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Bevezetés
Évek óta az a kérdés foglalkoztat, hogyan tud a művészetben egyszerre jelen lenni a
természet és technológia. Kerestem a lehetőségét annak, hogy a létező világot és a folyamatos
fejlesztés eredményeként egyre újabb produktumokat létrehozó technológiát a művészet
“szemüvegén át” összekapcsoljam. Kiindulópontként a művészet szolgált, azon belül is
szűkebb választott területem a szobrászat. Ebből a koncepcióból nyitottam a digitális
szobrászat felé. A digitális szobrászatban számítógéppel történik a térbeli hatást keltő,
virtuális objektumok létrehozása. Egyes programokkal úgynevezett organikus alkotásokat,
CAD alapú programokkal szabályos szerkesztett testeket lehet készíteni. Ha kézzelfoghatóvá
akarjuk tenni az alkotásokat, akkor erre lehetőség van 3D nyomtatással.
A digitális szobrászatot művelő alkotók közül Beeple 3D grafikus munkái voltak rám nagy
hatással. Beeple (Mike Winkelmann) Science fiction szerű világokat teremt, munkái a jövőbe
tekintenek, ezért olyan inspirálóak. (1. kép) Alkotásai olyan fenséges érzetet keltenek
bennem, mint Caspar David Friedrich festményei, ahol az ember a monumentális témák
láttán szinte jelentéktelennek, parányinak érzi magát.

1. kép

3

Ha hihetünk a teóriának, hogy a technológiai szingularitás ideje egyre közelebb van, akkor
már a technológia a nem túl távoli jövőben az ember képességeit is megelőzheti. Vernor
Vinge matematikus szerint az emberfeletti intelligenciák, legyenek azok akár kibernetikailag
javított emberi elmék, akár mesterséges intelligenciák, sokkal hatékonyabb módon fogják
tudni javítani a saját elméjüket, mint az emberi intelligenciák, amelyek létrehozták őket.
„Amikor az emberinél magasabb intelligenciák irányítják a fejlődést” - írja Vinge - „a
fejlődés sokkal gyorsabbá válik.” Az önfejlesztő intelligenciák visszacsatolt hurokjai rövid
időn belül hatalmas technológiai fejlődést fognak eredményezni.1 A lehetőségek széles
skálája tárulhat ezzel elénk, amivel a művészet korábban elképzelhetetlen utakon haladhat. A
tudomány és technológia eredményeként használunk ma már lézervágókat, 3D nyomatatókat
és még számos, a művészeti alkotások megvalósításában segítő modern eszközt.
Platón szerint az ideák világának tökéletes leképzése nem lehetséges. Ezért bevezette a
demiurgosz fogalmát, aki egy alkotó, építő “teremtő”, aki az ideák mintájára önti formába az
anyagot és kapcsolatot hoz létre az ideák világa és az érzéki világ között.2 Úgy gondolom,
hogy az ilyen gyors ütemű fejlődéssel egyre közelebb kerülhetünk az ideák világának
hitelesebb leképezéséhez.

Előzmények
Az egyetemi évek elején kezdődött komolyabb vonzalmam a statika iránt. Érdekeltek az
erőrendszerek tulajdonságai és a nyugalomban lévő szerkezetek erőviszonyai. Sok vázlatot
készítettem hurkapálcikából és fából, ahol ezeket vizsgáltam.
Ilyen jellegű munkám volt többek között egy hurkapálcákból készült 2 méter magas
konstruktív szobor, amit ragasztópisztollyal és zsinórral rögzítettem. (2. kép)

1

https://hu.wikipedia.org/wiki/Technológiai_szingularitás, utolsó megtekintés időpontja: 2018.05.02
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Platón: Timaiosz VI–XLIV. 29e–92c
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2. kép

