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Építészeti műleírás  

  

Előzmények  

A Budapest, XI. kerületi Bartók Béla út 103-115 sz. alatt épülő irodaépület beruházója megkereste 
Kolodko Mihály szobrászművészt, azzal a kívánsággal, hogy az épület előterében elhelyezendő szobrot 
alkosson meg. A szobor témája Bartók Béla, kapcsolódva az út névadójához. 

 

Több formavariáció után az e terv alapjául képező szoborkompozíciót a Beruházó elfogadta. A kompozíció 
egy valós nagyságánál nagyobb, népies formálású széket utánoz, melynek anyaga a fával szemben kő. E 
szék ulőlapjának peremén egy aprócska, bronzból készült ülő figura ábrázolja Bartók Bélát. A szobor 
szimbolikájában illeszkedik a szobrászművész Budapesten már több helyen elhelyezett mikroszobraihoz. 

 

A mű formai egyszerűsége ellenére összetett statikai és technológiai problémákat vet fel, melyek 
kezelése engedélyezési és kiviteli terv készítését igényli. 

 

A szobor elhelyezése 

A szobor mintegy 180cm magas, a tengelyszimmetrikus, kőből készült szék a Bartók Béla út 
hossztengelyével 15 fokos szöget bezárva, a telepítandő fasor középvonalában, közterületen áll. Az 
elhelyezés közművezetéket, tűzoltási útvonalat és egyéb gépjármű- vagy gyalogosforgalmi irányt nem 
érint. 

 

Szabályozási környezet 

A Kerületi Szabályozási Terv köztéri műalkotások elhelyezéséről és kialakításáról nem intézkedik, ezért az 
elhelyezés és a konstrukció megválasztásánál a közterület használhatósága, a városképi hatás, valamint 
az egyéb élet-, baleset- és katasztrófavédelmi szempontok voltak az irányadóak. 

 

Alkalmazott szerkezetek, rétegrendek, anyagok 

Felépítmény  

A műalkotás szerkezetileg két részre tagolódik, a burkolatsík feletti, látható, a szobor kompozíciós részét 
alkotó szerkezetre, és a burkolatsík alatti, nem látható alapozásra. Az alapozás az alkotás súlyának 
hordozását túl fontos merevítő szerepet is ellát. A két szerkezet a térburkolat felső, járható síkjában 
élesen elválik egymástól. 

 

A műalkotás felépítésében a megoldandó probléma alapvetően az, hogy domináns székforma 
formálásában faszerkezetet utánoz, de kizárólag faragott mészkőelemekből összeillesztve. A 
mészkőelemek tervét jelent terv nem tartalmazza, de összeillesztésükre, rögzítésükre és merevítésükre 
az alkotói szabadságot tiszteletben tartva javaslatot ad. 

 

A négy lábon álló székforma stabilizálásához a mészkőelemek közötti sarokmerev kötések kialakítása 
elengedhetetlen, ezt azonban kizárólag a kőelemek egymáshoz történő ragasztásával nem lehet elérni. 
Ezért szükséges a kőelemek utólagos „megvasalása”, és a rejtett acélszerkezeteknek a csomópontokban 
egymáshoz hegesztéssel történő rögzítése. 

 

Az ülőlap megvasalása a következőképpen történik: a négy láb csatlakozási pontján a lábak átmérőjének 
megfelelően egy-egy hengeres, a lap vastagságának feléig behatoló fészket, üreget készítenek el. Erre a 
fészekre az ülőlap oldal- és homlokélével párhuzamosan, fészkenként két, egymással 90 fokot bezáró, 



 

egymást metsző furatot fúrnak rá, az ülőlap teljes hosszában, illetve szélességében, melyek tengelyei a 
fészkek középpontjában metszik egymást. A furat vastagságát a kőanyag teherbírása és a rendelkezésre 
álló technológia alapján kell eldönteni, del az legalább 15 mm átmérőjű legyen. A furatokba fészkenként 
kettő, egymást metsző, a furat vastagságának megfelelő, rozsdamentes acélszárat kell betolni, és azokat 
metszéspontjukban egymáshoz hegesztéssel rögzíteni. A hegesztés urán a furatok üregét műgyantával 
kell kitölteni, a furatok külső nyílását a kőanyag saját porával kevert műgyantával le kell zárni, és a 
felülettel össze kell csiszolni. 

