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„Gondosan kipucolta a mûködõ vulkánjait. két ilyen mûködõ vulkánja volt szerencsére: kényelmesen meGfõzhette 

rajtuk a reGGelijét. volt eGy kialudt vulkánja is. de mert úGy Gondolta: »sosem lehet tudni!«, kipucolta ezt a kialudt 

vulkánt is. a vulkánok, ha jól kipucolják õket, szabályosan, enyhe lánGGal éGnek, kitörések nélkül. a vulkánkitörések 

olyanok, mint a mi kéménytüzeink. mi itt a földön nyilván túl kicsinyek vaGyunk hozzá, hoGy rendesen kipucoljuk  

a vulkánjainkat. ezért okoznak annyi bajt.” (antoine de saint-exupéry: a kis herceG /ford. rónay GyörGy/)
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Nem volnék meglepve, ha tíz-tizenöt év múl-
va a világ geológus, vulkanológus elitjében 
fölülreprezentáltak lennének egy tizenkétez-
res Vas megyei városka szülöttei. Elsõ hal-
lásra ugyan valamelyik EU-alapot ügyesen 
megcsapoló nonszensz fejlesztésnek tûnt a 
Kemenes Vulkánpark híre, ottjártunkkor azon-
ban gyökeresen megváltozott e vélemény.

Jellegzetesen olyan épület, amit lehetet-
len bemutatni fotográfiákon. Azokon ugyan-
is a vertikális hangsúly, pontszerû szerkesztés 
és a tömörség bántó, konfliktusos képzete-
ket kelthet. Ráfordulva azonban a Ság-hegy 
felé vezetõ fûzfákkal övezett bekötõútra, 
eljutva az erõsen megfaragott, lebányászott 
tetejû, pincékkel beépített lejtõjû egykori vul-

káni bazaltkúp lábához, teljesen megváltoz-
hat a vélemény. Mi tagadás kemény, erõs 
szavú épület, ugyanakkor rendkívül izgal-
mas, sokrétegû, sokféle olvasatot implikáló 
alkotás, – a természettudományok racionális 
szigorát oldja a képzõmûvészet poézisébe. 
Olybá tûnik, mintha tervezõi egy absztrakt, 
kortárs szoborba szellemítenék át a geofizika  
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száraz törvényeit, adatait, jelenségeit.  
Ha narratív alkotásként elemezzük az épü-
letet, akkor kézenfekvõ a betont azonosí-
tani a vulkáni tufát fedõ szürke, megfara-
gott bazaltréteggel, míg a vörös Cor-ten® 

acélt a tûzhányó kõzetrepedéseit átjáró vagy 
intrúziókat létrehozó olvadt kõzetként, mag-
maként értelmezni. Így a pontszerû, centrális 
szerkesztés egycsapásra értelmet nyer.

A múzeumi útvonal a térszint alól, lénye-
gében a magmakamrából indul. Ez a foga-
dótér, recepció, innen nyílik a visszafogott 
méretû irodai folyosó, illetve a rengéseket, 
kitöréseket szimuláló eszközökkel berende-
zett apró játszóház. A látogató a kitörés 
irányába haladva, lentrõl fölfelé járja be  
a kiállítás különféle termeit. Az épület cent-
rumában, kvázi a vulkáni csatornában lép-
csõzünk szintrõl szintre. Ebben a centrális 
térben a lépcsõkarok sajátosan tört vonal- 
vezetése és a világítótestek szabálytalan 
elhelyezése, a rozsdás Cor-ten® vöröses sík-
jai érzékeltetik a vulkáni kõzetek tektoni-
kai rendezetlenségét, sajátos dinamikáját. 
Ez a rendezetlenség a helyiségek kapcso-
latain, sorrendjén, méretén is érzõdik, ami 
nagyon izgalmassá teszi a belsõ járásokat. 
Ritka, megkomponált pillanat, amikor a láto-

Beton pengefalak között érkezik meg a látogató a térszín alatti fogadótérbe

Megkomponált helyekre kerültek ablakok. Az Eötvös-inga kísérletet elbeszélõ terembõl a hely tetejére látni
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gató ablakkal találkozik. A kürtõként, kráter-
ként felfogható felülvilágító megléte is csak 
a legfelsõ szinteken érzékelhetõ, míg valódi 
ablakszem szinte csak az Eötvös-inga híres 
kísérletét bemutató teremben van, ott viszont 
pontosan a kísérlet egykori helyszínére,  
a Ság-hegy tetejére nyitva. Itt jegyzem meg, 
hogy ezen az ablakon keresztül, pontosan 
a hegy lábánál látható egy kopott vakolatú, 
titokzatos, ugyancsak pontszerû, zárt, ipari 
karakterû épület. Kérdésemre, azt a választ 
kapom, hogy talán víztorony volt. Ha vala-
ki megszállottja az építészet-illeszkedésnek,  
akkor nyugodtan összeolvashatja azt a majd 
száz évvel ezelõtti torony és az új épület 
morfológiáját. Ráadásul a látogatóközpont 
indusztriális olvasata sem téves, ha tudjuk, 
hogy a régió egyik legnagyobb kõbányája 
mûködött itt.

Csak néhány szó erejéig térjünk azon-
ban vissza a kiállítóterekbe. A kritikus szá-
mára pozitív csalódás, hogy tudományo-
san nem túlterhelt a bemutatott anyag 
látványos, jól kivitelezett, mûködõ interaktív 
szemléltetõeszközökkel találkozik a látogató, 
de nem gyûri maga alá a kiállítás anyaga.  
Dicsérendõ, hogy a tudnivalók nem csak 
tudománytörténeti, hanem irodalmi, sõt 

A lépcsõkarok és közlekedõk szögtörései és a világítótestek szabálytalan elhelyezése is a kõzetek tektonikájának dinamikáját illusztrálják
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Építész tervezõ:   
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Installációk tervezése és megvalósítása:  
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Tervezés:  
2009-2011
Kivitelezés:   
2011-2012
Volumen: 
965 m2 (nettó)
Költségvetés:  
535 millió forint (ebbõl EU-s  
költségrész: 455 millió forint)

képzõmûvészeti kitérõket is tesznek. Ugyan-
akkor néhány tabló szövegmennyisége talán 
túlzó, türelem és tengernyi idõ szükségeltetik 
a végigböngészésükhöz.  

Végezetül. Tömör, szûkszavú, sûrû anyagú 
építészetet látunk itt a Kemenesalján. Olyan 
tervezõk keze nyomát, akik nem riadnak visz-
sza attól, hogy erõs állításokat, autonóm nyel-
vezetet használjanak. Egyedi, erõs építészet, 
drága kincs.

A belsõ térben is patinás Cor-ten® izgalmas, változatos, természetes hatást 
kelt jellegzetes, foltos rozsdarajzolatával

Az épület hátterében a Ság-hegy lebányászott teteje látszik, illetve a déli lejtõ présházai


