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Bevezetés 

A gyerekkoromat, a nyolcvanas-kilencvenes években Tatabányán töltöttem, ez az 

időszak maradandó hatással bír egy ember életére. Én leépülő nehézipart, fokozatosan 

munkanélkülivé váló bányászokat, és az erdő mélyén megbúvó titokzatos épületeket 

láttam. Sokat jártam felfedezőutakon mind a városban, mind a környékén. A két 

hőerőmű magas kéménye jó tájékozódási pontot nyújtott térben, a műszakváltást jelző 

gőzkürt hangja, a fújás pedig időben. Tudtam, hogy mikor és merre kell hazafelé menni. 

Művészként nem tudom megkerülni ezt a személyes érdeklődést, ami a témához 

köt. Maradandó élmény számomra az a látvány, ahogy a száz évnél is régebbi ipari 

épületekhez egyre másra nőttek hozzá újabbak. Sokszor egyszerű hozzáépítésekről van 

szó, ami kifejezetten emlékeztet a több ezer éve lakott települések fejlődéséhez, ahol az 

ősi alapokon egymás mellett él a román ablak, a gótikus homlokzat, és a folyóra 

telepített törpe vízi erőmű vasbeton épülete. 

Az ipari építészet szempontjából ez a hanyatlás időszaka volt Magyarországon, 

sok üzemet felhagytak, ám a bontással kivártak. Így a generációmra jellemző, hogy 

sokan, nem csak a művészek, érdeklődünk az elhagyott, lepusztult ipari épületek iránt. 

Egyfelől a nosztalgikus hangulatok miatt, de szerepet játszik benne ezeknek az 

épületeknek a funkcióból eredő, még a toldások és a pusztulás ellenére is meglévő 

esztétikája. 

Érdekes volt régi könyvekben nézegetni, hogy mi hogy nézett ki korábban, vagy 

éppen mi tűnt el végleg. Egy idő után azon kaptam magam, hogy ismeretlen városok 

sosem látott épületeinek terveit, építési dokumentációs fotóit, gyárcsarnokok szerkezeti 

felépítését tanulmányozom hosszasan. Míg mások képesek idegen emberek családi 

fotóit nézegetni, engem addig inkább az oszlopok rendszere, a födémek, és a gépek 

kötnek le. 

Első mesterem Tarjáni Antal erdőmérnök, fotóművész. Munkája kapcsán sok, a 

bányaművelés felhagyásával kapcsolatos rekultivációban vett részt, és közben fotózott. 

Nem is akárhogyan, saját készítésű, hengeres lyukkamerájának képe több absztrakciós 

lépést is tartalmazott a valóságban látható látványhoz képest. Az ő segítségével kezdtem 

bele első épületfotós sorozatomba, a régi bányász kórház fényképezésébe. 
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Tarjáni Antal: Palamosó (fotó, lyukkamera)1 

Szakdolgozatom témája kapcsolódik a mestermunkámhoz, ami a négyes metró 

Fővám és Szent Gellért téri állomás építésének, és a kész állomás videó, valamint fotó 

dokumentációja. Alkalmazott építészeti fotóval azonban nem foglalkozom a 

dolgozatban. 

A választott témám számtalan félreértésre adhat okot, volt olyan építész, aki 

meglátva annyit mondott: „olyan [ipari építészet esztétikája] nincs is”. Míg más 

építészek lelkes mesélésbe kezdtek hallatán. Igyekszem mindent a helyére tenni, ezzel a 

problematikával egy egész alfejezetben foglalkozom. 

                                                 
1 Tarjáni Antal: Palamosó fotó, lyukkamera. A szerző engedélyével. 
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1. Elméleti alapvetések 

1.1 A vizsgálat tárgya 

1.1.1 Ipari építészet 

Építmény, épület, műtárgy 

Magyarországon az építmény fogalmát az építési törvény határozza meg. Eszerint 

az építmény helyhez kötött műszaki alkotás. Az épület ennél annyival több, hogy teret 

vesz körbe, és emberi tartózkodás célját szolgálja. Minden építmény műtárgy, ami nem 

épület.2 Műtárgy például a híd, a rádiótorony, a töltés, a távvezeték oszlop. 

A beépítésre szánt területeket a helyi önkormányzatok különféle övezetekbe 

sorolják, mint például lakóövezet, kereskedelmi, szolgáltató övezet, vagy ipari övezet.3 

Az épületek lehetnek lakóépületek, középületek, üzemi épületek és különleges 

rendeltetésű épületek. 

Szakdolgozatomban az ipari építészet alkotásait a lehető legszélesebben 

értelmezem, így szigorúan csak a lakóépületeket és a középületeket zárom ki. 

Elsősorban az ipari termelőüzemeket befogadó épületekkel foglalkozom, de nem zárom 

ki az egyéb üzemi épületeket, például vasútüzemi, távközlési üzemeket, de adott 

esetben egyéb mérnöki létesítményeket, műtárgyakat sem, mint például hidak, 

rádióadók, víztornyok. Ezen túlmenően virtuális épületek ábrázolását is vizsgálom, 

azzal a feltétellel, hogy vagy egy valós létesítmény leképezése legyen, vagy az adott 

virtuális világban legyen üzemi jellege. 

1.1.2 Ipari építészet esztétikája 

A Művészeti kislexikon szerint az esztétika a művészi formával, szépséggel, 

formájának sajátosságával, művészeti kategóriákkal foglalkozó tudomány.4 

Hogyan kapcsolódik ez a fogalom a funkcionalitást megtestesítő ipari 

építészethez? Hiszen egy ipari létesítménynek számtalan praktikus feltételnek kell 

megfelelnie, legyen az törvényi előírás, variálhatóság, vagy akár a munkavégzés 

                                                 
2 dr Jámbor Attila (2008): Ingatlan, épület, építmény, lakás. In: Építési jog, http://www.epitesijog.hu/content/view/40/69/ 
(2012.02.20.) 
3 Övezeti besorolás. In: Ingatlanszótár, http://www.ingatlanszotar.hu/szotar/ovezeti_besorolas.html (2012.02.20.) 
4 Lajta Edit (szerk.) (1980): Esztétika. In: Művészeti kislexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 163 p. 



Vargha Márk Péter  Ipari építészet a médiában 

5/50 

ergonómiai követelményei.5 Ezen kívül úgy, mint bármely más épületnek, minden ipari 

épületnek is szervesen illeszkednie kell a környezetébe, ezért városépítészeti 

szempontokat is figyelembe kell venni a tervezésekor. Egy nagyobb iparterület belső 

felépítésének kialakításakor is hasonlóan kell eljárni, hiszen egy újabb város épül a 

városon belül, legyen szó közlekedési útvonalak kialakításáról, vagy az épületek közötti 

tájékozódásról. 

A legtöbb ember találkozik valamilyen formában ipari épületekkel, mérnöki 

létesítményekkel. Akár csak szemlélőként, szomszédként, akár dolgozóként. Nem 

mindegy, hogy milyen épületeket néz egy életen keresztül. Természetesen itt nem lehet 

öncélú szépségről beszélni, de igenis van igény a funkcióból eredő esztétikára. Egy ipari 

komplexumnak vannak önmagán túlmutató funkciói is, például egy kémény nem csak a 

füstgázok elvezetését szolgálja, de kiváló tájékozódási pontot is nyújt a környéken 

közlekedőknek.6 

Egy idézettel zárom ezt az alfejezetet, ami a Vasúti lexikonból származik, és 

kiválóan rávilágít a lényegre. „Az épületegyüttes akkor kelt kedvező hatást, ha 

tömegében és megjelenési formájában esztétikai egységet alkot.”7 Ez vasútüzemi 

épületegyüttesekre vonatkozik, ám szabadon kiterjeszthető mindenféle ipari 

létesítményre. Az esztétikum sokszor már magából a logikus felépítésből adódóan 

előáll, hiszen az ésszerű rend sajátos szépséget hordoz. 

1.1.3 Média megjelenés 

A médium, többes számban média, a legtágabb értelemben véve minden csatorna, 

amin üzenetet továbbítunk.8 Én is így használom a dolgozatomban, ide sorolva a 

televíziót, a mozit, a fényképeket, számítógépes játékokat, hagyományos 

sajtótermékeket, könyveket, az új média képviselőit, a hírportálokat, a blogokat, a 

fénykép megosztó oldalakat, vagy akár a közösségi hálózati oldalakat is. 

