már legalább annyira építészeti, mint 
gépészmérnöki feladat.441 A szerző ezzel fontos lépést tett az építész szerepének és mozgásterének 
jelentős kibővítése felé, hiszen tevékenységét egyfajta formatervezésként képzelte el, amennyiben 
egy technológusok és mérnökök által konstruált gépnek ad művészi formát. Gondolatait tehát már 
nem a „régi reflexek” vezérelték: felismerte, hogy a hagyományos értelemben vett „kompakt 
épület” ideájától távolodva a szabadtéri rendszerek természetéből, a gépi formák „belső világából” 
kell kiindulni. A szerző hozzáteszi persze, hogy az építész feladata a technológiai rendszer 

                                                 
439 Irsy 1966, 8–10. 
440 Ibid, 10. A színdinamikai kompozíciók alkalmazására éppen a szabadtéri berendezések által igényelt védőfestékek 
és burkolóanyagok adtak lehetőséget. A színdinamika mint új tudomány ettől az időszaktól kezdve egyébként is egyre 
erősebben hatott az ipari építészet minden területén – főként a munkahelyi környezet színezésével kapcsolatos 
pszichológiai és munkabiztonsági kutatások eredményei nyomán. 
441 Lévai 1970, 120–124. A kötetet népes szakembergárda készítette, ám az egyes fejezetek szerzőinek nevét nem 
közölték, így az idézett szövegrész írója sem azonosítható. 
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szabadtéri kialakításának mértékétől függetlenül is rendkívül flexibilissé vált az erőmű-
építészetben: „a technológia és építészet állandó kölcsönhatásában a meghatározó [szerep – a 
szerző] általában a technológiáé, ami azonban bizonyos vonatkozásokban el is halványulhat, 
vagy meg is fordulhat.”442 

Ezt az építészszerepet a gyakorlat oldaláról világítja meg Balázs György 1988-ban írott 
visszaemlékezése, melyben a HCM jelentős mértékben szabadtéri kialakítású aknakemence-
épületének tervezésével (1963–1965, 547–548. k.) kapcsolatos élményeiről számolt be. Mint írja, 
„az volt a szerencse, hogy a technológia olyan tervezésre adott módot, mellyel az épület 
kialakítása során a kívánalmakhoz való szigorú igazodás mellett, minden felesleges vagy keresett 
formai és szerkesztési applikáció nélkül is elérhető volt az érdekes megjelenés. (…) [Az épület] 
tulajdonképpen egy ipari formatervezési produkció volt, ami (…) hűen tükrözi azokat a 
lehetőségeket, melyek akkor egy ilyen építmény létrehozásához az építész rendelkezésére 
álltak.” 443  Bár ezek a sorok egy olyan projektet ismertetnek, melyben az építész a 
gyártástechnológiai berendezéseket és a rájuk felfüggesztett könnyű, gyorsan átalakítható 
acélkonstrukciókat (üvegfalakkal körbezárt kezelőszinteket, járdákat, védőtetőket, tartóvázakat, 
stb. ) sikerrel tudta egyszersmind művészi kifejezőeszközként is felhasználni, jól érzékelteti azt is, 
hogy mindez csupán ritka „kegyelmi állapot” volt. Az építészek szerepvesztését, egyszerű 
epizodistává redukálódását a „nem átlagos” szituációban fontos szerephez jutó tervező élménye 
csak még jobban kihangsúlyozza (figyeljük meg, hogy az építész a „szerencse” szót használja). 

Hasonló alkotói dilemmával szembesít bennünket Arnóth Lajosnak a felerészben szabadtéri 
rendszerű erzsébetvárosi transzformátorállomás (Lestyán Ernő, 1966–1969 körül) kapcsán írott 
cikke is. Arnóth számára világos, hogy a jövő ipari létesítményei egyre inkább puszta gépekké 
válnak, s noha ez nehéz próbatételt jelent, bízik abban, hogy – miként az autók gyorsan 
változtatható karosszériái és gépi rendszerei – olyan újfajta alkotótevékenység termékei lesznek, 
mely szintetizálja a mérnök tudományos szempontjait a művész invencióival. 444 Mintha ezt a 
reményt sugározná az az cikk is, melyet Száva István publikált 1969-ben.445 Száva gondolatait 
– immár a modernizmus „gép-toposzát” felidézve – magával ragadja a gépek és az épületek 
összeolvadásával születő újfajta ipari konstrukciók bűvölete. Úgy véli, hogy az épületekbe 
zárt és a szabadba helyezett üzemrészek „együttes megjelenése is formálható egyfajta sajátos 
architektúrává. Nem a megszokott tömegekkel vagy térrel van dolgunk, de az eredmény 
korunk technikai színvonalát kifejező, nem ijesztő, jó arányú együttes lehet. Egyébként van 
valami sajátos architektúra önmagukban az ilyen készülékrendszerekben. A csövek, hengeres 
testek, ívek ezüst alapszínű szövevénye beborítja a hordozóállványt. Az erőteljes vertikalitás, 
az összetett tömeg esztétikai értékű is. A szabadban elhelyezett termelőberendezések este 
kisebb-nagyobb fénypontjaikkal, a fényes felületeken visszaverődő csillogással, színes 
jelzőlámpáikkal varázslatos látványt nyújtanak. Mintha kifordította volna belsejét az üzem. 
Más ez, mint a nagyváros fénye, de rokon vele, egy technikai színvonal megnyilvánulása.”446 
Mi sem illusztrálhatná plasztikusabban Száva gondolatait, mint a Magyar Viscosagyár 
polimerizáló és regenerálóüzeme (Almstaier Ottó, Borsi Gyula et al., 1969–1972, 549. k.), 
                                                 
442 Ibid, 124. 
443 Balázs 1988. 
444 Arnóth 1970. 
445 Száva 1969. 
446 Ibid, 117. 
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mely – valóban nagyvárosi asszociációkat keltve – felszakadt homlokzatú felhőkarcolók és 
tekergőző csövekkel átszőtt, high-tech „épületgépek” sorának tűnik.447 

Nem kétséges tehát, hogy a szabadtériesedés jelensége éppen úgy az alkotói autonómia 
problémáját vetette fel, ahogy az univerzális csarnokoknak az előző fejezetben elemzett 
bevezetése is – de ellenkező előjellel. Míg az utóbbit az ipari épületekkel szemben támasztott 
funkcionális-műszaki igények fokozódó komplexitása idézte elő, s a formai sematizálódás 
rizikóját hordozta magában, addig az előbbi az építészeti szerkezetekkel kapcsolatos elvárások 
redukciójára ösztönzött, s mind több, korábban a zárt épületek által nyújtott „szolgáltatást” a 
termelőgépek konstrukciójába, illetve tartóvázába integrált – a hagyományos értelemben vett 
épület puszta eltűnésével fenyegetve. Ebben a kontextusban tehát nem az volt a cél, hogy az 
építészeti szerkezet minél függetlenebb legyen a gyártástechnológiától (mint az univerzális 
csarnokok esetében), hanem az, hogy precízen és flexibilisen (s ilyen értelemben szintúgy 
univerzálisan) igazodjon ahhoz és vele egyidejűleg avuljon el. A III. 3. alfejezetben elemzett 
vegyipari készülékállványzat szerkezeti szisztémája éppen ezt a célt igyekezett kiteljesíteni – 
mégpedig az építőipari sztenderdizáció és az előregyártás lehetőségeit maximálisan kihasználó 
formában. 

Mind a HCM-kemenceépület tervezőjének alapelvei, mind az említett szövegek azt a reményt 
sugározták, hogy a gyártástechnológia a sebesen haladó innováció közepette nem fogja 
kikapcsolni a tervezési folyamatokból az építészeket, hogy van esély valamiféle alkotó szellemű 
konvergenciára a két tervezői „oldal” között. Ebben a szituációban a szakmai felelősség fogalma 
is új értelmet nyert – az építészek és a technológusok számára egyaránt. Ahogy bizonyos 
iparágakban egyre kevesebb lett a hagyományos értelemben vett épület – s ami volt, az is inkább 
csereszabatos karosszériaként, semmint autonóm műként jelent meg a telepeken –, úgy kellett a 
technológusoknak mindinkább megnyitniuk szakmájuk védett territóriumát, s mély ismereteket 
szerezniük a technológiai funkciókkal egyidejűleg jelenlévő további funkcionális igények és 
emberi szempontok sokféleségéről. Éppígy az építészeknek is érzékennyé kellett válniuk a 
konkurensként fellépő gyártástechnológiai innováció soha nem szünetelő folyamatai iránt, hogy 
minden új vívmányra rögvest helytálló és rugalmas építészeti választ adhassanak. 

                                                 
447 A. O. 1974, 26. 
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Konklúzió: 
a magyar ipari építészet nimbusza 

 
 
 

Áttekintve mindazt, amit az előzőekben elemeztünk, szembetűnhet, hogy a magyar ipari építészet 
1947 és 1970 közötti időszakát mindvégig rendkívül élénk reflektivitás és rendszerező szándék 
jellemezte – mind a hazai gazdasági-építőipari adottságok, mind a gyártástechnológiai tendenciák 
vonatkozásában.  

Már a háború utáni újjáépítés évei is ezt szemléltetik: ekkoriban a részleges és teljes helyszíni 
előregyártás hazai variánsai a feszített ütemű nehézipari fejlesztés teljesítése jegyében, s a szűkös 
anyagi lehetőségekhez igazodva alakultak ki, de nem egyszerűen a rugalmas és költséghatékony 
kivitelezést, hanem a szerkezetalkotás módszereinek szisztematizálását is szolgálták. Bár a 
helyszíni előregyártás gyakorlata komoly szakpolitikai elismerésekben részesült, a 
tervezőközösségek – mély önreflektivitásról adva tanúbizonyságot – mégis folyamatosan 
revideálták mérnöki-építészeti elveiket és építéstechnológiai preferenciáikat. Annak ellenére, 
hogy ez a törekvés az ipari építészetet szakadatlan formai megújulásra késztette, az 1950-es évek 
első felében született üzemi csarnokok legjelentősebb példái mégis olyan közös „betonesztétikát” 
sugároztak, amely sajátos egységet teremtett a szerkezeti sokrétűségben. Ez a betonesztétika a 
szocialista realizmus követelményeire adandó szakmai válaszok megfogalmazásában, az alkotói 
szuverenitás megőrzésében is segítséget nyújtott. A tipizálás a Rákosi-korszakban nem lehetett 
sikeres, viszont az a sok elméleti kutatómunka és tervezési kísérlet, melyet az ügy érdekében 
megkezdtek, jelentős mennyiségű új ismeretet halmozott fel az ipari épületek mibenlétével és 
legbelső sajátosságaival kapcsolatban. 