Szerettem ezeknél a munkáknál kipróbálni, hogy hol húzódik teherbírásuk határa,
ugyanakkor hangsúlyozni a légiességüket is.
A statikai megoldások érdekeltek a betonból kiöntött, Architektúra című szobromnál is. (3.
kép) Itt szintén a fizikai határokat kerestem. Akár egy olyan épület látványterveként is
megállná a helyét, ahol fölfelé haladva terebélyesedik a szerkezet, így nagyobb a térbeli
kihasználtsága a földfelszínhez képest és több teret biztosít a környező területen.
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3. kép

Az évek során fontos volt számomra a különféle anyagokkal való kísérletezés is és sokszor
próbálkoztam a szobroknál ezeket kombinálni. Leggyakrabban műgyantát, betont,
papírmasét, viaszt használtam.
Expresszív, kísérletező próbálkozásaim után késztetést éreztem arra, hogy letisztázzam
magamban azt, hogy mely művészeti stílusok azok, amelyek formálnak és alkotásra
késztetnek. Kezdetben szabadjára engedtem belső világom spontaneitását, ami komplexebb
formai megjelenést eredményezett, de ezek nem voltak kiforrott alkotások, így nem tudtam
elhelyezni őket egy sajátos, egyéni stílus mentén. Kerestem a lehetőséget, hogyan tudom
leegyszerűsíteni a formavilágot minimalista módon megoldva. A szobrászatban elindultam
egy letisztultabb irányba, míg festészeti és grafikai munkáimban tovább élt a spontaneitás.
Később formailag azok is fokozatosan leegyszerűsödtek és szerkesztett kompozíciók
készültek, de az improvizatív formaképzés nem tűnt el teljesen, csak háttérbe szorult vagy
párhuzamosan folytattam a két stílust. Arra törekedtem, hogy megtaláljam a minimalizmus és
a spontaneitás között azt az egyensúlyt, melyben kötetlenül tudok alkotni.
A digitális szobrászatnak köszönhetően egy új perspektíva nyílt számomra. Van bennem
műszaki érdeklődés, vonzalom a matematikai problémák megoldása iránt és érdekelnek a
fizikai törvényszerűségek. A dolgok logikus végiggondolása egész eddigi életemet
végigkísérte és ezt a “családi hagyományt” hoztam magammal. A matematikai
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szabályszerűségekben azonban nincsenek köztes megoldások, mint ahogy az a művészettől
sem idegen.
Amikor kőből faragott dolgokat készítek, akkor a természethez közelálló szobrászi vonalat
erősítem. A számítógépen alkotott fiktív, virtuális világban az innovatív technológiai
formákat részesítem előnyben, de gondolataimban mégis a két világ egyensúlyára törekszem,
függetlenül a kivitelezés eszközétől.
Az anyagi világban alkotott szobraim közül a Kőfej című alkotásomban jelent meg az a
stílusjegy, ami szobrászatomat az utóbbi években meghatározza. (4. kép)

4. kép

Ebben és az ezt követő többi alkotásban az a közös, hogy a testnyílások vagy szemüregek
szinte kivétel nélkül hasonlóan, koncentrikus körökkel, kráterként vannak kidolgozva. A
henger külső felülete belső csonka kúpban végződik. A kialakításuk karakteresebben
megtörve végül a felszínhez képest merőlegesen folytatódik tovább és fejeződik be a belső
üregnél. Ez képezi a határt a belső és külső világ között. Egyszerre átjáróként és kapuként.
Anyagként általában Tardosi mészkövet használok.
A Kőfej című alkotásom formailag egyszerűen kialakított belső ürege egyfajta vákuumot
jelent számomra: “beszippant”, de egyidejűleg a menekülés érzetét is kelti.
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Egyik kőszobrom a Maszk című alkotás. (5. kép) A formailag modernizált maszkokban az ősi
törzsi maszkok világát próbálom megeleveníteni. A maszk mintegy elrejt, eltakar a világ elől,
ugyanakkor nem zár el tőle: passzív szemlélőként veszek részt a körülöttem zajló
eseményekben.