Elsősorban képi, legyen az álló vagy mozgóképi, ábrázolással foglalkozom. Ez 

lehet fotó, rajz, 3D renderelt kép, videó illetve filmfelvétel. Az egyetlen szűkítő feltétel 

az, hogy az adott ipari létesítménynek fontos képi elemként kell megjelennie, vagy az 

                                                 
5 Georgij Boriszovszkij (1971): Szépség, ipar, forma, Gondolat, Budapest, 27 p. 
6 Tillai Ernő (1981): Városkép-városfotó, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 19 p. 
7 Urbán Lajos (szerk.) (1984): Épületegyüttes. In: Vasúti lexikon, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 185 p. 
8 A média fogalma. In: Szabad sajtó, http://szabadsajto.com/archivumunk/99-a-media-fogalma (2012.02.20.) 
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adott mediális megjelenés keretei között megfelelő hangsúlyt kell kapnia akár 

látványában, akár funkciójában. 

1.2 Kérdésfelvetés 

Miért is jelenik meg az ipari építészet a médiában? Elsősorban a különféle 

szakmai publikációkra érdemes gondolni. Az ipari épületeket tervező és kivitelező 

irodák, cégek igénye, hogy megmutassák munkáikat a szakmán belül, legyen az 

nyomtatott sajtótermék, weboldal, építészeti film, vagy konferencia. Sokszor a laikus 

közönség, a közelben lakók tájékoztatása, informálása is lehet cél. Ehhez használhatnak 

filmeket, 3D renderelt animációkat, fotókat. Ez igen fontos, de szűk rész, ráadásul 

nagyon is magától értetődő, így ebben a dolgozatban nem foglalkozom vele. 

Számomra sokkal érdekesebb kérdés, hogy a szakmai prezentációs fórumokon 

kívül még megjelenik-e máshol is az ipari építészet a médiában. Ez alatt értek 

művészeti alkotásokat, de popkulturális termékeket, és egyéni közlésvágyból eredő 

inetrenetes publikációkat is. A kérdésfeltevésben már részben megtalálható a válasz is. 

Igen, sejtjük, hogy vannak ilyen, nem szakmai megjelenések is. A második fejezetben 

sorra veszek ezek közül jó néhány különböző jellegűt. 

Felmerül a kérdés, hogy az emberek, akik nem hivatásszerűen foglalkoznak ipari 

építészettel, miért is keresik a látványt, miért rajzolják, festik, videózzák, fényképezik. 

Erre a kérdésre próbálok néhány választ adni a harmadik fejezetben. 
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2. Konkrét esetek 

A konkrét eseteket a prezentáció helye szerint rendezve mutatom be. Számtalan 

olyan megjelenés van, ami kitalált teret mutat be, vagy éppen nem azonosítható. A 

szélesebb körben ismertté vált, több média megjelenéssel bíró helyszíneket a 

legismertebb megjelenésük kapcsán tárgyalom, utalva a többi megjelenésre is. A 

szakdolgozatom vizsgálódása tárgyának szempontjából nem az épületek építészeti 

milyensége az elsődleges, hanem a prezentáció milyensége, így a hangsúlyt is erre 

helyezem. 

A különféle média megjelenések, művészeti projektek, más-más megközelítést 

igényelnek, ezért az adott típusú prezentációk felsorolása előtt kitérek azok 

jellegzetességére, és megadom a felsorolás szempontjait is. 

2.1 Játékfilmek 

Sok filmben használtak és használnak ipari létesítményeket helyszínként. 

Legtöbbször nem konkrétan önmagukért választják őket, hanem mert egy adott, fiktív 

sztorihoz, szituációhoz megfelelő hangulati környezetet adnak. Szempont volt, hogy 

olyan filmek is kerüljenek a válogatásba, ahol fontos szerepet játszik az ipari építészet, 

és legyen olyan is, ahol csak eszköznek használták. 

Nem is olyan egyszerű konkrét példákat találni nagyjátékfilmek és ipari épületek 

kapcsolatára. A források felkutatása során sokszor nem derül ki, hogy melyik film hol 

forgott, az elemzők és a kritikusok megelégszenek azzal, hogy leírják a pusztuló, sivár 

vagy éppen monumentális ipari környezetet, de a konkrét helyszínt nem említik. Jelen 

esetben fontos lenne ugyan, hogy mit reprezentál a környezet, hogy milyen 

mondanivalót szántak neki, de jó lenne ismerni a valós megfelelőjét is. 

Főleg magyar filmeknél ütköztem nehézségekbe, a kevés adat miatt. Nagy, 

amerikai produkcióknál könnyebb a helyzet. Igaz ugyan, hogy a régebbi filmeknek 

nincs weboldala, és néha az újabbak sem árulják el a forgatási helyszíneket, de a 

hollywoodi filmek piaca világméretű, és egy-egy ismertebb film esetén a lelkes 

rajongók szolgáltatják az adatokat. Ezeket általában nem állt módomban ellenőrizni, 

sokszor ugyanazokat a képeket használják forrásmegjelölés nélkül. A legbiztosabb az 

volt, ha a fénykép hasonlított a filmben látottakra. 
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Minden kiválasztott filmről írok egy rövid összefoglalót, hangsúlyozva benne, 

hogy a film mondanivalóját tekintve miért is volt fontos az adott ipari környezet 

használata. Megadom a rendező és az operatőr nevét, valamint a jellegzetesebb forgatási 

helyszíneket, ha ismertek. Rendelkezésre állás esetén megmutatom az adott helyszínt a 

filmben, és a való életben, legyen az a filmmel egykorú werkfotón, vagy akár rajongó 

által utólag készítetten. 

2.1.1 Magyar játékfilmek 

Ismeri a szandi mandit? 

Rendező: Gyarmathy Lívia 
Operatőr: Somló Tamás 
Év: 19669 
Helyszín: TVK? 

Juli középiskolás, és abba a vegyi üzembe megy nyári gyakorlatra, ahol az apja is 

dolgozik. A fim sokszor humoros módon mutatja meg a teljes foglalkoztatottság 

melletti belső munkanélküliséget. A frissen felépült, első ránézésre logikusan strukturált 

üzem a sok csillogó csővel inkább egy hatalmas templomnak tűnik, a szocialista 

embertípus templomának. De ezek az emberek csak csellengnek ebben a térben, mintha 

nem éreznék sajátjuknak, nem tudnának vele mit kezdeni. Pedig egy ilyen bonyolult 

csőrendszerrel felépített, és működtetett gyár tűnhetne az ész diadalának. Ezzel szemben 

Juli rögtön az elején azt a feladatok kapja, hogy rajzolja le, melyik cső honnan, hova 

megy. A rendező ezzel mutat rá a cselekedetek értelmetlenségére. Egy ilyen vegyi 

komplexumban pontos tervekkel kell rendelkezni a csőhálózatról. Vagy Juli munkája 

felesleges, vagy a látszattal ellentétben nagy kupleráj van ott. Nem jó belegondolni, 

hogy a valóságban mi ihlette ezt. Julinak értenie nem kell, hogy miért is vannak ott a 

csövek, és mit csinálnak. Egyszerűen el kell fogadni őket az egész gyárral együtt, mint 

egy szocialista dogmát, ahogy vannak. 

Korábban egy fórumon olvastam olyat, hogy a frissen felépült Tiszai Vegyi 

Kombinát területén forgatták az üzemben játszódó jeleneteket, de ellenőrizhető forrást 

nem találtam a film forgatási helyszínére vonatkozóan. 