Az ipari építészet a Kádár-korszak kiépülésével bekövetkező gazdaság- és építéspolitikai 
fordulatra szintúgy azonnal reagált – mégpedig rendkívül invenciózus módon. Az új körülmények 
arra ösztönözték, hogy – sok szakmai vitát és konfliktust vállalva – feladja a helyszíni 
előregyártáson alapuló tervezés prioritását, s ismét utat engedjen a Rákosi-korszakban háttérbe 
szorított kivitelezési eljárások és szerkezettípusok fejlesztésének. Ez a sok szakmai 
bizonytalansággal terhes fordulat azonban számos előnnyel járt: az az élénk kísérletező szellem, 
amely az 1960 körüli éveket annyira izgalmassá tette, kedvező helyzetet teremtett a térbeli 
erőjátékú vasbeton-konstrukciók és könnyűacél-szerkezetek nemzetközi szinten is újdonságnak 
számító variánsai számára. Noha a helyszíni előregyártás ekkoriban már „csak” egyike volt az 
ipari építészetben sikeresen alkalmazott sokféle építéstechnológiának, nem veszette el 
innovativitását, hanem olyan új szerkezeti szisztémákat alakított ki, melyek egyfelől érzékenyen 
igazodtak a korai Kádár-korszak gazdasági-építőipari viszonyaihoz, másfelől formai frissességük 
révén kifejezték a tervezői szemléletmódok nyitottságát. Mindezek révén a szerkezeti esztétika, a 
„mérnöki ingénium” szinte alig áttekinthető gazdaságban bontakozhatott ki, a magyar ipari 
építészet talán legizgalmasabb korszakát alkotva meg. A gyártástechnológiai rendszerek mind 
gyorsabb elavulása és a termelési profilok állandó változása az 1950-es évek második felétől 
előtérbe állította az építészeti flexibilitás kérdését, melyre a hazai tervezők – az ipari épület 
fogalmát teljesen újraértelmezve – rendkívül finoman differenciált megoldásokat találtak az egyes 
iparágak specifikumai szerint. A tervezés- és építésracionalizálási törekvéseket ekkoriban már az 
univerzalitás elvén, illetve a segédüzemi/nagyüzemi előregyártáson alapuló szerkezettipizálás 
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képviselte, melyet elsősorban a fokozódó multifunkcionalitás-igény és a kádári építőipar-
fejlesztési koncepció ösztökélt – évről évre mind nagyobb nyomást gyakorolva a mérnökökre. Az 
univerzális típusszerkezeteknek az ország területi-gazdasági korlátaira reflektáló hely- és 
projektspecifikus variánsai határozott építészeti választ jelentettek a tipizálás sematizáló hatásával 
szemben, hiszen úgy teljesítették ki az univerzalitás elvét, hogy közben esztétikai autonómiájukat 
is megőrizték. Számos tervező a szériagyártott (nem-projektspecifikus) típusszerkezetek 
alkalmazása és az ún. szabadtéri üzemek tervezése során szintén ilyesfajta kettőségre törekedett, 
noha ebben a céljában az 1960-as évek közepe után felerősödő építőipari sztenderdizáció már 
egyre inkább hátráltatta. Ezek a tervezők ugyanis egyaránt fontosnak tartották a típusszerkezetek 
„társadalmi előnyeinek” kiaknázását és az egyedi alkotói invenciókból származó értékeket. Az 
ipari beruházások szakemberei balanszírozni igyekeztek a politika által abszolutizált tipizálási-
előregyártási metódusok és a hazai ipar „valósága” között, melyben a totális építészeti 
egységesítés nyilvánvalóan abszurdum volt a funkcionális sokféleség és az ország 
gazdaságföldrajzi sajátosságai, illetve kis területe miatt. Mindemellett az építészek  a korszak 
drámai szerkezeti és anyaghasználatbeli változásaiban olyan homlokzati formálásmódok 
kialakítására láttak lehetőséget, melyek segítségével immár az ipari épület új fogalmát, vagyis a 
rugalmas, humánus és esztétikus „szolgáltatórendszerként” értelmezett építészeti konstrukció 
ideáját is közvetíthették. Az 1957 és 1970 közötti időszak e szerteágazó törekvései világosan 
jelzik számunkra, hogy a tervezőközösségek egyik legfőbb – bár szavakba csak ritkán öntött – 
elve a tervezői kreativitásban rejlő előnyöknek a totális építőipari sztenderdizáció céljait szem 
előtt tartó kiaknázása volt. Ugyanakkor sok elemükben azt is bizonyítják, hogy a hazai ipari 
építészet rendkívül intenzíven táplálkozott a korszak nemzetközi tendenciáiból, s mindent, ami 
hasznosíthatónak tűnt belőle, igyekezett a maga sajátos, lokális szempontjai szerint feldolgozni.  

Mindezek ismeretében aligha meglepő, hogy a háború utáni negyed század ipari építészete, 
illetve különösen annak centruma, az IPARTERV körül egy sajátos ideálkép, egy mindmáig élő 
nimbusz alakult ki. A vállalat már az 1950-es évek elejétől olyan különleges alkotóműhelyként 
értelmeződött a szakmában, amely a legnagyobb szellemi szabadságot biztosította az összes 
állami tervezőiroda közül (s ekképp jobbára ellenállhatott a szocreál diktátumainak), amely – 
kiemelt gazdaságpolitikai státusza okán – a legjobb kivitelezőkkel és építőanyagokkal 
dolgozhatott, s nagytehetségű szakemberei révén mindig lehetőséget adott a mérnöki és művészi 
értékek kollektív szintézisére. 448  Az értekezésben elemzett problémák hosszú sora alapján 
azonban egyértelmű, hogy a helyzet nem volt – nem lehetett – ennyire ideális. Mindazonáltal e 
nimbusz eredőinek vizsgálata sokat elárulhat számunkra arról, hogy miként vélekedtek a kortársak 
a fentiekben összegzett szakmai teljesítményről, hogy mi volt számukra az ipari építészet 
„hőskorának” konklúziója.449 

Az ipari építészet recepciója a Rákosi-korszak tekintetében főként a szerkezeti innováció és a 
szocreállal szembeni ellenállás kérdésére fókuszált. A II. fejezetben már rávilágítottunk arra, hogy 
a szocreál és az ipari építészet viszonya sokkal összetettebb volt annál, mint ahogy azt a szakmai 
közvélekedés, illetve több szakcikk és építészettörténeti munka láttatta. Érdekes azonban, hogy 
még a pontosabb kép felrajzolására törekvő szövegek is az ipari építészetben érvényesülő elvi 

                                                 
448 Ebben a vonatkozásban ld. különösen: Major M. 1954, 7; Granasztói 1965, 377–378; Merényi 1970, 150–152; 
Arnóth 1972, 153; Rados 1975, 393–405; Lux et al. 1988, 538–540; Pozsgai 1988, 580–581; Janáky 1988, 4; Bajnay 
2005. 
449 E témakör, illetve a következő bekezdésekben tárgyalt jelenségek kapcsán ld. még: Haba 2015. 
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állhatatosságot és kivételesen magas szakmai színvonalat igyekeztek kifejezni. Erre példa Major 
Máténak a magyar építészet általános állapotát értékelő, 1956-ban – azaz röviddel a szocreál 
ideológiájának összeomlása után – megjelent cikke, melyben úgy fogalmazott, hogy az ipari 
épületek a technológiai és szerkezeti kötöttségek miatt vagy sikeresen ellenálltak a diktátumoknak 
vagy „az egyéb épületeknél is szervetlenebbül” teljesítették a formai elvárásokat. „Egy kisebb 
részükben viszont a gazdagabb formálásra törekvés és a kötöttségek ténye a kölcsönhatás 
következtében szerencsésebben, magasabb hőfokon forr össze, mint az építészet egyéb 
feladataiban.”450 Ezzel szemben a későbbi írások már szinte kizárólag a sikeres ellenállást és 
annak zálogát, a szerkezeti innovációt emelték ki, s ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy mind inkább 
általánossá váljon az a – természetesen egyáltalán nem alaptalan, de mégiscsak féligazságnak tűnő 
– nézet, hogy e szakterület egyfajta „védett zóna” volt a „nehéz időkben.” Granasztói Pál például 
1965-ben úgy fogalmaz, hogy „archaizáló hatásokra törekedni (…) itt (…) nem volt se mód, se 
szükség. Így vált a hazai ipari építészet mindennél inkább és hamarább új építési módok, 
szerkezetek s (…) monumentális építészeti formai hatások kohójává.” 451  Granasztói szavai a 
szakmában ekkoriban már általánosan elterjedt véleményt tükrözhetnek: az 1960-as második 
felétől egész sor olyan építészeti könyv és tanulmány jelent meg, melyek hasonló álláspontot 
képviseltek.452 Arnóth Lajos egy 1972-ben megjelent írásában a szocreál kapcsán az ipari építész 
alkotói öntudatának kérdésére fókuszált, s lényegében már a szakmai szuverenitását minden 
körülmények között megőrző magyar ipari építészet képét vitte tovább: „(…) a Bauhaus elvein 
alapuló építészeti szemléletet archaizáló tendencia szomszédságában kellett megőrizni az ipari 
építészetben. Ez a »megőrzés« természetesen nem mindenkinél volt tudatos, hanem inkább 
természetes és nyilvánvaló. Az ipari feladatokat lehetetlen kizárólag formai oldalról 
megközelíteni. Ezért az öncélú viták alig jutottak el a tervezőközösséghez.”453 

Az ipari építészet nimbuszának alakulásában azonban a szocreállal kapcsolatos reflexióknál 
sokkal fontosabb szerepet viseltek a korai Kádár-korszak szakfolyóiratai és politikai napilapjai. 
Az előbbiek bőségesen méltatták az IPARTERV-nél zajló – egyesek szerint már-már a legfrissebb 
nyugati fejleményekkel is összemérhető – szerkezeti innovációt, az utóbbiak pedig gondoskodtak 
arról, hogy a monumentális ipari épületek fényképei a kádári konszolidáció propagandájának 
vizuális hátterévé váljanak. A frissen elkészült üzemek látványos héjszerkezetei, virtuóz 
panelvázas és könnyűacél konstrukciói azt az érzetet keltették, hogy Magyarországon az ipari 
építészet képes a leginkább lépést tartani a nemzetközi tendenciákkal, s a legvilágosabban 
demonstrálja a hazai építészetnek a Rákosi-korszak összeomlása után végbemenő megújulását. A 
párt napilapja, a Népszabadság az 1960 körüli években sorra közölte a frissen elkészült gyárakról 
szóló képes beszámolókat, melyeket sűrűn teletűzdeltek a korszak szocialista techno-
optimizmusának szólamaival és az épületek technikai nagyszerűségét, humánumát dicsérő 
bekezdésekkel.454 György István az IPARTERV építészeiről szóló, 1961-ben megjelent cikkében 
nemcsak részletekbe menően elemzi a gazdaságosság, funkcionalitás és esztétikum terén szinte 
egymással „versengő” új konstruálási metódusokat, de ezeket mint az ország arculatát 
„újjávarázsoló” ipari építészet alappilléreit mutatja be. 455  A szerző a vállalat meghatározó 
                                                 