5. kép
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A Maszk II. című szobrom az első maszkom nagyobb változata (6. kép). Itt kezdtem a síkok
bemélyítését, vagy átvágását hosszában a koncentrikus köröknél keresztül haladva, ezzel
megjelenésében határolva el a két részt, ami szintén lényeges elemként funkcionál a
későbbiek során.

6. kép

Munkáimban van egy gyakran előforduló szimbólum, a szarvas. A szarvas intuitív és
érzékeny állat. Ha veszélyt szimatol, azonnal menekül. Agancsának évenkénti vedlése és
újranövekedése egyfajta körforgást szimbolizál. Az erőt is jelképezi ez a tulajdonképpeni
korona, amivel egyaránt képes támadni, vagy védekezni. Az érzékenységnek és az erőnek ezt
a kettősségét a Szarvasvadász című festményen is megpróbáltam megjeleníteni egy szarvasember hibrid lényként. (7. kép) Úgy tekintek rá, mint egy olyan magányos lényre, aki a
társadalomban személyes, egyéni tér megtartására törekszik, szinte már barbárnak nevezhető
eszközökkel. Ilyen módon törekszik egyensúlyt teremteni a természet és az ember között.
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7. kép

A kőből faragott szarvas szobrom egyfajta nyugalmi állapotot fejez ki, akár a halál nyugalmát
is. Ellensúlyozva halott mivoltát, a környezetét körülötte növekvő növényzettel oldottam
meg, ami az életet jelképezi, és amit a szarvas szimbolikus teteme táplál, ezzel teremtve meg
az élet-halál körforgását. (8. kép)

8. kép

Párhuzamosan készültek a szobornak digitális változatai is. A szürreális módon félbevágott
szarvas belső üregéből a fény szűrődik ki. A kezdeti metabolizmus lebomlási folyamattá
alakul és ez a folyamat fluoreszkálva jelenik meg. (9. és 10. kép)
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9. kép

10. kép

Sok természetes és mesterséges képződmény formavilágával tudok azonosulni. Ilyen például
a tölcsérre emlékeztető fekete lyuk, aminek annyira erős a gravitációs vonzása, hogy
semmilyen anyag még a fény sem tud kitörni belőle. Hasonlóan hat rám a Csíkszenmihályi
Mihály által megfogalmazott flow élmény is, ahol szárnyalni tud az ember és nem találkozik
semmi visszatartó erővel.
Másik természetes képződmény a féreglyuk csőszerű átjárója, ami két távoli univerzumot köt
össze. Erre két tudatállapot közötti átjárásként is tudok asszociálni.
Ezzel abba az irányba terelem a saját fókuszomat, ahol a szubjektív nehézségeken juthatok át.
Mintha ezzel szándékosan dobnám be magamat a mélyvízbe, a személyes visszatartó erő
ellenére is.
Ennek a kettős tudatállapotnak van alternatívája. A cselekvési flow az önreflektív
megfigyelés szintézise. Relatív megközelítés alapján gyönyörködtet, vagy taszíthat, akár a
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legegyszerűbb formavilágú alkotások esetében is. Mint, ahogy egy kocka rácsszerkezetét a
rajzon érzékelhetjük felülről vagy alulról, akár attól függően, hogy melyik agyféltekénk
dominál. A kreatív, vagy logikai elme diadala.
Kérdéseim a következők:
Reflektál vagy bevonz?
Mint, ahogy a szemünkben tükröződik a megfigyelt forma
Én magam figyelek, vagy csak a formát látom?
Meglepődtem vagy megijedtem?
Befogadok valamit, vagy kiadom magam?
Különböző mentális síkon kezelt helyzetek
Kognitív térkép