                                                 
9 http://www.port.hu/ismeri_a_szandi_mandit/pls/fi/films.film_page?i_film_id=13421 (2012.02.20.) 
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Kárhozat 

Rendező: Tarr Béla 
Operatőr: Medvigy Gábor 
Év: 198810 
Helyszín: Állítólag részben Oroszlány 

 

Tarr Béla: Kárhozat (Kép a filmből) 

A Kárhozatnál nem számít a konkrét helyszín, a film úgysem ott játszódik. Egy 

fórum hozzászólásban Oroszlányt említik, amiben lehet is némi realitás. A dombok 

között kanyargó drótkötélpályán nyikorgó csillék látványa nagyon erőteljesen 

megmaradt bennem az életből is, hiszen sokat jártam tinédzserként Oroszlányban. Az is 

igaz, hogy ez a látvány lehetne bárhol, bármikor az elmúlt ötven évben. Dorog, Ózd, 

Tatabánya, és még sorolhatnám. Függősín pályák, drótkötélpályák, sínen guruló csillék, 

bányamozdonyok, sztenderdek sora. 

A film nem is igazán történetet mesél el, van benne ugyan valami történés, valami 

ki nem mondott ügylet, ami talán sikerülhet, bár inkább az a valószínű, hogy nem. De ez 

sem számít. Nem történetet mesél, inkább állapotot rögzít, és ez a reménytelenség. 

Ehhez kiváló háttér a nyolcvanas évek leépülőben lévő bányászvárosa, az ipari 

létesítmények látványa, a monoton nyikorgó csillék. Ezeken a helyeken a való életben 

sem volt túl optimista a hangulat ebben az időben. Megkezdődött a bezárás, a leépítés, 

az átszervezés. Már nem volt olyan kiemelkedő munka a bányászoké, mint a hatvanas-

hetvenes években. 

Krasznahorkai László, a film társ írója mondja a főhősről: „Nem is az a kérdés, 

hogy mi a tétje az életének, hanem az, hogy egyáltalán van-e tétje?" 11 

                                                 
10 http://www.port.hu/karhozat/pls/fi/films.film_page?i_film_id=1288 (2012.02.20.) 
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Egészséges erotika 

Rendező: Tímár Péter 
Operatőr: Kardos Sándor 
Év: 198512 
Helyszín: Fót, filmgyár 

 

Tímár Péter: Egészséges erotika (Kép a filmből) 

A film egy mezőgazdasági termelőszövetkezet ládagyártó melléküzemében 

játszódik. Ez egy tipikus kisüzemi forma volt Magyarországon a hetvenes-nyolcvanas 

években, létrejöttét több körülmény is segítette. Egyfelől mindenből hiány volt, a 

piacról nem lehetett beszerezni a szükséges gépalkatrészeket, ládákat, akármit. Másfelől 

a mezőgazdasági munkák idényszerűek, az intenzív munkavégzéssel teli hónapok 

között viszonylag nyugodt időszakok is voltak. Az alaptevékenységhez szorosan nem 

tartozó fenntartási feladatokat azonban a téeszek nem szervezték ki, akkoriban nem 

nagyon voltak olyan szolgáltató cégek. Mindent maguk oldottak meg, a karbantartástól 

a ládagyártásig. Itt is megfigyelhető, hogy a teljes foglalkoztatottság belső 

munkanélküliséget eredményezett. Ezen próbáltak meg úgy segíteni, hogy ha már volt 

emberük státuszban, és ha már gyártották a hiánycikknek számító traktor alkatrészeket, 

és egyebeket, akkor azzal piacra léptek. A harmadik ok pedig az volt, hogy a téeszek 

rendelkeztek a legnagyobb önállósággal a vállalatok közül, viszonylag szabadon 

dönthettek arról, hogy milyen melléküzemeket indítanak.13 Gyakran keresték meg őket 

vállalkozni vágyó emberek, akiknek ez volt az egyetlen lehetősége a cégalapításra. Így 

                                                                                                                                               
11 http://www.port.hu/karhozat/pls/fi/films.film_page?i_film_id=1288 (2012.02.20.) 
12 http://www.port.hu/egeszseges_erotika/pls/fi/films.film_page?i_film_id=513 (2012.02.20.) 
13 Laki Mihály (1998) Kisvállalkozás a szocializmusban. In: Közgazdasági szemle, http://www.kszemle.hu/kiadvany/Laki_-
_Kisvallalkozas_a_socializmus_utan/ch03s06.html (2012.02.20.) 
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fordulhatott elő Magyarországon, hogy egy téesznek számítógép fejlesztő és gyártó 

melléküzeme volt, ahol a Primo nevű gépet gyártották.14 

Többek között ezt a nagyon furcsa világot mutatja be filmjében Tímár Péter, de 

ezen keresztül az emberek kisszerűségét, kicsinyességét, szexuális életük sivárságát. 

Ehhez a témához kiváló helyszín egy termelőszövetkezet barakkszerű épületekből álló 

üzeme. Építészeti értékekről itt nincs értelme beszélni. Helyenként még napjainkban is 

láthatóak ezek a gyorsan felhúzott, gyakran átalakított, lelakott telephelyek. A filmbeli 

helyszín nem valós, a fóti filmgyár telepén építették fel. Készítői, építői jól megfogták a 

hangulatát. 

2.1.2 Külföldi játékfilmek 

A filmekre a magyar címükön hivatkozom, amennyiben forgalmazták őket 

Magyarországon, zárójelben az angol címét is feltűntetem, származási országtól 

függetlenül. Magyar forgalmazás hiányában csak az angol címet használom. 

A mélység titka (The Abyss) 

Rendező: James Cameron 
Operatőr: Mikael Salomon 
Év: 198915Helyszín: Az el nem készült Cherokee Atomerőmű, Dél-Karolina, 

USA16 

 

James Cameron: The Abyss (Kép a filmből) 

                                                 
14 Primo történet. In: http://primo.homeserver.hu/html/primoroltortenet.html (2012.02.20.) 
15 http://www.port.hu/a_melyseg_titka_the_abyss/pls/fi/films.film_page?i_film_id=6927 (2012.02.20.) 
16 http://roundedoff.com/2011/09/15/the-abyss-movie-set-rules-the-roost-even-after-two-decades (2012.02.20.) 
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Forgatási helyszín a félig kész Cherokee atomerőműben17 

Mélytengeri történet atommeghajtású tengeralattjáróval, olajkutatókkal, és 

földönkívüli létformával. A történetnek semmi köze az ipari építészethez, egyszerűen 

csak szüksége volt James Cameron-nak egy nagy tartályra, amit feltöltve víz alatti 

stúdiót alakíthatott ki. Szerette volna elkerülni egy valódi tengeri forgatás kockázatait. 

Ez a film példa arra, amikor egy adott ipari létesítményt stúdió helyett használnak. 

Számomra ki sem derült volna a forgatás helyszíne, ha valamiért nem hivatkoznának rá 

a film trailerében is.18 

A Cherokee atomerőmű építését gazdasági okok miatt állították le a nyolcvanas 

évek elején.19 Több mint húsz év pusztulás után, 2007-ben bontották le. A helyén egy 

atomerőművet építenek…20 

Brazil 

Rendező: Terry Gilliam 
Operatőr: Roger Pratt 
Év: 198521 
Helyszín: Croydon B power station,22 Purley Way, London, UK (többek között) 

A film története nagy vonalakban az 1984 sztorijára épül. Modern társadalom, 

ahol látszólag minden rendben. Mindenkinek van munkája, minden jól működik. A 

főhős rendezett, és unalmas életet él, amíg apránként fel nem borul az egész, közben 

pedig feltárulnak a rendszer visszásságai. A rendező sok jelenethez grandiózus, ám 

                                                 
17 http://openbuildings.com/buildings/cherokee-nuclear-power-plant-profile-19284 (2012.02.20.) 
18 The Abyss trailer. http://www.youtube.com/watch?v=lJyRF0Fzl9Y (2012.02.20.) 
19 Cherokee Nuclear Power Plant. In: http://en.wikipedia.org/wiki/Cherokee_Nuclear_Power_Plant (2012.02.20.) 
20 William States Lee III Nuclear Generating Station. In: 
http://en.wikipedia.org/wiki/William_States_Lee_III_Nuclear_Generating_Station (2012.02.20.) 
21 http://www.port.hu/brazil/pls/fi/films.film_page?i_film_id=3597 (2012.02.20.) 
22 http://www.movie-locations.com/movies/b/brazil.html (2012.02.20.) 
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nyomasztó, lebontás előtt álló ipari épületeket választott. A Croydon B erőműben 

forgattak több külső és belső jelenetet, amelyek az Információs minisztériumban 

játszódnak.23 A hely hangulata jól szolgálja a film nyomasztó, sötét, és kilátástalan 

világát, az épületek mérete érzékelteti a nézővel, hogy a főhős, és általában az ember 

mennyire parányi az elnyomó gépezethez képest. Az Információs minisztérium 

bejáratánál látható gigantikus oszlopok például az erőmű kéményei. 