450 Major M. 1956, 96–98. 
451 Granasztói 1965, 377–378. 
452 Ld. különösen a 448. jegyzetben hivatkozott szakirodalmi munkákat. 
453 Arnóth 1972, 153. 
454 E lelkes „techno-propagandának” csak egy, a TVK építkezését méltató példáját emeljük ki: Ráthonyi 1961. 
455 György 1961. 
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tervezőinek nyilatkozataira hivatkozva úgy véli, hogy Magyarországon az ipari építészet mint 
speciális szakterület csak a háború után nyerte el szakmai autonómiáját és kapott kellő 
megbecsülést: mint írja, korábban a gyárosok többsége nem tulajdonított különösebb jelentőséget 
az üzemi épületek minőségének, s jobbára „házon belül”, változó színvonalon oldották meg az 
építkezéseket. György István meghatározó alakjait, Szendrői Jenőt, Gnädig Miklóst és Mátrai 
Gyulát idézi, akik szerint a háború után a lehetőségek óriási tárháza nyílt meg a tervezők számára, 
s a hazai ipari építészet „fantasztikusan szép korszaka” érkezett el. A cikk tehát visszafogott, a 
jelenségek valódi jelentőségét mérlegelő, de nyilvánvalóan propagandisztikus célokat is szolgáló 
hangvétellel azt sugallja, hogy a roppant méreteket öltő szocialista iparfejlesztés és az állami 
tervezőirodai rendszer együttesen a hazai ipari építészet kiteljesedését segítette elő. Miként arról a 
Bevezetésben már szó esett, a háború előtti ipari építészet jelentőségének ez a – sokszor 
nyilvánvalóan ideológiai alapokon álló és meglehetősen elfogultnak tűnő – leértékelése az 1950–
1960-as évek számos komoly szakirodalmi munkájából sem hiányzik. 

A vállalat presztízsét természetesen a III.1. alfejezetben tárgyalt nemzetközi sikerek – a 
különféle szakmai kooperációk, publikációk, konferenciaszereplések és persze az August Perret-
díj Ex-aequo fokozatát kiérdemlő szakmai vívmányok – is növelték. Az UIA III. Ipari Építészeti 
Szemináriumának budapesti megrendezése olyan elismerést jelentett, amely nyilván nagy 
önbizalommal töltötte el az IPARTERV közösségét és erősítette a munkatársak vállalati 
elkötelezettségét, a „műhelyszellemet”. Az esemény megnyitása alkalmából Takács Gyula immár 
egy széles körben elismert intézmény igazgatójaként büszkélkedhetett az elmúlt másfél évtized 
eredményeivel az ipari építészet külföldi szaktekintélyeinek egész sora előtt – hangsúlyozva a 
helyszíni előregyártás nagyszerű vívmányait és az univerzális csarnokszerkezetek kifejlesztését, s 
emlékeztetve arra, hogy az IPARTERV – annak ellenére, hogy számottevő előzmények nélkül 
kellett létrehozni – a jelentős társadalmi-politikai horderejű iparfejlesztési programok 
megkerülhetetlen szereplőjévé vált.456 

Ebben az időszakban a szakma csúcsszerve, a Magyar Építészek Szövetsége sem késlekedett 
számos jelét adni annak, hogy különös jelentőséget tulajdonít az IPARTERV 
tervezőközösségének az építésztársadalom egésze szempontjából. Csak egyetlen példát kiemelve: 
az 1958 és 1964 közötti időszakban átadott Ybl Miklós-díjak mintegy negyed részét (!) az 
IPARTERV munkatársai kapták meg.457 Feltűnő, hogy a vállalat ekkori tizennégy díjazottjának 
fele fiatal, harmincas évei elején-közepén járó tervező volt: ők annak az 1930 táján született népes 
építészgenerációnak a tagjai voltak, akik – miként arra a III. fejezet bevezetésében utaltunk – az 
1960-as évek elejétől mind fontosabb vállalati pozíciókba jutottak, s mind jelentősebb tervezési 
feladatokat kaptak az IPARTERV-nél.458 Hozzá kell tenni, hogy az Ybl Miklós-díjban részesült 
„30-as” tervezők közül jó néhányan voltak azok, akik a vállalat fő profiljától eltérően nem vagy 
csak egy-egy megbízás erejéig foglalkoztak ipari építészettel: Gulyás Zoltán, Molnár Péter vagy 
Mináry Olga bizonyos értelemben speciális helyzetben voltak a vállalatnál, hiszen a nagy 
társadalmi elismerést hozó, s a laikusok számára könnyen befogadható köz- és lakóház-tervezési 

                                                 
456 Takács 1964. 
457 Az IPARTERV 1958 és 1964 között Ybl-díjat nyert tervezői: Bajnay László (1958), Csaba László (1958), Pál 
Balázs (1958), Farkas Ipoly (1961), Menyhárd István (1961), Polónyi Károly (1961), Resatkó Endre (1961), Semsey 
Lajos (1961), Gulyás Zoltán (1962), Wágner László (1962), Emődy Attila (1963), Földesi Lajos (1963), Arnóth Lajos 
(1964). Mináry Olga (1964), Mühlbacher István (1964). 
458 A generáció helyzetét az ipari feladatokban részt vállaló fiatal építésznők aspektusából világítja meg: Haba 2017, 
40–45. 
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megbízásokat elsősorban ők kapták. A korai Kádár-korszakbeli IPARTERV legtöbbet méltatott, 
legismertebb épületeivé, akár azt is mondhatni, hogy a vállalat emblémáivá legalább annyira ezek 
a – valójában a vállalat fő tevékenységi körén kívül eső – művek váltak, mint amennyire a 
nagyszabású, látványos ipari létesítmények. A legtöbbet ünnepelt Ybl Miklós-díjas épületek, a 
budapesti Chemolimpex-irodaház (Gulyás Zoltán, 1960–1963), az óbudai kísérleti lakótelep 527. 
számú lakóháza (Mináry Olga, 1958–1960), a Kőbánya Mozi (Molnár Péter, Mühlbacher István, 
1960–1962) vagy Polónyi Károly balatoni idényépületei persze nem egyszerűen a vállalat 
portfólióját erősítették, hanem alig két-három évtizeddel később – az akkoriban már önálló 
korszaknak tekintett – „hosszú hatvanas évek” szimbólumai közé, a félmúlt kánonjába is 
bevonultak.459 

Az ipari építészet szakmai és társadalmi reputációjában az építészetteoretikusok és szakírók 
tevékenysége is fontosnak bizonyult. Ennek kapcsán ismét Major Mátét kell idéznünk, aki A 
„szép” és a „művészi” mai építészetünkben című, 1961-ben megjelent tanulmányában az ipari 
szakterület munkáját mint olyan bázist hangsúlyozta, mely a magyar építészet szellemi-esztétikai 
megújulásában és jövőbeli társadalmi szerepének kialakulásában jelentős szerepre tehet szert.460 
Major szerint ugyanis az építészet többi területével szemben „(…) egyre tisztábban valósul meg 
az építészeti »szép« ipari építészetünkben, hiszen ebben a technológiai-termelési feltételek (…) 
kategorikusabban követelik meg (…) a kivitel kifogástalan minőségét és (…) az alkotók 
magasfokú tudományos képzettségét és tervezői (művészi) képességét.” 461  A „szép” Major 
koncepciójában az építészetnek azt a szintjét tükrözi, amely már felette áll a „materiális 
funkcióknak” megfelelő primer megoldásokra – azaz a „szükséges formákra” – szorítkozó 
szakmagyakorlási elveken, s mint ilyen, az építészet törvényszerűségeit és sajátosságait 
összetettebben formában közvetíti. Minthogy a magyar szocialista építésnek – írja Major – a 
társadalmi rendszer fejlődésének aktuális stádiumában egyelőre a mennyiségi-termelési 
szempontokat kell előtérbe helyeznie, s ezért bizonyos engedményeket kell tennie a tartalmi-
esztétikai szempontok hátrányára, a „szép forma” ritkán valósulhat meg. Major értelmezése 
szerint tehát az ipari építészet legjelentősebb példái e ritka, különleges kivételek közé tartoznak. A 
szerző mindemellett arra is rámutatott, hogy az építészet legmagasabb szintjét képviselő 
„művészi” – vagyis „szép”, egyszersmind „a valóság megismertetésére” és a „szocialista 
társadalom szemléletmódjának” közvetítésére alkalmas – forma eléréséhez Magyarországon még 
nincsenek meg a feltételek. Ám az ipari építészet legkiérleltebb alkotásai talán még ebben a 
tekintetben is kivételt jelentettek a számára: Major egy szintén 1961-ben elhangzott előadásában a 
TVK műtrágyagyárát elemezve mintha már arra célozgatna, hogy az épületegyüttes megközelíti a 
„művészi formát”, ugyanis a mű „anyagi és szellemi létezése” immár „széttéphetetlenül” 
egybeforrt, s így nem egyszerűen a „szocialista ember megbecsülését szolgálja”, hanem 
„bontakozó esztétikumában” már az „új kultúra kialakulását szolgáló szocialista gondolat 
nyilatkozik meg.”462 

                                                 
459 Különösen tanulságos ebből a szempontból a MÉM 1988. évi 3. száma, mely teljes egészében a hatvanas évekre 
való visszatekintés, a két évtized elmúltán aktuálissá váló értékelés szándékával született. A lapszám igen jelentős teret 
szentel az IPARTERV-hez kötődő témáknak, de elsősorban a köz- és lakóépület-tervezés vonatkozásában, az ipari 
létesítmények szerepét csak egyetlen rövidebb cikk érinti. 
460 Major M. 1961/a. 
461 Ibid, 161. 
462 Major M. 1961/b, 78. 
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Major 1962-ben megjelent, Matter and Form in Hungarian Industrial Architecture című 
cikkében a magyar ipari építészet esztétikai törekvéseit immár a korszak általános építészeti 
tendenciáinak – különösképpen a tartalom és a forma viszonyával kapcsolatos dilemmára adott 
friss nemzetközi válaszoknak – a kontextusába állítja.463 Gondolatmenetét a fenti szövegeire építi, 
de kiemeli, hogy mivel a szocializmus építésében alapvető szerepet játszik az üzemi 
létesítmények minőségi kompromisszumokat nem ismerő fejlesztése, ezért a hazai ipari 
építészetben minden esély megvan a legfrissebb szerkezeti vívmányok alkalmazására, a „kor 
formálódó esztétikai ideáljának” megvalósulására, a tartalom és a forma újszerű szintézisére. Ezt 
az esélyt pedig – sugallja Major – az IPARTERV teljes mértékben képes kihasználni a maga sok 
kimagasló fiatal tehetsége és a művészeti kérdések iránt érzékeny, kiváló vezetősége 
segítségével.464 Major persze minden mondatot annak tudatában fogalmazott meg, hogy a hazai 
építőipar erősen változó technikai és szaktudásbeli színvonala jócskán akadályozza a vágyott 
szintézis megvalósulását. Ez a két tanulmány mégis azt sejteti, hogy a szerző szerint a magyar 
ipari építészet a kiviteli színvonal vonatkozásában sokkal előnyösebb helyzetben volt, mint az 
összes többi szakterület. Major e véleményét alighanem az ipari létesítmények oroszlánrészét 
kivitelező 31. ÁÉV is erősítette, melyet ekkoriban a legképzettebb szakemberállománnyal 
rendelkező, leginnovatívabb, legjobban felszerelt, s az építőiparból mindinkább kivesző háború 
előtti hagyományokat még bizonyos mértékig átmentő szervezetként tartottak számon.465  