A Kaliforniában található Monticello gát vízleeresztője is hasonlóan reprezentálja az
érzéseimet. (11. kép) Amikor túlcsordul a víz a duzzasztóban, akkor több ezer köbméter
zúdul le hatalmas sebességgel a mélybe. A felszínen lebegő dolgokat is menthetetlenül
magával rántja. Egyszerre inspirálóan és ijesztően hat rám a kialakítása és működése.
Portugáliában található a Covão do Conchos duzzasztógát, ami szintén hasonló elven
működik és formailag is megvan a hasonlóság. A hipnotikus hatású rendszert belepte a
növényzet, ezzel természetesebb benyomást kelt a megfigyelők számára. (12. kép)

11. kép

12. kép
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Tovább gondolva a figurális szobrokat, ezeket az egyszerű formai jegyeket kihasználva
vizsgáltam az egymáshoz való viszonyukat. Elsősorban a Maszk című szobromból kiindulva,
elkezdtem szabályosabb mértani elemeket kialakítani. Arra a felismerésre jutottam, hogy ha a
kiszerkesztett maszkot egy oszlopban ismétlődve egymás fölé helyezem, majd ugyanezt
pluszban mellé helyezve vertikálisan megfordítom, eltolva a két oszlopot egymástól úgy,
hogy a szemük összeérjen, akkor ezek egymás utáni ismétlésével, egy olyan mintázatot tudok
létre hozni, amit szilikon forma segítségével beton vagy műkő elemként tudok sokszorosítani.
Ebből akár földre helyezett, vagy falra rögzített alkotások jöhetnek létre. A digitális
szobrászatban egy repetitív textúraként is fel tudom használni, amit a végtelenségig tudok
skálázni. (13. kép)

13. kép

Megtetszett a kiszerkesztett forma sokszorosíthatósága, melyek mértanilag szabályosan
lezárják egymást.
Figyeltem, hogy szerkezetileg hogyan illeszkednek egymáshoz, hogyan zárják le egymást,
hogy kapcsolódnak össze a mértani középpontokkal. Ezt tovább gondolva és a lehetséges
variációkat figyelembe véve, szabályos mértani elemekre tovább bontva egyszerűbb
sokszorosítást csináltam.
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Kezdetben a négyzetrácsból indultam ki. Megtartva az eddig felvázolt formai sajátosságokat.
A négyzetek átlósan lettek felosztva. Így szabálytalan, de szimmetrikus egybevágó
háromszögek születtek. A csúcsok találkozásánál és a mértani középpontjuknál helyeztem el
a kráterszerű kialakításokat. A háromszög csúcsainál önmagában körcikként van jelen. Ezen
elemek összerakásával rajzolódnak ki a koncentrikus körök és további részegységek
összeillesztésével

sajátos

formai

jegyek

végtelenségét

hozhatom

létre

ismétlődő

mintázatként. A csúcsokon található negatív csonkakúpok és a felosztott három-szögek
mértani középpontján elhelyezkedő kráterszerű mélyedéseket külön kezeltem. A mértani
középponton levő koncentrikus körök kisebbek, mint a metszeteken elhelyezkedő
kialakítások. Ezzel teremtettem kontrasztot. (14. kép) (Továbbá tervezem azt is, hogy ezeket
egymáshoz gyűrűkkel rögzítem.)

14. kép

Idáig jutottam el az alap négyzeten belül felosztható szabályrendszerek minél sokrétűbb
vizsgálásával.
A digitális szobrászatban a robosztusabb irányvonal volt a mérvadó. Ekkor készültek a
szürreális átjárók, amik négyzetes tagolásokkal összekapcsolják a Föld belső világát. Ennek
két változata készült. (15. kép és 16. kép) A belülről kitekintő nézet és a kívülről betekintő,
mikor egy természetes környezetbe helyezett mesterséges képződményként látható. Mind a
kettő kétfajta tudatállapotot eredményezhet: az egyik a kitörésre ösztönöz a másik meg
odavonz, hogy letekintsünk a mélybe.
14