 

Terry Gilliam: Brazil (Kép a filmből) 

 

A Croydon B power station hűtőtornyai kívülről, a bontás előtt24 

Az erőművet 1939-ben helyezték üzembe, és egészen 1984-ig működött, a filmet 

nem sokkal a bezárás után forgatták benne. Az egész telephelyet lebontották 1991-ben, 

csak két kéményét hagyták meg, mert ma már hozzátartoznak a környék látképéhez. 

Sztalker (Stalker) 

Rendező: Andrej Tarkovszkij 
Operatőr: Alekszandr Knyazsinszkij 
Év: 197925 
Helyszín: Többek között egy felrobbantott vízi erőmű Tallinn mellett, elhagyott 

olajfinomító Leningrád mellett, Szovjetunió26 

                                                 
23 http://uptone.blogspot.com/2011_08_01_archive.html (2012.02.20.) 
24 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Croydon_B_Powerstation_2.jpg (2012.02.20.) 
25 http://www.port.hu/stalker/pls/fi/films.film_page?i_film_id=2239 (2012.02.12.) 
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Kép a Sztalkerből27 

 

Látkép a Sztalker lakása mellől28 

A Sztalker az a film, ahol az iparterület él, lélegzik. Ad, és elvesz. Az eredeti 

novella, a Piknik az árokparton című novella szerint idegen lények landoltak a földön, 

akik észre sem vették az itteni életet, egyszerűen kidobták a szemetüket, és tovább is 

álltak. A landolási területeket, zónákat, katonasággal lezárja a kormányzat, és csak 

tudósok vizsgálhatják. Van azonban odabent valami, ami állítólag teljesíti az ember 

legigazibb kívánságát, ezért úgynevezett sztalkerek kísérik be illegálisan, jó pénzért a 

                                                                                                                                               
26 James Norton: Stalking the Stalker. In: http://people.ucalgary.ca/~tstronds/nostalghia.com/TheTopics/Norton.html (2012.02.12.) 
27 http://www.weboid.hu/article/sztalker (2012.02.12.) 
28 http://www.weboid.hu/article/sztalker (2012.02.12.) 
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vállalkozó szelleműeket. A novellában ez egy gömb, a filmben egy szoba. Ez az 

alaphelyzet közös a két műben, bár a film nem mesél az előzményekről. 

 

Kép a Sztalkerből29 

A zóna tele van láthatatlan veszélyekkel. Az ipari épületek romjai között bármikor 

halálos csapás érheti a betolakodókat úgy, hogy még csak nem is sejtik. A rendező 

ennek a rendkívül nyomasztó, mégis filozofikusan szép filmnek különböző, használaton 

kívül helyezett ipari létesítmény választott. A legfontosabb jeleneteket, a zóna szívét 

jelentő szobát, egy Tallinn melletti, a háborúban felrobbantott vízi erőmű romjai között 

forgatták, amit már elkezdett visszahódítani a természet. 

Az egész filmre jellemző valami álomszerűség, ami erősebb a hasonló filmek 

poszt apokaliptikus hangulatánál. Itt nem elsődleges az ellentét az emberi létezés, és az 

ipari táj között. Itt már egy következő generáció találkozik az ipari épületekkel, illetve 

romjaikkal. Van egy nagyon furcsa esztétikája a betontömbök ritmusának, a mocskos 

vízfolyásoknak, a folyondárral benőtt oszlopoknak, és hidaknak. A filmet nézve ezek 

nem emberi építményeknek tűnnek, amit éppen visszafoglal a természet, sokkal inkább 

természetes kinövések a föld felszínén. Olyan kelések, amelyeket valami megbolygatás 

okozott, ahogy az ember, vagy akár egy élő fa is körbenövi furcsa alakzatokkal a 

szervezetébe került szennyeződést. 

A forgatás során több stábtag is allergiás tüneteket tapasztalt magán. Mint kiderült 

a környéket évtizedekig mindenféle szűrés nélkül árasztották el az üzemek 

szennyvizével. Az erőmű romjai felett pár kilométerrel volt egy még mindig működő 

                                                 
29 http://www.imdb.com/media/rm2298134016/tt0079944 (2012.02.12.) 
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vegyi üzem. Az összes erősen mérgező szennyezőanyag ott rakódott le a folyóból, ahol 

hosszasan forgattak. Sokan ennek tudják be a rendező, és még néhány stábtag pár éven 

belüli halálát. A zóna láthatatlan halála utolérte őket a való életben is. 

Acéllövedék (Full metal jacket) 

Rendező: Stanley Kubrick 
Operatőr: Douglas Milsome 
Év: 198730 
Helyszín: Beckton Gas Works, London, Anglia31 

Ennél a filmnél egyszerűen szüksége volt a rendezőnek egy olyan területre, ahol 

hihetően le tud forgatni néhány jelenetet, amelyek egy szétlőtt vietnámi városban 

játszódnak, anélkül, hogy kimozdult volna Angliából. A Beckton Gas Works üresen álló 

területe egy kis átalakítással, ami javarészt bontásból állt, néhány trópusi növénnyel és 

egyéb dekorációval hihető környezetet szolgáltatott a filmnek. 

 

Stanley Kubrick: Acéllövedék (Kép a filmből) 

 

Beckton Gas Works, Kubrick filmjének felirataival32 

                                                 
30 http://en.wikipedia.org/wiki/Full_Metal_Jacket (2012.02.12.) 
31 http://www.imdb.com/title/tt0093058/locations (2012.02.12.) 
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Az üzemben kokszot és városi gázt állítottak elő 1870-1970 között, a területén 

fekvő, erősen szennyezett meddőhányók a legmagasabb mesterséges dombok London 

területén.33 

Számtalan más produkciót is forgattak itt, amiben szerepe van a hely 

építészetének, és London belvárosához közeli elhelyezkedésének is. 

Modern idők (Modern Times) 

Rendező: Charles Chaplin 
Operatőr: Roland Totheroh, Ira H. Morgan 
Év: 193634 
Helyszín: Nagyobb részt műterem 

 

Charles Chaplin: Modern idők (Kép a filmből) 

A modern élet, az ember mindennapjainak elgépiesedésének jól ismert meséje ez 

a film. Nem konkrét épületek miatt került bele a felsorolásomba, hiszen javarészt 

műteremben forgatták. Sokkal inkább annak a képi megfogalmazása miatt, ami a XIX. 

század vége, az iparosodás kiszélesedése óta izgatja az átlagembereket, és a művészeket 

egyaránt. 

2.2 Videojátékok 

Nagyon sokféle számítógépes játék létezik, mind műfaját, mind platformját 

tekintve, a lövöldözőstől az autóversenyesig, a mobiltelefonostól a kocsmai 

játékgépesig. 

                                                                                                                                               
32 http://www.flickr.com/photos/34517490@N00/2282856098/sizes/o/in/photostream (2012.02.20.) 
33 Beckton Gas Works. In: http://en.wikipedia.org/wiki/Beckton_Gas_Works (2012.02.20.) 
34 http://www.port.hu/modern_idok_modern_times/pls/fi/films.film_page?i_film_id=1703 (2012.02.20.) 
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Műfaját tekintve ezek közül az egyik az, amelyikben egyes szám első személyben 

kell különféle küldetéseket végrehajtani egy virtuális világban. Összefoglaló néven 

ezeket angolul First Person Shooter-nek, azaz FPS-nek hívják. Elég beírni a Google 

képkeresőbe, hogy FPS, és rengeteg találatot kapunk. 

 

Goolge képtalálatok az FPS kifejezésre 

Ezeknek a találatoknak az érdekessége, hogy a legtöbb képernyőfotó ipari 

környezetben mutatja a játékos karakterét. Nem végeztem felmérést a játékok között, de 

áttekintve úgy tűnik, hogy szinte mindegyikben feltűnik néhány mérnöki létesítmény. 