A magyar ipari építészetben megnyilvánuló „szocialista tartalom” és magas szakmai 
színvonal indította méltató szavakra Nagy Elemért, a Magyar Építőművészet című folyóirat 
felelős szerkesztőjét is 1965-ben. Mint írja, az ipari építészet „túlnőtt szorosan vett termelési-
funkcionális szerepén” s az egész magyar építészet képviselőjévé vált nemzetközi szinten is; sőt, 
„formai értéke” révén a szocialista „társadalmi tudat kifejezőjeként” tekinthetünk rá. Mindezt két 
okkal magyarázza: egyfelől az IPARTERV-nél a munkatársak közötti rendkívül szoros és lelkes 
együttműködés révén „valóságos iskola” alakult ki, másfelől – Major fenti gondolatait 
visszhangozva – az ipari építészet helyzeti előnyt élvez, minthogy az ország „döntő, központi 
feladatait” valósítja meg, s ezért a minőségi szempontoknak minden körülmények között érvényt 
tud szerezni.466  A szerző megemlíti, hogy az ipari építészet igényessége a „nyertes pozíción” túl 
legfőképp abból ered, hogy a tervezőközösségekben „nemcsak a mennyit, hanem a hogyan” 
szempontjai is folyamatosan érvényesülnek. Ezt az ideális állapotot persze – sugallja Nagy – az is 
elősegíti, hogy az ipari építészek munkáját a tervezési feladatok specifikumaiból adódóan sokkal 
kevésbé hatja át az a rengeteg hátrányos építőipari kötöttség, amely „a típusépítés »nehezebb 
kenyerén« élő” lakás- és középület-tervezők tevékenységét eluralja. A szerző megjegyzése arra az 
öt-hat évnyi (nagyjából 1965-ig tartó) időszakra emlékeztet bennünket, amikor a típusszerkezetek 
bevezetése már elvárás volt az ipari építészetben, de a nagyvolumenű alkalmazás feltételei még 
nagyrészt hiányoztak. Nagy úgy látja, hogy az ipari építészet maximálisan kihasználta e speciális 
helyzetét, mely mindig jó indokot adott a különutas szakmai pozíciókra, de – bizonyos 

                                                 
463 Major M. 1962, 120–122. A cikk az UIA 1961-ben Londonban megrendezett kongresszusának központi témája, a 
„tartalom és forma viszonya az építészetben” apropóján született: Major előadóként vett részt a konferencián, s az ott 
szerzett élményeit kötetlen, de elmélyült beszámolóban rögzítette. Ebben a „gondolatfolyamban” tért ki a kortárs 
magyar ipari építészetre mint olyan hazai tárgykörre, mely számára a konferencia központi témája kapcsán a 
legérdekesebb volt. Major a cikkben nem teszi egyértelművé, de sejthető, hogy az előadása is erről szólt. 
464 Ibid, 122. 
465 A 31. ÁÉV tevékenységéről: Bánki – Mokk 1966; 31. ÁÉV é. n. 
466 Nagy 1965. 
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kétkedésének hangot adva – azért hozzáteszi, hogy „az elzárkózás, a fölény, az elitképzés, 
elszakadás az építészet más területén tapasztalható nehézségektől, nehéz kísértések”, mely nagy 
felelősséget jelent. Ugyanakkor Majorhoz hasonlóan Nagy Elemér is felhívja a figyelmet a TVK-
ra mint a méretegységesítés és az új előregyártási módszerek legnagyszerűbb, szerkezeti, formai 
és funkcionális értelemben egyaránt előremutató példájára. Mindent egybevetve, Nagy Elemér 
írása már a magyar ipari építészet reputációjával kapcsolatos azon narratívát és fogalmi keretet 
közvetítette, mely a későbbiek során számos cikkben és könyvben ismétlődött meg (bár a többi 
hasonló írással szemben a szocreálhoz való viszony kérdését nem firtatta). 

Némiképp más aspektusból, de lényegében mindkét szöveg azt sejteti, hogy Major Máté és 
Nagy Elemér az ipari épületek között vélték felfedezni egy új építészet csíráit, egy olyanét, amely 
a Kádár-korszak társadalmához és gazdaságához érzékenyen, de hatékonyan (azaz magas 
színvonalú előregyártás és szerkezetalkotás segítségével) illeszkedik, egyszersmind esztétikai 
szempontból is kifinomult (vagyis „az új kultúra értékeit” fejezi ki). Ebben a felismerésben persze 
lényeges szerepe lehetett az ipari építészet történeti hátterével kapcsolatosan kialakult általános 
kép hatásának: a funkcionalizmus bölcsőjeként és a szerkezeti innováció egyik legfontosabb 
terepeként értelmezett szakterület mindenkor szükségszerűen progresszív attitűdje, techno-
optimizmusa és termelő (nagy sorozatokban építkező) jellege révén az ipari létesítmények világa 
– a 20. század első évtizedei után – ismét az építészeti megújulás forrásaként értelmeződhetett 
számukra. Ismerve e két szakember jelentős hatását az akkori szakmai közvéleményre, talán nem 
túlzás azt állítani, hogy álláspontjuk szélesebb körben is ismertté válhatott és nagy mértékben 
hozzájárulhatott az ipari építészet általános reputációjához. 

Azonban Nagy Elemér írásának megjelenése után nem sokkal, az 1960-as évek utolsó 
negyedében az ipari építészet ismét nagy változás küszöbéhez érkezett el. Ekkoriban a helyszíni 
előregyártás fokozatosan háttérbe szorult, eltűntek az ünnepelt héjszerkezetek, jelentősen megnőtt 
az acél alkalmazásának aránya, óriási tempóra kapcsolt a könnyűacél-típusszerkezetek és az újabb 
vasbeton-szériatermékek terjedése, s mind több iparágban vált jellemzővé a szabadtériesedés. Az 
új folyamatok kicsúcsosodása idején, az 1970-es években az ipari építészet már új korszakát élte. 
A fordulat az ipari építészeti produkció összképében is jól látható, mely az 1960-as évek 
sokszínűsége után meglehetősen homogénnek tűnik mind szerkezeti, mind esztétikai szempontból.  

Azt, hogy ezekről a fejleményekről mi volt Major Máté és Nagy Elemér véleménye, nem 
tudhatjuk. Az viszont sejthető, hogy számos tervező a totális építőipari sztenderdizáció közepette 
már sokkal kevésbé lelkesedett, s valószínűleg egyre kevésbé látta visszatükröződni az ipari 
építészetben mindazt, amit a két teoretikus olyan nagyra értékelt. A korábbi kísérletező, 
„formagazdagító” szellem kibontakozási lehetőségei megszűnni látszottak, a rendszerezési 
törekvéseket pedig ezen a szakterületen is mindinkább a tömegtermelés szempontjai uralták. A 
tervezőknek tehát új stratégiák kialakításába kellett fogniuk az alkotói autonómia, illetve a 
reflektivitás szakmai attitűdjének átmentéséért. Mindez azonban az ipari építészet, illetve az 
IPARTERV nimbuszát már nem tudta megtörni: a következő évtizedekben megjelent méltatások 
az 1960-as években megszületett gondolatokat vitték tovább. 
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Rezümé és tézisek 
Szerkezet, technológia, esztétika összefüggései a magyar ipari építészetben 1947 – 1970 

 
 
 
Az értekezés az 1947 és 1970 közötti magyar ipari építészetben megfigyelhető épületszerkezeti 
tendenciák és gyártástechnológiai átalakulások révén bekövetkező általános formai-térrendszerbeli 
változásokkal, illetve az ezekkel kapcsolatos esztétikai törekvések feltárásával és átfogó 
építészettörténeti elemzésével foglalkozik. A témakör feldolgozása az ipari építészet 
gazdaságpolitikai kontextusára is kiterjed, mint ahogy nem hagyja figyelmen kívül a szakterület 
hazai és nemzetközi tendenciái közötti összefüggéseket sem. 

Az értekezés a vizsgált időszakot az iparpolitikai, szerkezetalkotásbeli és építészetelméleti 
fordulatok alapján három periódusra osztja, melyek egy-egy nagyobb fejezet témáját képezik. Az 
első fejezet az 1947 és 1949 között megvalósított hároméves gazdasági terv ipari programjának 
szolgálatába állított tervezőtevékenységgel foglalkozik. Elsősorban azokra a törekvésekre fókuszál, 
melyek az ekkoriban meginduló állami építésiparosítás és az elkövetkező évek feszített ütemű 
fejlesztési terveire való felkészülés jegyében új, az ország szűkös lehetőségeiből kiinduló 
szerkezettervezési és kivitelezési metódusok kifejlesztésére irányultak. A második fejezet a 
Rákosi-diktatúra gazdaságpolitikai centrumát alkotó első ötéves terv gigantikus ipari építkezéseit 
vizsgálja: feltárja, hogy miként válhatott az 1940-es évek végi szakmai eredmények nyomán 
uralkodó építéstechnológiává a helyszíni vasbeton-előregyártás, s milyen szerkezetalkotási 
módszereket és esztétikai elvrendszereket hívott létre. A szocialista realizmus stílusdiktátumai és 
az ipari építészetet domináló gyártástechnológiai kötöttségek közötti konfrontációk enyhítése okán 
megszülető tervezői stratégiák elemzése zárja ezt a szövegrészt. A harmadik fejezet kezdő 
szakasza azt a nagy horderejű paradigmaváltást elemzi, mely a Kádár-korszak első éveiben 
kibontakozó ún. korrekciós gazdaságpolitikával és a nemzetközi szakmai kapcsolatok 
felélénkülésével szoros összefüggésben ment végbe az ipari építészetben. Ezt követően a fordulat 
hatására meginduló új építéstechnológiai, szerkezettervezési és tipizálási tendenciák vizsgálata 
kerül sorra – különös tekintettel a monolit szerkezetek és az acélkonstrukciók felgyorsuló 
fejlesztésére, a helyszíni előregyártás radikális szerepváltásaira, az építészeti flexibilitás 
kérdéskörére és az üzemi előregyártású típusszerkezetek bevezetésére. Az elemzés részletesen 
tárgyalja azt a mélyreható formai megújulást is, melyet ezek a folyamatok előidéztek, mint ahogy 
elmélyed abban a problémakörben is, melyet az 1960-as évek során folyamatosan erősödő 
építőipari sztenderdizáció okozott az épületek esztétikai autonómiájával kapcsolatban. A negyedik 
fejezet azokkal a üzem-típusokkal foglalkozik, melyekben a gigantikus méretű berendezések és az 
építészeti szerkezetek teljesen összefonódnak: ezek a létesítmények a gyártástechnológiai 
szempontok által uralt konstrukciójuk és formaviláguk okán azt az alapvető kérdést vetették fel, 
hogy születhetnek-e ebben a feladatkörben építészeti szempontból is integráns épületek. A fejezet 
azokra a sajátos tervezői stratégiákra, elvrendszerekre és formálásmódokra irányítja a figyelmet, 
melyeket e nehéz szakmai dilemma előidézett. Az értekezés konklúziója azon túl, hogy levonja az 
egyes fejezetekből adódó következtetéseket, az 1950–1960-as évekbeli ipari építészet, illetve 
annak centruma, az Ipari Épülettervező Vállalat mindmáig élő nimbuszának szakmai, politikai és 
társadalmi eredőiben is elmélyed.  
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Az értekezés új tudományos eredményei az alábbi nyolc tézisben összegezhetők, melyek 
egyben az egyes fejezetek fő témaköreit is felölelik: 