15. kép

16. kép

Eljátszottam egy kisebb méretű, mesterségesen létrehozott és természetes tereppel kialakított
bolygó létrehozásának gondolatával. Mint Saint-Exupéry történetében, ahol a kis hercegnek
saját bolygója van, és könnyedén körbe tudja járni. Úgy terveztem, hogy egy gömbbe
véletlenszerűen helyezem el ezeket az átjárókat, hogy szürreálisabb és futurisztikusabb hatást
keltsek. Mintha ezeknek egy sajátos, önálló létjogosultságuk lenne.
Lényegében egy olyan alkotási metamorfózis vette a kezdetét, amiben a természet minél
hitelesebb ábrázolásából kiindulva az absztrakt alkotás sokszínű változatain keresztül
visszatértem a figurális irányba, hogy végül a matematikailag leírható mértani elemek
vizsgálatáig jussak el.
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Kiindulópont
Az eddig felvázolt formavilág alapján egy teljesebb és átfogóbb forma megteremtését tűztem
ki célul. Olyat, ami a korábban tárgyalt redukált formai jegyeket együttesen prezentálja egy
alkotásban. A szobrászi vonalon haladva és a digitális technikával készített bolygó gondolatát
alapul véve ennek a szobrászathoz közelebb álló megjelenéseként a gömböt választottam
alapformának. A gömb szimbolizálja a teljességet, egységet, egyenlőséget és az elfogadást.
Nincs egyetlen olyan pontja sem, ami messzebb vagy közelebb lenne a középponttól. A gömb
vetülete a kör. Az ősi mitológiában a nappal és az éggel azonosították. A teremtő erő
szimbólumaként tartották számon, ami életet lehel a földi lét számára és világosságot ad.
A körmozgás tökéletes, megváltoztathatatlan, kezdet és vég nélkül való, változások nélküli; ez
teszi lehetővé, hogy az időt jelképezze. Az idő úgy definiálható, mint egymással egylényegű
pillanatok folyamatos és változatlan egymásra következése.3
A kör számomra áttekinthető. Nem tartozik hozzá vég vagy kezdet és éppen ez adja meg a
folytonosságát. A gömbforma megtalálgató a világmindenség számtalan területén.

Az

organikus és mesterséges elemekben, a Naprendszer bolygóiban és azok holdjaiban is.
Szerves építőeleme az életnek. Szerkezetében itt a legkisebb a felszín és a térfogat aránya,
illetve a körnél a kerület terület aránya. Számtalan helyen találkozhatunk vele, hiszen a
fizikában ez adja a legkisebb ellenállást a helyváltoztatásnál, forgásnál. (pl. csapágyak,
kerekek, rotátorok, stb.)
Másik lényeges alakzat, amin a diplomamunkám alapul a hexagon. Azt kutattam, hogyan
tudom a két lényeges formát összehangolni a lehető legegyszerűbb szabályszerűséggel. És
működőképessé tenni a kettő kapcsolatát a gyakorlatban. A hexagon a természetben a
legkisebb energiaminimumra törekszik miközben a legnagyobb területet adja. A négyzethez
képest körülbelül 15 %-kal nagyobb területe van azonos kerületnél. A hexagon, mint mintázat
a természetben nagyon sok helyen fordul elő, pl. a Giant Causeway. Az Észak Írországban
található bazalt képződményekben több ezer hatszög keresztmetszetű bazalt hasáb
kapcsolódik egymáshoz, melyek lépcsőzetesen, vertikálisan elmozdulnak egymástól. Ez a
forma adja pl. a méhsejtek rácsszerkezetét is. A hópelyhek alakja szinte kivétel nélkül

3

Ökotáj, 27–28. sz. 2001. 5–9. o.
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hatszög formájú. A benzol molekuláris szerkezete is hexagon elrendezésű. A titán egyik
allotróp módosulata is hexagonális rácsszerkezetű. A Szaturnusz északi féltekéjén
elhelyezkedő légköri képződménye is ilyen formájú. Ha egymásra helyezünk csöveket, akkor
hexagon mintázathoz hasonlóan rendeződnek el. Bár a körnek van a legnagyobb területaránya
a kerülethez képest, mégsem lesz zárt a mintázatuk a körök közti rések miatt. A hatszögnél ez
elkerülhető.
A sokszorosított maszkok és négyzetrácsokhoz hasonlóan a hexagonokból is készítettem egy
ismétlő mintázatot, beleintegrálva a korábban tárgyalt formai jegyeket. A négyzetrácsot két
tengely mentén lehet összekapcsolni.