 

A fészkekben szabadon maradó acélszerkezethez a széklábak saját hosszirányú szimmetriatengelyének 
vonalában egy-egy rozsdamentes acélszárat rögzítenek hegesztéssel, amely a széklábak kőelemének 
hosszát 100-100mm-rel meghaladja. A széklábak kőanyagának középtengelyében teljes hosszban 
elkészült furat segítségével a széklábakat ráhúzzák az acélszárakra, a fogadófészkeket és a furatot teljes 
hosszukban kiöntik műgyantával. A kötés megszilárdulása után a felépítmény elkészült, azt rá lehet 
helyezni az alapozásra. 

 

Alépítmény 

Az alapozás a tervezett térburkolati rétegrendhez (R1) igazodik, az alaptest felső síkja a CKT-réteg felső 
síkjával egyezik meg, alsó síkja a térburkolat felső síkjától számított  -0,90 m-en helyezkedik el: 

 

R1 - FŰRÉSZELT FELÜLETŰ BAZALT KISKOCKAKŐ-BURKOLAT  

- 6/8 cm korongvágott felső felületű, roppantott szélű bazalt kiskockakő-burkolat,  

5-7 mm fugával rakva, színazonos műgyantás fugakitöltéssel 

- 4 cm NZ 0/4 fektető zúzalék 

(további rétegek útépítési terv szerint) 

- 25 cm CKT alap 

- 20 cm M56 zúzottkő-alap Trg 95% 

- szűrő-elválasztó réteg  

- Trg 90% tömörített altalaj 

 

A térburkolati réteg teljes vastagsága 120 mm, így az alaptest magassága 780mm, anyaga C16-os 
minőségű beton. Az alapozás szerves részét képezi a beton-alaptest felső részére rögzített acélszerkezet, 
mely a térburkolaton álló műalkotás és az alaptest között létesít kívülről láthatatlan tartószerkezeti 
kapcsolatot, valamint a széklábakaz szétcsúszás és csavarodás ellen stabilizálja. A betonalap öntését úgy 
kell elvégezni, hogy a menetesszárak pontosan azt acélszerkezet talpfuratainak tengelyeiben 
helyezkedjenek el, ehhez segítségül szolgál az acészerkezet ideiglenes ráhelyezése a megöntendő 
alaptestre. A köztes acélszerkezet egy laposacélból elkészített, rozsdamentes, vagy korrozióálló anyaggal 
kezelt keretből áll, melynek négy sarkán egy-egy, a térburkolat felső síkjáig nyúló, függőleges tengelyű 
acél-csőszelvény hegesztéssel rögzítendő. A keretet a betonalapból kiálló menetesszárak felső végére 
zártanyákkal kell rögzíteni, a későbbi oldhatóság miatt a menetek végét megzsírozva. Az alapozás és az 
acészerkezet rögzítése után a térburkolatot a csőszelvények felső síkjával kell egy szintbe hozni. 

 

Utolsó munkafázisként a csőszelvényeket műgyantaalapú kötőanyaggal kell feltölteni, az elkészült 
műalkotást pedig rá kell emelni az alapozásra, olymódon, hogy a lábak végéből kiálló acéltüskék a 
csőszelvényeket kitöltő kötőanyagba süllyedjenek. 

Ezek után a műlkotás – szükség esetén – a térburkolatot megbontva, a rögzítőkeret zártanyáinak oldása 
után, a rögzítőkerettel együtt emelhető le az alaptestről. 

 