1. tézis: Útkeresés az ipari újjáépítés szolgálatában (1947–1949) 

A hároméves gazdasági terv (1947–1949) keretében meginduló nagyszabású ipari 
újjáépítés radikális megújulásra ösztönözte a magyar ipari építészetet. A 
tervezőközösségek olyan új szerkezetalkotási és tipizálási módszerek felkutatásába 
kezdtek, mellyel a hatalmas mennyiségű feladat a rendkívül nehéz építőipari és 
gazdasági helyzet ellenére is elvégezhető rövid idő alatt. A szerteágazó kísérletek 
eredményeképpen megszülettek azon szakmai elvrendszerek és építéstechnológiák 
alapjai, melyek az 1950-es évek elejétől bontakoztak ki, s vezettek új építészeti 
formálásmódok kialakulása felé. 

Az ipari építkezések legfőbb problémáját a hengereltacél-készletek szűkössége és az építési fa 
magas piaci ára jelentette a háború utáni években. A szakma már 1946–1947 táján felfigyelt 
azokra a kivitelezési eljárásokra, melyek a lehető legkisebbre csökkentik a szükségletet e két 
anyag iránt: a tervezőközösségek mindenekelőtt a teljes és részleges (azaz monolit részekkel 
kombinált) helyszíni vasbeton-előregyártás, valamint a különféle mozgóállványokon alapuló 
monolitikus technológiák fejlesztésével kezdtek foglalkozni. 

A teljes helyszíni előregyártást ekkoriban még csak szűk körben és kísérleti formában 
alkalmazták, ugyanakkor a Mátrai Gyula által vezetett tervezőcsoport tevékenysége révén 1949–
1950-re már komplex szerkezetalkotási rendszerré alakult. Ez a folyamat esztétikai értelemben is 
előremutatónak bizonyult: bár a szerkezetek konfigurációja és részletvilága még formatív jellegű 
volt, már magában hordozta az 1950-es évek nagyvonalú, kiforrott csarnok-kompozícióinak 
csíráit.  

A sokkal gyakrabban alkalmazott részleges helyszíni előregyártás különféle módozatai és 
az új monolitikus technológiák főképp Major Sándor tervezőcsoportja és az Ipari Épülettervező 
Intézet munkája révén terjedtek el. Bár ezek a metódusok az anyag, a forma és a konstrukció 
kapcsolatai tekintetében nem hoztak valódi esztétikai megújulást a háború előtt épült vasbeton 
csarnokszerkezetekhez képest, a mérnöki innováció által előidézett egyéni tervezői invenciók új 
színekkel gazdagították a hazai modern ipari építészet általános formai törekvéseit. 

Kapcsolódó publikáció: Haba 2012/b 

2. tézis: A helyszíni előregyártás felívelése és az „új betonesztétika” (1950–1956)  

Az első ötéves terv (1950–1954) iparosítási léptékváltása és építési hajszája 
mindinkább a teljes helyszíni előregyártás intenzív fejlesztésére ösztönözte a 
tervezőközösségeket, másodlagos szerepbe szorítva a többi új építéstechnológiai 
vívmányt. A módszert a több szálon futó mérnöki innováció eredményeképpen 
rendkívül sokféle szisztémában alkalmazták, ugyanakkor a tervezési és kivitelezési 
alapelvek idővel egyre inkább egységesültek – formai értelemben is: a helyszíni 
előregyártáson alapuló szerkezetalkotás különféle irányait egyfajta általánosan 
érvényesülő „új betonesztétika” hatotta át. 
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A teljes helyszíni előregyártás 1950–1951-től már nemcsak primer előnyeiért volt fontos, hanem 
azért is, mert az ipari építészeti feladatok igen jelentős részében jól egységesíthető elvek és 
elemformálási szisztémák alapján alkalmazható eljárásnak bizonyult. Ez a metódus ugyanakkor 
olyasfajta inherens rugalmassággal rendelkezett, amely a tervezőknek viszonylag nagy 
formálásbeli szabadságot adott, szélesebb teret nyitva az alkotói autonómia érvényesülésének.  

A csakhamar dominánssá váló helyszíni előregyártás több, egymástól eltérő konfigurálási 
elveket alkalmazó irányban haladt. Míg például a Mátrai-csoport ún. nagyelemes organizált 
előregyártási rendszere egészben előregyártott keretszerkezeteken alapult, addig Gnädig Miklós és 
körei inkább lineáris felbontású, illetve ívtartós rendszerekben gondolkodtak. Ugyanakkor ezek az 
irányok nem különültek el élesen – sok volt közöttük az egymást gazdagító kölcsönhatás, mint 
ahogy a tervezési és kivitelezési alapelvek is csakhamar közös nevezőre találtak. 

A teljes helyszíni előregyártáson alapuló szerkezetalkotás átütő erejű formai megújulást 
idézett elő a magyar ipari építészetben. A technológia a szerkezeti komponensek olyasfajta 
plasztikus tagolására és áttörésére adott módot, melynek révén a tervezők az épületek 
formavilágának merőben új karaktert és esztétikai egységet adhattak. Egyes tervezők az elemek 
alakzatainak és tagolásrendjének átfogó szisztematizálásával – egységes térbeli mintázatba való 
foglalásával – nem egyszerűen a statikai erőjáték „természeti rendjének” szépségét igyekeztek 
érvényre juttatni, hanem a helyszíni előregyártás építéstechnológiai progresszivitásából eredő 
sajátos szerkezeti minőség „monumentalizálására” is törekedtek. 

Kapcsolódó publikációk: Haba 2012/a; 2012/b; 2013/b; 2014; 2015/a; 2017 

3. tézis: A szocialista realizmus dilemmája (1951–1956) 

A Rákosi-korszak ipari építészetének formai sajátosságait a szerkezeti és 
gyártástechnológiai tendenciákon túl a szocialista realizmus ideológiája is alakította. 
Kétségtelen ugyan, hogy a szocialista realizmus kérdései az iparosítás szigorúan 
műszaki jellegű feladatai közepette csak másodlagos jelentőségűek lehettek, a 
stílusdiktátumok – és a nyomukban járó építészetelméleti vívódások – hatására mégis 
sokféle formai törekvés bontakozott ki, elsősorban azon ipari létesítmények körében, 
melyek szerkezeti és gyártástechnológiai szempontból nem tették lehetetlenné az 
ideológiához való igazodást. 

Az 1951-ben bekövetkező „szocreál fordulathoz” vezető folyamatok az ipari építészetet 
közvetlenül nem érintették, a diktátumok hatása azonban elérte ezt a szakterületet is – bár jelentős 
késéssel és közel sem olyan intenzitással, mint a köz- és lakóház-építészetet, s még akkor is, ha a 
technológiai kötöttségek számos üzemi épülettípus esetében mentesítették a tervezőket a formai 
kritériumok kényszerétől.  

A fokozódó ideológiai nyomás elsősorban a reprezentatívabb jellegű csarnokok (főképp a 
nehézipari telepek üzemi főépületei, erőművek, stb.) tervezésére hárult, súlyos dilemmával 
szembesítve az építészeket: az volt a kérdés, hogy miként lehet a szocreál stiláris követelményeit 
(a klasszicizáló formálást) és a gyártástechnológiai rendszerek által megkövetelt építészeti 
konfigurációkat összehangolni. Egész sor tervezői stratégia született a válaszok megtalálására: 
ezek részint az építészet többi területén elterjedő formálásmódokkal álltak rokonságban, részint 
azoktól lényegesen eltérve, az ipari épületek specifikumaihoz igyekeztek alkalmazkodni. Az 
utóbbiak körében az a tervezői attitűd volt a legjelentősebb, mely az előregyártott vasbeton 
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konstrukciók egyfajta klasszicizáló modulálásával igyekezett megfelelni a szocreál ideológiájának, 
ugyanakkor a szerkezetek inherens sajátosságaival és az épületek funkciójával sem került 
ellentmondásba. 

Mindez rámutat arra, hogy az építészszakmában – és nyomában immár az építészettörténet-
írásban is – általánosnak tekinthető nézet, miszerint az ipari beruházások „védett zónát” képeztek 
a szocreállal szemben, s a ritka kivételek voltaképpen csak a szakterület határmezsgyéjén 
születtek, revideálandó. 

Kapcsolódó publikációk: Haba 2012/a; 2012/b; 2015/a 

4. tézis: Paradigmaváltás az ipari építészetben (1957–1960) [ 

A Kádár-rendszer ún. korrekciós gazdaságpolitikájával és a Rákosi-korszak szakmai 
tapasztalataira alapozódó mérnöktudományi revízióval szoros összefüggésben nagy 
horderejű paradigmaváltás következett be a magyar ipari építészetben 1957–1960 
táján. E fordulat során a helyszíni előregyártáson alapuló szerkezeti innováció 
domináns szerepe megtört, s ismét megnyíltak az utak a korábban háttérbe szorított 
kivitelezési eljárások és szerkezeti szisztémák fejlesztésének, mint ahogy ekkoriban 
jöttek létre a Rákosi-korszakban nagyrészt sikertelen tipizálási munka merőben új – 
immár célravezetőbb – metódusainak szakmai alapjai is. 