A hexagon rács három tengely mentén

összekapcsolható. Az oldalakra merőlegesen és azok mértani középpontjaival, amit egy
síkszerű bemélyedéssel is jeleztem. A hexagon rács nem helyezhető ismétlődő mintázatként
egy szabályos négyzetbe úgy, hogy derékszögben záródjanak az oldalai. (17. kép)

17. kép

Azt kutattam, hogyan tudom az eddig felvázol formákat szerves egységként összekapcsolni, a
koncentrikus körök és a síkok viszonyát, a matematikai és fizikai szabályszerűségek által,
leegyszerűsített formában prezentálni. Hosszas kutatómunka vette kezdetét. Elemeztem a
szögek és síkok arányait, ezek egymáshoz való kapcsolatát. Kerestem az azonosságukat és a
szimmetriát.
A designgondolkodást vettem segítségül. Felmértem a lehetséges variációkat, hogy végül egy
funkcionális művet alkossak. Azt vizsgáltam, hogy mivel tudom leegyszerűsíteni a lépéseket.
Vizsgáltam a megoldások előnyeit és hátrányait.
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Vízió
A rohanó gazdasági, technológia és tudományos fejlődés arra kényszerít bennünket, hogy
lépést tartsunk vele. A robotizálás elterjedése a jövőben rengeteg ember munkáját teheti
fölöslegessé. Ezért tartom szükségesnek azt a lépést, hogy önfejlesztéssel és képzéssel
növeljük a hatékonyságot. A világháló, a technológia, a tudományos áttörések sok ember
életét megkönnyítik, ugyanakkor hátránnyal is járnak. A népességrobbanást és az ipari
forradalmak bizonyos hatásait a földi életterünk pusztítójaként tarthatjuk számon. Ezért
szükségesek azok a lépések, amivel egy fenntartható gazdaságot hozhatunk létre.
„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy
veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégítsék a szükségleteiket” és: „A
fenntartható fejlődés többet jelent egyszerű̋ növekedésnél. A növekedést tartalmában kell
megváltoztatni, kevésbé anyag- és energiaigényessé kell formálni úgy, hogy hatása
igazságosabban érvényesüljön”4
Gyulai Iván ökológus megkérdőjelezi azt, hogy van-e olyan gazdasági növekedés melyet a
bizottság feltételezett, vagyis amely nem vezet a környezet pusztulásához és társadalmilag is
igazságos. Véleménye szerint “Sajátos paradoxon, hogy a történelemben sohasem a szó
eredeti értelmében fenntartható társadalmak maradtak fenn vagy uralkodtak, hanem éppen
azok, amelyek fenntarthatatlan módon nyúltak erőforrásaikhoz. Nem csoda, hiszen rövid
távon a környezet felélése ad nagyobb növekedési esélyt, lehetőséget mások legyőzésére,
gyarmatosítására, kirablására, függésben tartására.”5

Tervezés
Sokat gondolkoztam a megvalósítandó alkotáson. A cél az volt, hogy a művemet olyan
ismétlődő elemek alkossák, amit össze lehet rakni és szétszedni. Ezeket egy csomópont tartja
össze. Olyan szerkezetet kerestem, ami minimális variációval ismétlődik, és ha lehet, csak
egyféle elemből áll. A tervem egy konvex, síkidomokkal megközelíthető gömbfelület volt,
4