Vannak kompletten egy-egy gyártelepen belül, vagy éppen üzemcsarnokokban 

játszódóak is. Valószínűleg szeretik ezt a játékosok, vagyis azok, akik megveszik a 

játékokat. 

Bemutatok egy érdekes, FPS és logikai játék kombinációt, néhány FPS-t, vonat 

szimulátorokat, és élet szimulációs játékokat is. Ez utóbbi kettő között az a fő 

különbség, hogy míg a szimulátorokban általában a vonatvezető posztján kell 

helytállnunk, a terepet belülről látjuk, ennek megfelelően részletes a grafika is, addig az 

élet szimulációs játékokban kívülről látjuk a játékteret, a grafika elnagyoltabb, és egy 

területet, országot kell istenként vagy politikusként irányítani a gazdaság, vagy éppen a 

természet szabályai szerint. 

Természetesen sok egyéb művaj is létezik, én azért választottam ezt a néhányat, 

mert ezekben szerepelnek a leggyakrabban ipari épületek. 

Portal 1-2 

Különleges logikai játék abból a szempontból, hogy egy FPS bőrébe bújtatták. 

Egy kitalált gyárban játszódik, ahol egy mesterséges intelligencia különféle próbáknak 

veti alá a főhőst, akinek egyetlen fegyvere egy portál lézer, aminek segítségével 

teleportot tud nyitni két távoli pont közé. 
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Ipari robotok, Portal 2 (Kép a játékból)35 

 

Ipari tér, Portal 2 (Kép a játékból) 36 

Szépen mutatja a teljesen fikciós ipari környezetet. Nem másol semmilyen valós 

épületbelsőt, mégis jól hozza egy letűnt high-tech világ maradványának hangulatát. 

S.T.A.L.K.E.R. 

A játék története nem a filmhez kapcsolódik, hanem a csernobili atomerőmű 

katasztrófájához. A zónában több érdekcsoport csatározik a robbanás után. Ott vannak a 

tudósok, az ukrán katonák, no és az elmaradhatatlan mutánsok. A történet persze 

fantázia szüleménye, de a helyszíneket majdnem teljesen pontosan a valóságról 

mintázták a fejlesztők. 

                                                 
35 http://www.thinkwithportals.com (2012.02.20.) 
36 http://www.thinkwithportals.com (2012.02.20.) 
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A csernobili atomerőmű (Kép a játékból) 

 

A csernobili atomerőmű ugyanarról az oldalról a valóságban37 

                                                 
37 http://www.panoramio.com/photo/2548746 (2012.02.20.) 
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Brain Scorcher (Kép a játékból) 

 

A 150m magas Duga 3 antenna a valóságban38 

Ez utóbbi, gigantikus méretű antenna 1989-ig működött a párjával együtt. Az 

egyikkel rendkívül erős jelet sugároztak, amit a másikkal fogtak. A rádióhullámok 

körbejárták a földet, a két jel különbségéből lehetett következtetni az ellenséges 

rakétatevékenységre. A kilencvenes években műholdrendszerrel váltották fel. A 

rádióamatőrök a rendkívül zavaró, nagy távolságban is fogható, kopácsoló hangú 

adásáról nevezték el orosz harkálynak.39 

                                                 
38 http://ingenieriaycomputacion.blogspot.com/2010/09/duga-3-enorme-antena-de-radar-sobre-el.html (2012.02.20.) 
39 http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Woodpecker (2012.02.20.) 
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A számítógépes játékot a valóságban is játsszák40 

Vannak olyan elszánt játékosok, akik kimennek az erdőbe, és mindenféle 

elhagyott katonai objektumoknál játsszák újra a küldetéseket.41 Az orosz nyelvű forrás 

gépi fordításából számomra nem volt egyértelmű, hogy valóban behatolnak-e a lezárt 

területre, vagy csak szoftveres képmódosítással rakják a háttérbe az ikonikussá vált 

csernobili atomerőművet. 

Counter Strike (CS) Deák Ferenc tér mod 

Ezt a játékot a hazai vonatkozása miatt említem meg. A CS egy igazi FPS, ahol 

akár egyedül, akár a hálózaton keresztül, csapatban oldhatunk meg fegyveres 

konfliktusokat. A fejlesztők lehetővé tették, hogy bárki készíthessen újabb pályákat a 

játékhoz. Tarr Péter öt évet, amíg a MOME animáció szakjára járt, szánt a Deák Ferenc 

téri metró állomásrendszer modellezésére. A képeket elnézve a modellezés igen részlet 

                                                 
40 http://sdmobile.livejournal.com/19843.html (2012.02.20.) 
41 http://sdmobile.livejournal.com/19843.html (2012.02.20.) 
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gazdag, és valósághű.42 A történet szerint a metró utasait terroristák ejtették túszul, őket 

kell kiszabadítani. 

 

A földalatti állomása43 

 

Lejárat a felszínről44 

                                                 
42 anarki: (2010): Mentsen túszt a Deák téri metróban! In: http://index.hu/tech/2010/09/30/tuszmentes_a_deak_teri_metroban 
(2012.02.20.) 
43 http://cryingtimeline.com/ (2012.02.20.) 
44 http://cryingtimeline.com/ (2012.02.20.) 
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A hármas metró peronja45 

Vonat és terepasztal szimulátorok 

A játékok egy része lelkes amatőrök fejlesztése, és ingyenesen hozzáférhető, míg 

másokat nagy cégek készítenek, és pénzért árulnak. Mindegyik játékban közös, hogy 

lehet hozzájuk saját pályákat építeni, ezzel virtuális terepasztal készítési lehetőséghez 

jutnak a játékosok. 

A valódi vasútvonalak sokszor haladnak el városszéli ipari komplexumok mellett. 

Ennek oka a kölcsönös előnyök keresése. A vasútvonalakat olyan helyekre építették, 

ahol volt kiszolgálandó ipar, és az újonnan települő iparnak olyan helyet választottak, 

ahol már volt vasút. Legtöbbször ezek a pályák a meglévő, igazi vasutakat veszik 

alapul, így sok ipari épület virtuális mása is felbukkan bennük. Az amatőr fejlesztők 

sokszor meglepően alaposak, kijárnak a helyszínekre fotózni, és igényes, szép 

modelleket készítenek. 

                                                 
45 http://cryingtimeline.com/ (2012.02.20.) 
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Magyar kiegészítés, vasút menti ipari épületekkel a Microsoft Train Simulator-hoz46 

 

Magyar kiegészítés, ipari épülettel a Trainz-hez47 

Élet szimulátorok 

Az élet szimulátorokban a hangsúly a szabályokon van, a történéseket a fentiekkel 

szemben nem egy bizonyos személyként, hanem fölülről nézve, irányítóként láthatja a 

játékos. A legtöbb ilyen játék esetében nem a grafikai megjelenés a fontos, hanem a 

lehető legnagyobb valósághűség a működésben. Van, hogy vasúttársaságot kell 

irányítani, vagy bányatársaságot, esetleg egy egész várost, országot. Az utóbbi évek 

hardveres fejlődése lehetővé tette, hogy a grafikája is sokat lépjen előre 

valósághűségben. 

                                                 
46 http://noob.hu/2011/08/08/kep.png (2012.02.20.) 
47 http://www.roltrainz.hu/index_4.html 
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Ezek a virtuális városok a lakóterületek mellett természetesen rendelkeznek 

közlekedési, szolgáltató és ipari létesítményekkel. A játékos feladata általában az ipari 

területek kijelölése, a különféle környezetvédelmi engedélyek kiadása, a város ipari 

profiljának kialakítása például adókedvezményekkel. A jól dolgozó játékos jutalma a 

növekvő lakosság, a javuló foglalkoztatottság, a magasabb adóbevételek, és nem 

mellesleg az egyre bővülő, és szebbé váló ipari létesítmények. 

A játékok alapesetben kitalált ipari épületekkel érkeznek a felhasználókhoz, de 

lehetőséget adnak a bővítésre is. Játékosok ezrei fektetnek itt is sok-sok munkaórát 

abba, hogy a környezetükben lévő ismert épületeket, hidakat, üzemeket minél 

élethűbben modellezzék. Jutalmuk a látványon túl az adott játék online közösségének 

elismerése is lehet, amennyiben megosztják művüket. 