A Rákosi-diktatúra fejlesztési koncepciójával radikálisan szakítani igyekvő kádári 
gazdaságpolitika az ipari építkezések lebonyolításának általános módszereit, így az építészeti 
tervezés és kivitelezés elveit is számvetés tárgyává tette. Ebben a folyamatban az a törekvés 
okozta a legmélyrehatóbb változásokat, amely a helyszíni előregyártás gyökeres 
újrapozícionálását, más kiviteli-tervezési módszerekkel való szembeállítását – végső soron az 
ipari építészet szerkezeti „heterogenizálását” kezdeményezte, a mérnöki innováció nagyrészt 
egyetlen építéstechnológiára leszűkített, „homogén” korszaka után. Mindinkább megingott a 
korábban általános meggyőződés, miszerint a nagyobb ipari beruházások számára 
Magyarországon elsősorban a helyszíni előregyártás jelenti a legköltséghatékonyabb megoldást. 
Ennek hatására új lendületet vehetett a monolitikus technológiák fejlesztése, főképp a 
héjszerkezetekben rejlő előnyök kiaknázása érdekében, s egyre nagyobb hangsúlyt kaphatott a 
Rákosi-korszakban csak kivételes esetekben alkalmazott acélkonstrukciók szélesebb körű 
bevezetésének kérdése.  

Ezeket a változásokat nemcsak az építőipar javuló helyzete és a mérnökök egyre szélesedő 
nemzetközi kapcsolatrendszere, hanem az az élénk kísérletező szellem is segítette, mely 
ekkoriban minden tervezőközösséget áthatott, s amely alig áttekinthető formai gazdaságot, átütő 
erejű esztétikai megújhodást idézett elő az ipari építészetben. Új alapokon folytatódott a tipizálás 
munkája is: véget vetve a korábbi évek kedvezőtlen szakmai viszonyok között zajló és túlzottan 
szerteágazó kísérletezéseinek, megkezdődött a tudományos mélységű modulkoordináción alapuló, 
üzemi előregyártású univerzális típusszerkezetek kifejlesztése. 

Kapcsolódó publikációk: Haba 2012/c; 2013/b; 2013/a; 2014; 2015/a; 2015/b; 2017 
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5. tézis: A helyszíni előregyártás szerepváltásai (1957–1970) 

A helyszíni előregyártás gyakorlata az 1950-es évek végén lezajló szakmai 
paradigmaváltás, illetve az azt követő építőipar-fejlesztési hullámok hatására 
gyökeres szerepváltásokon esett át. Noha régi innovativitását nem veszette el, az 1957 
és 1965 közötti években mégis növekvő mértékben ötvöződni kezdett a mind nagyobb 
teret hódító monolitikus és acélszerkezeti technológiákkal, valamint a segédüzemi 
előregyártás új módszereivel; majd 1965 után ez utóbbiak a mindinkább fellendülő 
nagyüzemi szerkezet-előregyártással együtt már átvették tőle a főszerepet. 

A helyszíni előregyártás helyzete az 1950-es évek végén sajátos kettősséget mutatott. Egyfelől 
ekkoriban épültek fel a Mátrai-féle nagyelemes organizált előregyártási rendszer azon 
létesítményei, melyek szerkezeti komplexitása az adott építőipari lehetőségekkel elérhető 
maximumot jelentették. Másfelől a helyszíni előregyártás – korábbi prioritásának fokozatos 
elvesztésével – mindinkább betagozódott a sikerrel alkalmazott újabb építéstechnológiák közé, 
bár alkalmazása általános maradt.  

Nemcsak a módszer alkalmazásának aránya változott meg ekkoriban, hanem maga a 
gyakorlat is sokkal differenciáltabb lett, hogy érzékenyebben igazodhasson az új építőipari és 
gazdasági szituációhoz. Ugyanakkor ez az alkalmazkodókészség szükségképpen felbontotta a 
helyszíni előregyártáson alapuló szerkezeti innováció korábbi integritását, mind a 
mérnöktudományi princípiumokra, mind az egyes feladatok formai megoldásaira vonatkozóan: az 
1960-as években jellemzővé vált, hogy a tervezők a helyszínen előregyártott elemeket 
segédüzemben készített komponensekkel, illetve monolit és acél konstrukciókkal kombinálták. 
Azonban nem volt hiány a helyszíni előregyártáson alapuló friss vívmányokban sem, különösen a 
térbeli erőjátékú szerkezetekre, illetve a korábbiaknál kisebb léptékű, könnyebb elemeket 
alkalmazó, s ekképp az új építéstechnológiákkal is versenyképesnek bizonyuló szisztémák 
kialakításával kapcsolatban. Az évtized közepétől a típusterveken alapuló segédüzemi és 
nagyüzemi előregyártás egyre nagyobb szerepre tett szert a vasbeton konstrukciók terén, olyan 
mérvű sztenderdizáció felé tendálva, amely szükségképpen háttérbe szorította a helyszíni 
előregyártáson alapuló szerkezetalkotás hagyományait, s elgyengítette annak egyik legfőbb 
értékét, az esztétikai autonómiára való törekvést. 

Kapcsolódó publikációk: Haba 2012/c; 2013/b2014; 2015/a 

6. tézis: Flexibilitás és univerzalitás: az ipari épület új ideája (1957–1970) 

A gyártástechnológiai rendszerek egyre gyorsuló elavulása és a kádári építőipar-
politika az üzemi épület fogalmának újraértelmezését tette szükségessé az 1950-es 
évek végétől. Tudatosodott, hogy az ipari létesítményeknek mind szerkezeti, mind 
funkcionális értelemben olyan flexibilis rendszerré kell válniuk, mely lehetővé teszi a 
technológiai változásokat és egyszerre több ipari ágazat igényeinek is megfelel. Az 
ipari épület új ideája nemcsak a rugalmasan átalakítható egyedi szerkezetek és az 
üzemi előregyártású univerzális típusszerkezetek folyamatos fejlesztését ösztönözte, 
hanem az ún. helyszíni tipizálás gyakorlatát is. 

A flexibilis üzem fogalma kétféle értelemben nyilvánult meg a korszak tervezői gyakorlatában. 
Az ún. térbeli flexibilitású szerkezetek részben vagy teljesen egészükben mozgatható, 



 128 

csereszabatos elemekből állnak, melyek a mindenkori gyártástechnológiához pontosan igazodó 
egyedi konfigurációk összeállítására adnak lehetőséget. Az ún. funkcionális flexibilitás esetében 
viszont az épület nagyrészt fix szerkezetű, mégis utat enged a rendeltetésbeli változásoknak, 
minthogy építészeti és gépészeti rendszere nagyrészt független az adott gyártástechnológiai 
struktúráktól, illetve kellően általános méretrendű ahhoz, hogy sokféle igény szempontjából 
optimális legyen.  

Ez utóbbit az elsősorban könnyű-, gép- és élelmiszeripari célokra tervezett univerzális 
típusszerkezetek valósították meg a legteljesebben. Az első ilyen szerkezeteket az 1957–1960 
körül lezajlott kísérletek után vezették be az ipari építészetbe, de nagyvolumenű gyártásukra és 
adaptálásukra csak az 1960-as évek közepétől került sor – erős gazdaság- és építőipar-politikai 
ösztönzésre. Általában a funkcionális flexibilitás tárgykörébe sorolható az ún. helyszíni tipizálás 
is, mely egy-egy nagyobb ipartelep létesítményeinek egységes méretrenden és szerkezeti-
kivitelezési szisztémán alapuló tervezését jelentette. Miközben a üzemi előregyártású 
típusszerkezetek egyre egységesebb elemkészletei mind kisebb esélyt adtak arra, hogy az egyes 
létesítmények formai értelemben is sajátos karakterű művé váljanak, addig a helyszíni tipizálás 
elve alapján megszülető épületegyüttesek úgy emelkedtek a totális sztenderdizálás eszményének 
megtestesítőivé, hogy közben egyedi építészeti alkotásokként is értelmezhetők voltak – esztétikai 
rendszerükben egyfajta „autonóm univerzalitást” érzékeltettek. 

Kapcsolódó publikációk: Haba 2014; 2015/a; 2015/b 

7. tézis: A gyártástechnológia mint konkurens: az építészeti integritás problémája (1947–
1970) 

A 3. tipológiai csoportba tartozó létesítmények tervezése során mindvégig 
bizonytalanok voltak az építészek, a szerkezettervező mérnökök és a gépész-
konstruktőrök kompetenciájának határai. Ez a szituáció a létesítmények funkcionális 
és esztétikai integritásának megteremtése kapcsán egyaránt jelentős problémákat 
okozott. Meghatározó célkitűzéssé vált, hogy az építészeknek nemcsak a 
termelőberendezések formavilágának tervezésébe kell bekapcsolódniuk, hanem 
érzékennyé kell válniuk a gyártástechnológiai innováció folyamatai iránt is, hogy 
minden új vívmányra rögvest magas színvonalú építészeti választ adhassanak. 

Ebben a feladatkörben a gyártástechnológiai berendezések tervezői gyakran nem pusztán 
bizonyos paraméterek tekintetében határozták meg az építészeti konstrukciókat, hanem a maguk 
egészében, átfogó formavilágában is. Felmerült tehát a kérdés, hogy vajon meddig értelmezhetők 
a gép-épületek szerkezeti-funkcionális szempontból „teljes értékű” épületnek, s hol van az a pont, 
ahol az építészeti integritás már végképp felbomlik a gyártástechnológiai tervezés expanziója 
következtében. Különösen azokban az iparágakban erősödött ez a dilemma, melyekben mind 
nagyobb mértékben alkalmaztak szabadtéri berendezéseket.  

Mindez az ipari építészet többi szakterületétől radikálisan eltérő tervezői stratégiát követelt 
meg, melynek centrumában az a felismerés állt, hogy mind a gépek, mind az építészeti 
szerkezetek megalkotása során a formatervezéshez hasonlóan kell szintetizálni a mérnök 
tudományos-műszaki szempontjait és a tervezőművész invencióit. Világossá vált, hogy minden 
érintett szakmának újra kell értelmeznie a tervezési folyamatokban betöltött szerepét: egyfelől az 
építészeknek és a szerkezettervező mérnököknek lépést kell tartaniuk a konkurensként fellépő 
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gyártástechnológiai innovációval rugalmasan alkalmazkodó, egyszersmind esztétikailag koherens 
rendszerek kialakításával, másfelől a gépész-konstruktőröknek is meg kell nyílniuk az építészet 
által képviselt értékek iránt. 

Kapcsolódó publikáció: Haba 2012/c 

8. tézis: A magyar ipari építészet nimbusza (1950–1970) [7, 9] 

A magyar ipari építészet, illetve annak centruma, az IPARTERV körül egyfajta 
nimbusz kezdett kialakulni már az 1950-es évek elejétől: a szakterület egyre inkább 
mint sikerágazat, a vállalat pedig mint különleges alkotóműhely értelmeződött, amely 
technikai progresszivitásával, szellemi nyitottságával és szakmai szuverenitásával 
mutat példát a szakma egésze számára. Az ideálkép formálódásában a korszak 
elméleti szakemberei, a vállalat vezető személyiségei, a szakpolitikusok és a közéleti-
kulturális sajtóorgánumok egyaránt szerepet játszottak. 