Közös jövőnk A Brundtland Bizottság és az ENSZ közös jelentése, 1987

5

Gyulai Iván: Fenntartható fejlődés és fenntartható növekedés. Statisztikai szemle 91.évf. 8-9.szám, 802.o.
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vagyis egy olyan test kialakítása, ami egy gömbbe beírható. Ezzel párhuzamosan a körök és
gömbök kapcsolatát is vizsgáltam. Ezért ebből a mintázatból terveztem egy gömb változatot
is. A háromszög részletet domborítottam meg úgy, hogy minden csúccsal szabályos ívelt
formát kaptam, amiből ha nyolc darabot összerakunk, akkor egy teljes gömböt kapunk. (18.21. kép)

18. kép

19

19.-21. kép

20

Ennek a formai kialakítása mégsem elég gazdaságos. Ezért a platóni testeket kezdtem
megvizsgálni, amelyek szabályos elemekből állnak
Ezeket hívjuk szabályos testeknek. „A szabályos test olyan poliéder, melynek lapjai
egybevágó sokszögek és testszögeik egybevágóak, vagyis élei is egyenlők, minden csúcsában
ugyanannyi él találkozik és a megfelelő élszögek is egyenlők”6 Platón a Timaioszban
szimbolikus jelentést tulajdonít nekik. Három dimenziós testeknél mindössze öt ilyen
szabályos test létezik, a szabályos tetraéder (4 darab háromszögből épül fel), hexaéder
[kocka] (6 darab négyzetből áll), oktaéder (8 egyenlő oldalú háromszög alkotja), dodekaéder
(12 darab ötszög) és ikozaéder (20 darab háromszög). A szabályos testeknek az én
szempontomból az volt a hátránya, hogy nem elég gömbszerűek és a gurítás is nehézkes lett
volna. A hexagonból nem lehet ezen az elven térbeli elemeket készíteni. Végül a csonkolt
ikozaéder szerkezeti felosztását választottam, ami 12 darab pentagonból és 20 darab
hexagonból áll, tehát az ikozaéder csúcsai vannak lemetszve úgy, hogy az élei azonos
hosszúságúak. 32 darab lapja, 60 darab csúcsa és 90 éle van.
Az Euler-féle poliéder tétel érvényes az eddig felsorolt platóni konvex testekre. (Ha a konvex
poliéder éleinek száma e, a lapjainak száma l és a csúcsainak száma c, akkor fennáll a
következő egyenlőség: c+l=e+2) Ez természetesen a csonkolt ikozaéderre is vonatkozik. A
tétel azt validálja, hogy minden csúcsot össze lehet kötni úgy, hogy a csúcsokat összekötő
éleken egyszer kell végighaladni.7
A csonkolt ikozaéder rácsszerkezettel találkozhatunk a természetben előforduló hatvan
szénatomból álló fullerén molekulában. Nevét Richard Buckminster Fullerről kapta, az ő
általa alkotott geodéziai kupola után (22. kép). Nem véletlenül ez az egyik legerősebb
rácsszerkezet a hozzátartozó elemek felosztásától függően.
Hogy a munkámat még inkább gömbszerűvé tegyem, további háromszögekre bontottam.
Ezek nyújtott, tehát nem egyenlő oldalú háromszögek Így inkább a Buckminster Fuller-féle
geodéziai kupola szerkezetére hasonlít.

6

7

Természettudományi lexikon
Hans Rademacher- Otto Toeplitz: Számokról és alakzatokról Tipotex kiadó, Budapest 2010 149-151.o.
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22. kép