 

Vegyi üzem a SimCity 4-ben48 

                                                 
48 http://squidoo.com/simcity4 (2012.02.20.) 
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Iparterület a SimCity 4-ben49 

2.3 Fotóművészet 

Nem feladatom itt vizsgálni, hogy mi is az a művészet, így azt tekintem annak, 

amit a készítője annak szánt. Dokumentációval, például városi terek bejárásával 

foglalkozó képeket a 2.5-ös alfejezetben veszem sorra. 

Bemutatok néhány egyéni weboldalt, és közösségi fotómegosztó oldalt is. Ez 

utóbbiaknál néha nehéz megkülönböztetni a művészi szándékot a dokumentációstól. 

Előzetes ismereteim alapján azt tudom mondani, hogy a különféle oldalaknak, néha az 

üzemeltetőik szándékával ellentétesen is, kialakult egyfajta profilja, amit a felhasználói 

közösség szokásai határoznak meg. Inkább fotóművészetnek szánt alkotások jelennek 

meg például a fotozz.hu, a fotoarena.hu, a fotolista.hu/keptar, a photosig.com, a 

usefilm.com oldalon. Ezeken a helyeken általában limitálva van az egyszerre feltölthető 

képek száma, és sokszor előre definiált kategóriákat is kínálnak a fotósoknak, mint 

például akt, étel, építészet, vagy akár az ipari témák. 

Egyéb közösségi fotómegosztó oldalakon, például flickr.com, picasa.google.com, 

facebook.com, nincs feltöltési korlát, a felhasználók ömlesztve töltik fel a családi 

képeket, a dokumentációs képeket, és a fotóművészeti alkotásokat, így ezek vegyesen 

bukkannak fel. 

                                                 
49 http://squidoo.com/simcity4 (2012.02.20.) 
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Fotósok képei 

Az ipari épületek, különösen az elhagyottak, mindig is kedvelt témái voltak a 

fotóművészetnek. Ez a tény nem szorul bizonyításra, számtalan példát ismerünk rá a 

fotótörténetből. Én itt három olyan fotóst ragadok ki példának, akik hatással voltak rám. 

 

Tarjáni Antal: Almásfüzitői timföldgyár (fotó, lyukkamera)50 

 

Henk van Rensbergen: Sluiskil cokes factory51 

                                                 
50 Tarjáni Antal: Almásfüzitői timföldgyár fotó, lyukkamera. A szerző engedélyével. 
51 Henk van Rensbergen: Sluiskil cokes factory. http://abandoned-places.com (2012.12.20.) 
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Tekus András: Óbudai gázgyár52 

Közösségi fotóművészeti megosztó oldalak 

Nehéz lenne ekkora terjedelemben elemezni a különféle fotómegosztó oldalak 

tartalmát, itt beszéljenek a számok. Ahol csak lehetett keresést indítottam az oldal saját 

keresőjével, vagy megnéztem, hogy hány kép van egy-egy kategóriában. Nem 

mindegyik oldal nyújtja ugyanazokat a keresési lehetőségeket, így a kapott számok nem 

összemérhetőek, de a trendeket jól mutatják. 

Photosig.com: Industrial 20471, architecutre 120494,53 mindkét kulcsszóra nem 

lehet egyszerre keresni. Flickr.com: industrial and architecture keresési kifejezésre 

29274 találat.54 Usefilm.com: 70331 kép az architecture kategóriában. A számok azt 

mutatják, hogy a fotómegosztó oldalakon nagy számban publikálnak a fotósok 

építészeti, illetve ipari építészeti témájú fényképeket. 

                                                 
52 Tekus András: Óbudai gázgyár digitális fotó. A szerző engedélyével. 
53 http://www.photosig.com/go/photos/browsecategories?typeId=1 (2012.12.20.) 
54 http://www.flickr.com/search/?q=industrial+architecture&m=tags&ss=2&ct=6&mt=all&w=all&adv=1 (2012.12.20.) 
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papamaci: acélváros (Egy kép a fotarena.hu-ról)55 

Meztelen nő, divatfotó és ipari épület 

Az ipari épületek valamiért nagyon jó háttérként szolgálnak aktfotóknak, 

divatfotóknak, és videoklipeknek. Az előbbi kettőre hozok itt példákat, míg utóbbira 

2.4-es alfejezetben. A képeket a google.com képkeresőjével találtam industrial nude, 

illetve industrial fashion keresőszavakra. A különböző alkotók munkáit elnézve 

többféle megközelítést figyeltem meg, a leggyakoribb az, amikor csak hátteret, 

kontrasztot keresett a női szépség mellé. Kicsi, törékeny, puha, élő, meztelen nő a 

hatalmas, rideg, halott gyárépület előtt. Ez egyfajta esztétikai kontraszt. 

                                                 
55 http://www.fotohaz.hu/fotoarena/showphoto.php?photo=117515&size=big&password=&sort=1&cat=530 (2012.12.20.) 
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Shane Perez fényképe56 

 

Miru Kim: Nude self portrait57 

                                                 
56 http://doubledcherry.blogspot.com/2011/02/urban-nudes-shane-perez-stripped.html (2012.02.20.) 
57 http://www.pedestrian.tv/pop-culture/features/miru-kims-nude-self-portraits-/2311.htm (2012.02.20.) 
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Peter Kremer felvétele58 

A divatfotósoknál leginkább az az igény látszik, hogy valami szokatlan, érdekes 

hátteret találjanak a képeikhez. Itt sem túlságosan fontos maga az ipari épület. Lehet az 

híd, erőmű, vagy akár búzatábla: A lényeg, hogy ne a műteremben fotózzák a ruhákat. 

 

Sharad Haksar: Industrial Fashion59 

                                                 
58 http://www.shedworks.de/content/?p=91 (2012.02.20.) 
59 http://sharadhaksar.deviantart.com/art/Industrial-Fashion-39129682 (2012.02.20.) 
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Margit Unterkircher: sinn(e)bilder60 

Pink Floyd: Animals (Lemezborító) 

A George Orwell Állatfarm című regénye által ihletett Pink Floyd lemez 

borítójához a fényképet a londoni Battersea erőműnél készítették. Eredetileg egy 

héliummal töltött disznót rögzítettek a kémények közé, ami azonban elszabadult, és 

kilométerekkel odébb, egy legelőn landolt. A borító végleges változatát végül két 

fényképből rakták össze.61 

Az erőmű 1933-tól 1983-ig termelt villamos áramot. Látványa a környék 

látképnek részévé vált, számos popkulturális megjelenése volt.62 A teljesség igénye 

nélkül felsorolok néhányat: Sok lemezborítón tűnt még fel, egyértelmű utalásként az 

Animals borítójára. Szerepelt még a The Jam, Tori Amos, a Take That klipjeiben. 

Látható volt Hitchkok Sabotage című filmjében, a Doctor Who sorozat egyik részében, 

a Help című Beatles filmben, a Grand Theft Auto: London nevű számítógépes játékban. 

És még nagyon sok másik helyen is.63 

                                                 
60 http://www.shedworks.de/content/?p=96 (2012.02.20.) 
61 Animals (album). In: Wikipédia, http://hu.wikipedia.org/wiki/Animals_%28album%29 (2012.02.20.) 
62 Battersea Power Station. In: Wikipédia, http://en.wikipedia.org/wiki/Battersea_Power_Station (2012.02.20.) 
63 Battersea Power Station in popular culture. In: Wikipédia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Battersea_power_station_in_popular_culture (2012.02.20.) 
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Pink Floyd: Animals, lemezborító a Battersea Power Station mellett feleresztett disznóval64 

 

A félig lebontott erőmű napjainkban65 

2.4 Videoklipek 

Videoklipekben ritkán kap fontos szerepet a helyszín, de azért van néhány ilyen 

eset. Próbáltam úgy válogatni a példákat, hogy háttérként használt épületek, és szerepet 

betöltőek is legyenek köztük. 