A háború utáni magyar ipari építészet ma is élő nimbuszának eredőit mindenekelőtt a szakterület 
1950–1960-as évekbeli teljesítményének kortárs recepciójában találjuk meg. Ebben a tekintetben 
különösen jelentős az 1950-es évek elején és az 1960 körüli években lezajlott szerkezeti 
megújulás bőséges szakmai elismerése, méltatása és nemzetközi sikere. Míg a szakmai fórumok a 
Rákosi-korszakkal kapcsolatban elsősorban a roppant mérnöki erőfeszítések invenciózusságát 
hangsúlyozták, addig a korai Kádár-korszak tevékenységét immár a legfrissebb nemzetközi 
vívmányokkal és tendenciákkal lépést tartó, ugyanakkor a lokalitások iránt is érzékeny 
szelleméért, gazdasági-társadalmi felelősségtudatáért dicsérték. Ekkoriban az ipari építészet 
presztízsének emelkedéséhez a politikai sajtó is hozzájárult, folyamatosan publikálva az új 
üzemek „látványosságait” a pártpropaganda vizuális háttereként. A korszak építészetteoretikusai 
kezdték hangsúlyozni az ipari építészet magas esztétikai színvonalát és szakmai állhatatosságát – 
főképp a szocialista realizmus diktátumai és az építőipari sztenderdizáció vonatkozásában. Bár az 
ipari építészet nem volt teljes mértékben védett a szocialista realizmussal szemben, az informális 
szakmai közegben mégis az építészeti elvhűség szimbólumává vált már az 1950-es évek első 
felétől.  

Ezek az egymásra ható folyamatok hozták létre az ipari építészetnek azt a sajátos képét, 
melyet a szakma évtizedeken át továbbörökített, annak ellenére, hogy az építőipari tömegtermelés 
ezen a szakterületen is elsematizálódáshoz vezetett. Ez a kép persze nem a valóság pontos vetülete 
– sokkal inkább az ipari építészet sajátos hazai helyzetéről és sajátszerűségéről alkotott különféle 
koncepciók szellemi hátterét világítja meg. 

Kapcsolódó publikációk: Haba 2015/a; 2017 
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Résumé and theses 
Connections between Structure, Technology and Aesthetics  

In Hungarian Industrial Architecture from 1947 to 1970 
 

 
 
The dissertation discusses the changes in Hungarian industrial architecture between 1947 and 
1970 resulting from the new trends in structural design and production technology, and explores 
the related aesthetic ambitions in architectural planning. The theme extends to the economic 
policy context of industrial architecture too, and also takes a look at the interaction between the 
Hungarian and international trends that occured in the profession. The time interval surveyed by 
the dissertation is discussed in three periods based on the turning points in industrial policy, 
structural development and architectural theory, each forming the theme of a larger chapter. 

The first chapter is devoted to the architectural activities in the service of the industrial 
programme of the three-year economic plan in 1947–1949. It mainly focuses on ambitions aimed 
at the creation of new structural design and implementation methods based on the country’s 
limited resources and catering to the large-scale capacity expansion of the building industry that 
ensued at the time as well as to the fast-paced development projects that were to be launched in 
the years to come. The second chapter examines the gigantic industrial construction projects 
within the first five-year plan, which was at the focal point of the Rákosi regime’s economic 
policy: it discusses how on-site precasting, (i.e. the prefabrication of reinforced concrete structural 
units on the building site) had become the dominating building technology thanks to the 
architectural and engineering achievements of the late 1940s, and what structural design methods 
and systems of aesthetic principles came into being in its wake. The chapter also looks at the 
multifarious standardisation attempts in industrial architecture, providing a main pillar of 
technical innovation expected by policy-makers. This section of the dissertation ends with the 
analysis of design strategies aimed at  relaxing the confrontations between the stylistic dictates of 
socialist realism and the production technology constraints that dominated industrial architecture. 
The third chapter first studies the crucially important paradigm shift in industrial architecture 
closely linked to the corrective economic policy and the boost in international professional 
relations in the early years of the Kádár era. This is followed by the study of new building 
technology, structural design and standardisation trends that were brought about by the change – 
with special attention paid to the accelerating development of monolithic structures and steel 
constructions, the radically changing role of on-site precasting, the issues of architectural 
flexibility and adaptability and the introduction of plant prefabricated standard structures.  This 
part also contains a detailed analysis of the far-reaching renewal of architectural forms that 
resulted from these processes, and delivers an in-depth discussion of the recurring problem of 
aesthetic autonomy generated by the ever increasing standardisation of the building industry in the 
1960s. Chapter four discusses the plant types with their gigantic equipment and architectural 
structures being completely intertwined: as the constructions and forms of these facilities 
were defined by the requirements of production technology, the question arose whether 
buildings distinguished by architectural integrity can be designed in this category at all. The 
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chapter focuses attention on the planning strategies, systems of principles and design methods 
resulting from this challenging professional dilemma. 

The final chapter of the dissertation not only contains the conclusions for each chapter but 
also touches upon the professional, political and social backgrounds that contributed to the 
nimbus which was created around the industrial architecture of the 1950s and 1960s and around 
its centre, the Industrial Building Design Company (Ipari Épülettervező Vállalat), and which still 
lives on today. 

The new scientific findings of the dissertation can be summed up by the following eight 
theses, which encompass the main themes of the chapters. 
 
 
Thesis 1: Seeking new paths to rebuild the industry (1947–1949) 

The vast rebuilding launched within the three-year economic plan (1947–1949) 
required the radical renewal of Hungarian industrial architecture. Design 
communities were looking for new structural development and standardisation 
methods enabling them to complete the vast amount of tasks within a short time amidst 
the grave challenges of the building industry and the economy. The diverse attempts 
created the basis for those professional sets of principles and building technologies 
that would be developed from the early 1950s and lead to the emergence of new 
methods of architectural forming. 

The main problems in industrial construction projects in the post-war years were the shortage of 
rolled steel supplies and the high market price of timber. Implementation procedures able to 
reduce the use of these raw materials to the lowest level had already come to the attention of the 
profession around 1946–1947: architect communities mainly focussed their efforts on the further 
development of the latest variants of on-site precasting and monolithic technologies. Two main 
versions of on-site precasting technology was introduced: one fully applicable to building 
structures, and one partly applicable and combined with monolithic technology. 

Fully on-line precasting was only applied experimentally and in a narrow scope at the time, 
but thanks to the architect team led by Gyula Mátrai this technology had been developed into a 
complex structural design system by 1949–1950. This process proved to be forward-pointing in an 
aesthetic sense too: although it was a formative period in regard to the configurations and detailing 
of structures, they had the rudiments of the bold and mature industrial hall design compositions of 
the 1950s.  

The variants of the far more frequently applied partial onsite precasting and the new 
monolithic technologies were widely adopted mainly thanks to the efforts of Sándor Major’s 
planning team and the Industrial Building Design Institute. Compared with the pre-WW II 
reinforced concrete hall structures, these methods did not bring about an aesthetic renewal in the 
links between material, form and construction, individual architectural inventions triggered by 
engineering innovation added new colour to the overall ambitions of modern Hungarian industrial 
architecture aimed at renewing architectural forms. 

Publication: Haba 2012/b 
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Thesis 2: Upswing in on-site precasting and the “new concrete aesthetic” (1950–1956)  

The stepped up pace of industrialisation and constructions introduced by first five-year 
plan (1950–1954) increasingly urged architects to intensely develop fully on-site 
precasting, pushing other building technology innovations into the second place. 
Thanks to the diversified engineering innovations, the method was used in a wide 
range of systems, while planning and implementation principles increasingly 
converged over time, also in regard to form, since the various trends of structural 
design based on on-site precasting were generally pervaded by the same “new 
concrete aesthetic”. 

From 1950–1951 onwards fully on-site precasting was important not only for its primary benefits 
but also because it was a process based on easily standardised principles and methods applicable to 
a significant part of industrial architectural tasks. Inherent in the method was also a flexibility that 
gave a relatively free hand to architects in regard to form, allowing greater space for creative 
autonomy.  

Fully on-site precasting soon became the dominant method and was further developed along 
various configurational principles. For example, the organised prefabrication system with large-
scale units applied by the Mátrai Group was based on frames prefabricated in one piece, while 
Miklós Gnädig and his circle gave preference to structural systems built from so-called linear and 
arched members. These trends, however, were not sharply opposed to each other; there was much 
mutually beneficial interaction between them, similarly to the areas of planning and 
implementation principles that soon came to a common denominator. 

Structural design based on on-site precasting introduced a ground-breaking renewal of form 
in Hungarian industrial architecture. As it allowed an extremely diverse division and articulation 
of structural components, architects were able to impart a brand new character and aesthetic unity 
to their designs. Some architects applied an overall systematisation of forms and divisions – i.e. 
created unified spatial patterns – not merely to emphasise the beauty of pure order resulting from 
the laws of statics, but with the ambition to “monumentalise” the structural quality of designs 
resulting from the progressiveness of on-site building technology. 

Publication: Haba 2012/a; 2012/b; 2013/b; 2014; 2015/a; 2017 

Thesis 3: The dilemma of socialist realism (1951–1956) [1, 2, 7] 

The stylistic attributes of industrial architecture in the Rákosi era were not only 
shaped by structural and production technology trends but also by socialist realist 
ideology. While amidst the strictly technical tasks of industrialisation the issues of 
socialist realism were obviously secondary in importance, the stylistic dictates – and 
the dilemmas they triggered in architectural theory – produced a range of solutions 
pertaining to architectural form, especially in the case of industrial facilities the 
structure and production technology of which allowed a certain adaption to social 
realist ideology. 

While the processes that led to the “socialist realist turn” of 1951 did not directly impact industrial 
architecture, the effect of its dictates reached this area too. However, it occurred with a significant 
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delay and far less intensely than in public and residential architecture, and in the design of many 
building types architects were exempt from having to meet prescribed stylistic criteria thanks to 
the technological requirements being treated as the priority.  

An increasing ideological pressure was primarily aimed at industrial halls with a more 
representative function (especially the main factory buildings of heavy industry plants, power 
stations, etc.), creating a huge dilemma for architects: how could the stylistic requirements of 
socialist realism (the application of classicising forms) and the architectural configurations 
demanded by production technology systems be harmonised? A wide range of strategies came into 
being to answer this question: some of them were akin to form creation methods used in other 
areas of architecture at the time, while others differed from these completely and strove to adapt to 
the specifications of industrial buildings. The most important attitude among the latter group of 
architects was to modulate the prefabricated reinforced concrete constructions in a classicising 
fashion to satisfy the ideology of socialist realism, while not violating either the inherent features 
of structures or the function of buildings. 

In light of the above, it seems timely to revise the generally held view in the architectural 
profession – and thus in the writing of architectural history – claiming that industrial development 
projects were “protected against” socialist realism and only rare exceptions existed on the margins 
of architecture. 

Publication: Haba 2012/a; 2012/b; 2015/a 

Thesis 4: Paradigm shift in industrial architecture (1957–1960)  

A far-reaching paradigm shift occurred in Hungarian industrial architecture around 
1957–1960 closely linked to the so-called corrective economic policy of the Kádár 
regime and the revision in the engineering sciences based on the experiences of the 
Rákosi era. The dominance of structural innovations based on on-site precasting 
ended, and opportunities opened up for the further development of previously side-
lined implementation methods and structural systems; the professional foundations 
were laid for new and successful standardisation methods after the mainly failed 
attempts aimed at the same in the Rákosi era. 