A világon jelenleg körülbelül 300.000 ilyen szerkezetű építményt használnak. Legtöbbet
otthonként, egyszerre nyújtva biztonságot és teret az embereknek. Ennek a szerkezetnek van
a legnagyobb területi kihasználása. Ráadásul energetikai szempontból is sokkal hatékonyabb.
Az épületek katasztrófa-biztos kialakításúak: képesek elviselni akár 320 km/órás
széllökéseket és ellenállnak a nagyobb földrengésnek is. Ezen tulajdonságok alapján, akár a
fenntartható fejlődés aktív részesei is lehetnek.
Richard Buckminster Fuller teljes munkásságát annak szentelte, hogy egy fenntartható
gazdaságot hozzon létre. Azt kutatta, hogy milyen eszközökkel, megoldásokkal szolgálhatja a
földi létet hosszabb távon. Egész életében egyetlen központi kérdés foglalkoztatta:
„Van-e esélye az emberiségnek arra, hogy hosszú ideig és sikeresen fennmaradjon a Földön,
és ha igen, hogyan?”8
Részben ezért választottam ezt a formát kiinduló pontnak: hogy meghajoljak a szellemisége
előtt.
A szobor méretei és funkciója a tervezés folyamán változtak.
Eredeti tervként egy játszótéri kellék lenne, ha nagyon könnyű anyagból, pl. műgyantából
készülne. Ezt 2,2 méter átmérőben gondoltam azért, hogy a belsejébe bejutva sétálni
lehessen, miközben gurul. Hasonló rendeltetésű eszköz már jelenleg is van, de ezek egyszerű,
8

https://hu.wikipedia.org/wiki/Buckminster_Fuller, megtekintés dátuma: 2018.05.01
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könnyű és rugalmas felfújható gömbök, amit élményparkokban esetleg strandokon
használnak.
Az eredeti elképzelésem nemcsak anyagában, de vázszerkezetében is eltér a felfújható
műanyag gömböktől, mivel ez merev vázas. Előnye, hogy így akár két (vagy több) részre is
szétosztható és külön pl. kupolaként funkcionál, ami alatt pihenni lehet. Vagy medenceként is
használható, ha megfordítjuk és belehelyezünk egy vízálló ponyvát. A funkciók széles
skáláját gondoltam végig. További előnye lenne, hogy szétszedhető és kisebb helyen
tárolható és a szállítást is megkönnyíti. Ha valamelyik eleme megsérül, vagy eltörik akkor
könnyen pótolható a meglévő tervek alapján.
A végül megvalósított munkám átmérőjét jelentősen csökkentettem, így az esztétikai szerepe
mellett kevesebb funkcióval bír.

A diplomamunka
A diplomamunka kivitelezését megelőzi egy digitális látványterv, amiről 3D nyomtatással
készítek prototípust. Méretezésében szempont volt, hogy mindazon tulajdonságokkal
rendelkezzen, amivel a kész alkotás is, de ezt a lehető legkisebb méretben, legkevesebb anyag
felhasználásával érjem el. A vaslemezből készülő kompozícióhoz lézerrel történik az elemek
precíz összeillesztését megkövetelő vágás. A csonkolt ikozaéder tovább bontott és íveltebb
formánál 92 csúccsal, 180 oldallal és 270 éllel rendelkezik, ami olyan, mint a Buckmister
Fuller féle geodéziai kupola alapja. Ezt tovább bontva 80 darab hexagon és 12 darab
pentagon
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meghaladhatja a 85 kilogrammot.
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23.kép

Záró gondolat
A formák lehetséges változatai a matematika segítségével kiszámíthatók.
Eltökélt szándékom, hogy az eddig felvázolt kísérletezés alapján a fenntartható fejlődés
irányába haladjak és ebben a szellemiségben további kutatásokat és fejlesztéseket folytassak.
A célom, hogy a különböző formai szabályszerűségeket matematikailag a legegyszerűbben
módon tudjam megérteni és erre építsem a későbbi “útkereséseket”. Hogy a kreatív
megoldásokkal egyben értékeket is teremtsek.
Számomra ezek olyan megközelítések, amivel közvetlenül nem tudok kapcsolatba lépni, ezért
kitérőket teszek, hogy a vizsgált tárgyat definiálni tudjam. A lehetséges megközelítés
variációk vizsgálatával befogadhatóbbá és értelmezhetőbbé válik a valóság.
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