                                                 
64 http://pinkfloyd.com (2012.02.20.) 
65 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Battersea_Powerstation_-_Across_Thames_-_London_-_020504.jpg 
(2012.02.20.) 
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The Prodigy: Firestarter 

A klipet a londoni Aldwych állomás melletti használaton kívüli metróalagútban 

forgatták. Az állomás 1907-ben épült Strand néven, egy nagyobb méretű 

hálózatfejlesztés részeként, két alagúttal, két peronnal. A bővítés sosem épült meg, így 

fejállomásként üzemelt, ezért 1914-ben lezárták az egyik alagutat és az egyik peront. 

Innentől kezdve gyakran forgattak a használaton kívüli részeken. A forgalom 1994-ben 

szűnt meg teljesen, ám az alagút továbbra is használható, és karban is tartják. 

Tesztelésre, és filmforgatásra használják, ahová akár működő szerelvényt is lehet 

rendelni. Az állomás feltűnt a Tomb Raider III nevű számítógépes játékban is.66 

 

Prodigy: Firestarter (Kép a klipből) 

 

London, Aldwych, az 1914 óta nem használt peron67 

                                                 
66 Aldwych Tube Station. In: Wikipédia, http://en.wikipedia.org/wiki/Aldwych_tube_station 
67 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Strand_Tube_Station_-_eastern_platform_-_DSCF0806_%28J50%29.jpg 
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The Prodigy: Invaders must die 

Ebben a klipben több, érdekes építmény és műtárgy is feltűnik, amelyeknek mind 

köze van a világháborúkhoz, a németek elleni védekezéshez. Talán a szám címéhez 

köthető, ami annyit tesz, hogy a betolakodóknak meg kell halniuk. 

Az akusztikai tükrök a régebbiek, a húszas-harmincas években építették őket 

vasbetonból, hogy egy esetleges német támadás esetén hamarabb meghallják a 

repülőket, mint szabad füllel. Nem készült több, néhány kísérleti darabnál, mert a 

repülők sebességének rohamos növekedése, és a radartechnika kifejlesztése 

szükségtelenné tette őket.68 

 

Akusztikai tükrök a klipben 

 

Akusztikai tükrök Dungeness mellett69 

A Maunsell erődöket a második világháború alatt építették a Temze torkolatának 

környékére, hogy megakadályozzák a fontos hajózási útvonal repülőről történő 

elaknásítását. Az ötvenes évek óta üresen állnak.70 

                                                 
68 Acoustic mirror. In: Wikipédia, http://en.wikipedia.org/wiki/Acoustic_mirror (2012.02.20.) 
69 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Denge_acoustic_mirrors_-March2005.jpg (2012.02.20.) 
70 Maunsell Forts. In: Wikipédia, http://en.wikipedia.org/wiki/Maunsell_Forts (2012.02.20.) 
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Maunsell erődök a klipben 

 

Maunsell erődök71 

Belga: Szerelmes vagyok 

A klipben a nemi szerepeket egy táncos lány elmosódó alakja, és három sztereotip 

chippendale fiú adja. Egy motoros, egy tengerésztiszt és egy gyári munkás nagy 

csavarkulccsal. Mindehhez a hátteret pedig a Mátrai Erőmű szolgáltatja. 

 

A Mátrai Erőmű a klipben 

                                                 
71 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Redsandsforts.jpg (2012.02.20.) 
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A Mátrai Erőmű a klipben 

 

A Mátrai Erőmű a cég weboldalán72 

Ektomorf: Last Fight 

Szépen fényképezett, pusztuló ipari rom. Kiváló háttér egy kis zúzáshoz. A Last 

Fight tipikus keményrock klip, ahol az ipari környezet nem plusz, hanem a műfajból 

eredően kötelező kellék. 

Mudvayne: Forget To Remember 

Ez a szám elhangzott a Fűrész II című filmben is,73 így adta magát, hogy a klip a 

filmet idézi. Ehhez hozzátartozik az, hogy a szereplőket bezárják egy üresen álló ipari 

épületbe. Pusztulás, nyomasztó méretek, bezártság, reménytelenség. Ezeket az érzéseket 

támogatja a helyszín. 

                                                 
72 http://www.mert.hu/hu (2012.02.20.) 
73 Forget To Remember. In: http://en.wikipedia.org/wiki/Forget_to_Remember (2012.02.20.) 
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Marilyn Manson: The Beautiful People 

Újabb rockzenei klip, ami pusztuló ipari környezetben készült.74 Ebben a 

műfajban ez megszokott. Az ember kicsi, az épületek és a gépek nagyok. Embertelen 

világ. A helyszín semmi pluszt nem szolgáltat a klip történetéhez. Egyébként a klipnek 

nincs is története. 

2.5 Urban exploration 

Az angolból átvett kifejezés, rövidítve urbex, jelöli azt, amikor az emberek 

bemásznak olyan helyekre, ahonnan ki vannak zárva. Ezek legtöbbször tetők, hidak 

pillérjei, felhagyott metróállomások, működő vagy bezárt ipari létesítmények, kohók, 

hangárok, és még sok minden más. 75 Számtalan alfaja létezik,76 ebben a dolgozatban az 

érdekel engem, amit dokumentálnak, és publikálnak. Az urbex etikai alapszabálya: „Ne 

vigyél el mást, csak fényképeket, ne hagyj mást, csak lábnyomokat.”77 A megjelenés 

szinte kizárólagosan különféle internetes közösségi portálokon és képmegosztókon, 

blogokon történik. 

Sokban hasonlít akár a videóművészeti, akár a fotóművészeti alkotásokhoz, néha 

össze is érnek. A dolog művészi oldalát már tárgyaltam korábban, itt kizárólag a 

dokumentálási céllal készült képekkel foglalkozom. 

Fontosnak tartom kiemelni az adrenalin löketen kívül az érzelmi-esztétikai 

aspektusát a dolognak, amit számtalan helyen említenek. Nekem egy blogban olvasottak 

tetszettek a legjobban: „Voltam már a Goldbergerben, [volt textilgyár] de akkor a sok 

nézelődő miatt nem másztunk fel a víztoronyra. Pedig ezt a dizájn mesterművet ki nem 

hagynám az életemből! Magam sem tudom miért, de van valami a geometriájában, ami 

miatt gyönyörűnek tartom…”78 

                                                 
74 http://www.youtube.com/watch?v=Ypkv0HeUvTc (2012.02.20.) 
75 Ongrádi Melinda: Kalandtúra a város mélyén. In: http://hg.hu/cikk/epiteszet/11603-kalandtura-a-varos-melyen (2012.02.20.) 
76 http://altoman.blog.hu/2010/09/15/altoman_szotar#axzz1mxcwKvse (2012.02.20.) 
77 Is there such a thing as "urban exploration ethics" In: http://www.abandoned-places.com/faq.htm#ethics (2012.02.20.) 
78 http://altoman.blog.hu/2011/08/23/urbex_amp_maszas_goldberger_viztorony#axzz1mxcwKvse (2012.02.20.) 
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A Goldberger textilgyár víztornya az Altomán blogon79 

2.6 Szocialista ábrázolásmódok 

Itt elsősorban a szocialista idők popkultúrájára, gondolok olyan értelemben, ami 

széles tömegekhez jutott el. Azokban az időkben a különféle városalbumokban, 

útikönyvekben és országjáró kiadványokban szokás volt iparterületekről is képeket 

közölni. Ez érthető is, fontos agitprop szempont volt ezeknek a látványos 

építkezéseknek a bemutatása. Sokszor ugyanakkor megmosolyogtató, ahogy a pipacsos 

mező, és a barokk templom után egy vegyi üzem frissen betonozott csarnokának képe 

következett. 

A dolgozatomban többségében a jelenkori megjelenésekre koncentráltam, 

eltekintve a filmművészet időtálló darabjaitól. Itt mégis kivételt teszek, mert biztos 

vagyok benne, hogy ezeknek a könyveknek, fotóknak komoly szerepe van és volt a 

hazai urbex kultúra és érdeklődés kialakulásában. Elég, ha arra gondolok, ahogyan mi 

                                                 
79 http://altoman.blog.hu/2011/08/23/urbex_amp_maszas_goldberger_viztorony#axzz1ndJlDSkE (2012.02.20.) 
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nézegettük a képeket gyerekként, majd kimentünk megkeresni a helyszíneket, hogy 

lássuk, mi minden változott a megjelenésük óta eltelt 10-15-20 év alatt. 