The Kádár era’s economic policy striving to radically break with the development concepts of the 
Rákosi era challenged the methods of how industrial constructions were managed in general, 
including the principles of architectural planning and implementation. The deepest changes in this 
process was brought about by initiatives aimed at the radical repositioning of on-site precasting 
and its comparison with other implementation and planning methods, i.e. at the “heterogenisation” 
of industrial architectural structures after the “homogenous” period of engineering innovation 
reduced to one building technology for the most part. The generally held contention that on-site 
precasting is the primary most cost-effective solution in industrial development projects 
increasingly lost ground, giving new impetus to the development of monolithic technologies in 
general and the exploitation of the advantages inherent in shell structures in particular; the idea of 
introducing a wider use of steel constructions – only used in the Rákosi era in exceptional cases – 
also came to the fore.  

These changes were not only facilitated by the improving situation of the building industry 
and the expanding international relations of engineers, but also by a lively spirit of experimenting 
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that generally pervaded the architect communities of the time, and resulted in a barely 
comprehensible wealth of forms and an impactful aesthetic revival in industrial architecture. 
Standardisation efforts were placed on new foundations too: the excessively diverse 
experimentations of the previous years pursued under unfavourable professional conditions were 
stopped, and the development of factory  prefabricated universal standard hall structures based on 
scientifically founded modular coordination began. 

Publication: Haba 2012/c; 2013/b; 2013/a; 2014; 2015/a; 2015/b; 2017 

Thesis 5: The changing roles of on-site precasting (1957–1970) [3, 4, 6, 7] 

The paradigm shift in industrial architecture in the late-1950s and the waves of 
building industry development that followed resulted in radical changes in the role of 
on-site precasting. While retaining its innovative character, in the years 1957-1965 it 
was increasingly combined with the ever more widely used monolithic and steel 
structure technologies as well as the new plant-prefabrication methods; after 1965 it 
actually lost its previous leading role. Thus, the aesthetic ambitions specific to the 
earlier structural design were forced into the background. 

On-site precasting was in a rather ambiguous situation in the late-1950s. The structural complexity 
of the facilities built at the time using the Mátrai group’s organised prefabrication system with 
large-scale units exhausted the maximum potential of the building industry. On the other hand, 
having gradually lost its earlier priorities, on-site precasting was increasingly regarded as simply 
one among many successfully applied building technologies, although it continued to be widely 
used.  

Apart from the extent of its use, the practise on on-site precasting became far more 
differentiated to be more adaptable to the new situation in the building industry and the economy. 
This adaptability, however, was bound to damage the integrity of structural innovations in regard 
to both engineering science principles and the specific design solutions pertaining to form: it was 
common practice in the 1960s that the on-site precast elements were combined with components 
produced in temporary prefabrication plants (so-called ancillary plants) set up near the 
construction site and with monolithic reinforced concrete and steel constructions. This period was 
not lacking in fresh innovations based on on-site precasting either, especially in the area of 
developing systems based on three-dimensional structures as well as ones using smaller-scale and 
more lightweight elements and thus being competitive with the new building technologies. From 
the mid-1960s the vast-scale prefabrication carried out in large-capacity, permanent plants and 
based on standard plans gained more and more ground in the area of reinforced constructions; it 
was gradually assuming a level of standardisation and slowly pushed into second line those 
structural development traditions that were based on on-site precasting, thus diminishing one of its 
main strengths: striving towards aesthetic autonomy. 

Publications: Haba 2012/c; 2013/b2014; 2015/a 

Thesis 6: Flexibility and universality: the new concept of the industrial building   (1957–
1970) 
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The production technology systems becoming increasingly obsolete coupled with the 
building industry policy of the Kádár regime required a revision of the concept of the 
industrial building from the late-1950s. It had become clear that industrial facilities 
must be flexible systems both structurally and functionally enabling them to be 
adaptable to technological changes and to simultaneously cater to the various needs of 
different industries. The new ideal of the industrial building urged not only the 
continuous development of flexibly convertible unique constructions and plant-
prefabricated universal standard hall structures but also encouraged the practice of 
on-site standardisation. 

The concept of a flexible industrial plant was manifest in the designs of the period in two ways. 
Spatial flexibility meant that structures were constructed from partly or fully moveable and 
replaceable elements allowing the opportunity to design unique configurations that are still 
accurately adapted to the available production technologies. Functional flexibility meant that 
buildings had a fixed structure for the most part while allowing for some functional changes since 
their architectural system and machinery were mostly independent of the given production 
technological structures, or they were of a vast enough scale enabling them to be optimally used 
for a range of purposes.  

The latter was realised to the fullest in universal standard halls designed for the light, 
machine and food industries. The first functionally flexible structures were introduced in industrial 
architecture after the experiments of 1957–1960 but their large-scale production and adaptation 
started only in the mid-1960s – urged by a strong economic and building industrial policy. On-site 
standardisation, which means the planning of the facilities of monumental industrial plants based 
on standardised dimensions and structural system, is generally included in the category of 
functional flexibility. The increasingly unified sets of elements used for plant-prefabricated 
standard structures provided fewer and fewer opportunities for architects to lend buildings their 
own aesthetic character, while ensembles of buildings designed based on the principle on on-site 
standardisation came to be regarded as embodying the ideal of total standardisation and at the 
same time could be seen as autonomous architectural designs – their aesthetic system conveyed a 
kind of “autonomous universality”. 

Publications: Haba 2014; 2015/a; 2015/b 

Thesis 7: Production technology as a rival: architectural integrity challenged (1947–1970) 

During the design of facilities belonging to typological group 3 the scope of 
competence of architects, structural designers and mechanical engineers. The 
resulting situation created serious challenges in regard to preserving both the 
functional and aesthetic integrity of these buildings. It had become a key objective that 
architects should be involved not only in the design of production equipment but also 
respond to the processes of production technology innovation and be prepared to 
provide high quality architectural solutions to the new innovations. 

Entrusted with this task, the designers of production technology equipment determined not only 
some of the parameters of architectural constructions but also their overall design. Hence, the 
question arose: what is the point where these buildings can still be regarded as structurally and 
functionally ‘full-fledged’ buildings, and at what point does architectural integrity end as a result 
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of the expansion of production technology planning? This dilemma was especially stark in those 
industries where open-air equipment was used on an increasingly large scale. 

The new situation demanded a radically new planning strategy not only from the architects 
but also the other professionals of industrial architecture. The central issue was the recognition that 
in the design of both the machines and the architectural structures the scientific-technical 
considerations of technologists and the artistic invention of architects must be synthesised 
following the practice of industrial design. It had become clear that the professionals involved had 
to reinterpret their roles in the planning process: architects and structural engineers had to keep 
pace with the new production technology innovations by designing flexibly adaptable and at the 
same time aesthetic and coherent systems, while mechanical engineers had to adopt an openness to 
architectural considerations. 

Publication: Haba 2012/c 

Thesis 8: The nimbus of Hungarian industrial architecture (1950–1970) [7, 9] 

From the 1950s onwards Hungarian industrial architecture and its centre, the 
IPARTERV Company, were elevated to a special status: the former was increasingly 
regarded as an area synonymous with success, and the latter was seen as a unique 
creative workshop showing the way forward with its technical progressiveness, 
intellectual openness, and professional autonomy. The theoreticians of this period, the 
leading figures of IPARTERV, as well as the various politicians and press organs 
equally contributed to the creation of this idealised image. 

The reasons for the still existing idealised image of post-WW II industrial architecture must be 
primarily sought in the contemporaneous reception of the achievements in the area in the 1950s–
1960s. Especially important was the ample professional recognition and praise shown to the 
structural renewal of the early 1950s and the years around 1960, as well as its international success. 
While professional forums mainly emphasised the inventiveness of the massive engineering efforts 
of the Rákosi era, they praised the Kádár era for its receptiveness and responsiveness to the latest 
international innovations and trends as well as to the local requirements which was combined with 
an economically and politically responsible attitude. In this period the prestige of industrial 
architecture was also enhanced by the political media through numerous publications using the 
“spectacular” solutions of new industrial facilities as a visual backdrop of party propaganda. The 
architectural theoreticians of the time began to emphasise the high aesthetic standard and 
professional integrity of industrial architecture, especially in association with the dictates of 
socialist realism and the standardisation of the building industry. Although industrial architecture 
was not fully protected against socialist realism, it was regarded in informal professional circles as 
a symbol of loyalty to modernist architectural principles from the first half of the 1950s. 

These interdependent processes resulted in the unique image of industrial architecture that 
was passed on by the profession for decades despite the fact that mass production in the building 
industry had led to schematic solutions in this area too. However, this image is not an exact 
reflection of reality but much rather a summary of the intellectual background of concepts created 
about the unique situation of Hungarian industrial architecture. 

Publication: Haba 2015/a and 2017 
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Rövidítések jegyzéke 
 

 

 

Folyóiratok: 

ÁM = Általános Mérnök (a MTech 
melléklete) 

ÉÉ = Építés-Építészet 

IÉSz = Ipari Építészeti Szemle 

MÉI = Magyar Építőipar 

MÉM = Magyar Építőművészet 

MT = Műszaki Tervezés 

MTech = Magyar Technika 

PPA = Periodica Polytechnica Architecture 

tf = tér és forma 

ÚÉ = Új Építészet

 

Archívumok, intézmények, ipari létesítmények: 

31. ÁÉV = 31. számú Állami Építőipari 
Tröszt (1951 és 1957 között, 
1957-től: Vállalat) 

BHG = Beloiannisz Híradástechnikai Gyár 

BVK = Borsodi Vegyi Kombinát 

GHZi = Ganz Holding Zrt. irattár 

HCM = Hejőcsabai Cement- és Mészművek 

IPARTERV = Ipari Épülettervező Vállalat 

ITI = Ipari Épülettervező Intézetet 

KGMTI = Kohó- és Gépipari Minisztérium 
Tervező Irodái 

KITI = Könnyűipari Épülettervező Vállalat 

MÉRt = Magyar Építő Rt. 

MGyNV = Magyar Gyárépítő Nemzeti 
Vállalat 

MIÉA IFA = (Modern) (Ipari) Építészetért 
Alapítvány – IPARTERV 
Fotóarchívum 

MNL OL = Magyar Nemzeti Levéltár 
Országos Levéltára 

NÉTI = Nehézipari Épülettervező Vállalat 

NIK = Nehézipari Központ  

TTI = Típustervező Intézet 

TVK = Tiszai Vegyi Kombinát 

TVM = Tiszamenti Vegyi Művek 

UIA = Union Internationale des Architectes 

VEGYTERV = Vegyiműveket Tervező 
Vállalat 

ZIM = Zománcipari Művek 
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