Egy másik fontos aspektus pedig az, hogy ezek a fényképek a legtöbb esetben 

magas színvonalon kivitelezett, érdekes látványt nyújtó munkák. Természetesen nem 

kell semmi extra többletet látni beléjük, de korrekten készítették el őket. Ez sajnos 

nagyon sok mai építészeti fotóról nem mondható el. 

 

Berlin Haupstadt der DDR80 

                                                 
80 Gerhard Kiesling, Ingeborg und Erik Hühns (1969): Berlin, Haupstadt der DDR. VEB F.A. Brockhaus Verlag, Leipzig, 126 p. 
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Berlin Haupstadt der DDR81 

 

Gink Károly: Magyarország82 

                                                 
81 Gerhard Kiesling, Ingeborg und Erik Hühns (1969): Berlin, Haupstadt der DDR. VEB F.A. Brockhaus Verlag, Leipzig, 130 p. 
82 Gink Károly (1976): Magyarország színek, tájak, városok. Corvina Kiadó, Budapest, 38 p. 
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Gink Károly: Tatabánya83 

 

Gink Károly: Tatabánya84 

                                                 
83 Gink Károly (1977), Szunyogh László: Tatabánya. Corvina Kiadó, Budapest, 30 p. 
84 Gink Károly (1977), Szunyogh László: Tatabánya. Corvina Kiadó, Budapest, 35 p. 
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3 A különféle média megjelenések esztétikai vonatkozásai 

3.1 Megjelenés típusai 

Az alábbiakban rövid összefoglalást adok, aszerint rendezve, hogy mi volt az ipari 

épület megjelenítésének célja. A második fejezetben bemutatott példák alapján három, 

nagy csoportba soroltam ezeket. Itt már nem műfaji megkülönböztetésről van szó, 

hanem tartalmi, felhasználási mód szerintiről. Ezek között természetesen előfordul 

átfedés, de a legtöbb esetben jól elválaszthatóak. 

3.1.1 Művészeti alkotások fő témája 

Amikor az adott ipari létesítmény a műalkotás fő témája, önmagáért szerepel egy 

képen. Többszörösen is határeset, egyrészt az urbexszel, hiszen sokszor dokumentál, 

csak egy szinttel magasabban, művészi igénnyel, másrészt pedig a dolgozatomban nem 

tárgyalt alkalmazott ipari fotózással, ahol szintén lehet művészi értékű prezentáció egy 

kiadványban, műszaki mérés alapja, vagy éppen egy egyszerű pillanatkép valamely 

állapot dokumentálásához. 

A nagy méretek mindig is csodálattal töltötték el az embereket, elég az elmúlt 

évezredek alatt élt művészek által megörökített hegyekre, viharokra, tavakra, 

tengerekre, folyótorkolatokra gondolni. Itt is megfigyelhető ez a fajta rácsodálkozás, 

egy a természettől idegen, az ember által alkotott, de az embernél sokszorosan nagyobb, 

csak sokak összefogásával, együttes erőfeszítésével létrejövő komplexumra. Egy ipari 

épület, egy völgyzáró gát, egy vasútvonal nem emberi léptékű, sűrítve tartalmazza a 

készítőinek munkáját a tervezőtől az utolsó kubikusig. 

3.1.2 Dokumentáció 

Ahogy fentebb is említettem, sokféle oka lehet egy ipari létesítmény 

dokumentálásának. Ezek közül dolgozatomból kizártam a nyilvánvaló felhasználási 

területeket, és inkább az érdekelt, hogy miért fényképeznek ipari épületeket olyanok, 

akiknek nem ez a munkája. Sokan szeretik a titkokat, a lakóhelyük történetét, élvezik az 

adrenalin bombát, amit az illegális bejárások okoznak. Ez az urbex, a városi felfedezés, 

és a hozzá tartozó fotó illetve videó dokumentáció. Ezen túlmenően felfedezhető az 

esztétikai érdeklődés is. Egyszerűen sok embernek tetszik a mindennapi élet megszokott 
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feltételeit, kényelmét biztosító üzemi épületek szépsége, ami még sokszor a leállítás 

után is szembetűnő. 

Érdekes feszültség van még a meleg víz, a villany, a fűtés lakásainkban évezett 

otthonos kényelme, vagy akár a mindennapi kenyerünk, és az ezeket előállító 

létesítmények ridegsége, és gigantikus méretei között. 

Természetesen fontos momentum az, hogy a képek készítője olyan helyeken mer 

járni, ahol mások nem. De mint látható, a többi szempont sokban közös a 

műalkotásoknál leírtakkal. 

3.1.3 Helyszín 

Ilyenkor általában nem fő témaként jelenik meg az ipari környezet, sokkal inkább 

háttérként. A spektrum széles, a csak műteremként használt, fel nem ismerhető ipari 

csarnoktól, a mindegy milyen, de ipari háttéren keresztül, a fontos, mondanivalót is 

tartalmazóig terjed. Az első esetnek nincsen semmi esztétikai vonatkozása, míg a 

második kettőnek nagyon is. A filmek, fotók, klipek ipari környezete általában nagy 

léptékű, nyomasztó, tele érthetetlen gépekkel, az embert eltaposni képes jelenség. Ezt 

fogalmazta meg találóan egy ipari létesítmények közvetítésével foglalkozó cég a 

weboldalán: „Ehhez járul még egy ipari terület légköre és története, amit a film sokszor 

magába szív. Ez az a plusz varázslat, amire sok felvételnek szüksége van.”85 

Legtöbbször játékfilmeknél, videoklipeknél és divatfotóknál fordul elő ez a fajta 

megjelenés. 

3.2 Következtetés 

A legtöbb megjelenés esetén megfigyelhető egyfajta rácsodálkozás egy olyan, 

komplex és nagy valamire, ami nagyobb az embernél, de nem olyan, mint egy hegy, 

mert nem természeti képződmény, hanem emberi alkotás. Sok ember együttes 

munkájával jött létre, és pont emiatt fenyegető is. Egy ipari létesítmény építészeti és 

működési szervezettsége hasonlóan lenyűgöző, és egyben félelmetes, mint egy 

hadsereg. A Modern idők című film fogalmazza meg nagyon szépen ezt a félelmet, 

amikor a kisember szembe kerül egy nála nagyobb, de mégis emberek által működtetett 

elnyomó hatalommal. 

                                                 
85 Henry Neild: Using industrial and commercial buildings as locations for filming. In: The location guide, 
http://www.thelocationguide.com/blog/2011/03/using-industrial-and-commercial-buildings-as-locations-for-filming (2012.02.20.) 
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Összegzés 

Nekem teljesen új dolog volt, hogy a rómaiak mennyi mindent építettek betonból. 

Az pedig egyenesen lenyűgözött, hogy a római Pantheon kupoláját hatféle betonból 

öntötték, egyre könnyebb keveréket használva a magasság növekedésével. 

Az orosz harkály becenevű radarállomástól jutottam el az UVB-76 buzzerig, és 

onnan már csak egy kis lépés volt a numbers station-ok felfedezése. Ezeken az 

állomásokon monoton, földöntúli géphangok olvastak fel vég nélküli számsorokat, így 

üzenve az idegen országban szolgáló ügynököknek. Nem tartozik a dolgozathoz, de 

megtaláltam a rádióamatőrök által csak G2-nek hívott numbers stationt is, amit a 

nyolcvanas években kisgyerekként rendszeresen hallgattam. Most is ugyanúgy kirázott 

tőle a hideg. 

A legfontosabbat a végére hagytam: Ennek a dolgozatnak az elkészítésével 

közelebb kerültem a miértjéhez annak, amivel ösztönös érdeklődésből is foglalkozom. 

A hogyanba már mélyen beleástam magam, sokat tanultam világításról, kompozícióról. 

Most viszont arra kerestem a választ, hogy ezek az impozáns, sokszor 

elhagyottságukban is gyönyörű helyek, épületek hogyan is hatnak ábrázolóikra. 
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