
TÁBORTŰZ 

műszaki  leí rás 

A kalákázás f iz ikai  és sze l lemi építkezésből  ál l .  A f iz ikai  építés helye a 

felépítendő épület,  míg a sze l lemi építés  a közösségből,  a közös cselekvésből  

származik,  aminek a csúcspontja ke l l  hogy legyen a befejezett építést lezáró 

tábortűz.  Míg az építésben a f iz ikai  rész  a hangsúlyosabb, addig a tábortűznél  

a sze l lemi építkezés a hangsúlyosabb, hisz az égre törő tűz körü l,  körben 

összeülés a közös ima talán legegyszerűbb formája. A külső v i lág a sötétségbe 

van zárva,  csak a középen lévő tűz,  és az azt  körü lülő kalákázók számítanak! 

Ezt,  a már mindenki által áté lt  pi l lanatot ragadja meg pályázatunk. Az át r ium  

terének közepén van a háncsolat lan rönkökből fe lrakott tűzrakás,  amiből p iros 

szalagok futnak az ég felé, imitálandó a lángokat.  Az épületben lévő 

természetes légmozgás, valalmint a tűzrakás közepén el rejtett  halk vent i l látor  

mozgatja a szalagokat,  amiknek a fe lső vége egy vékony, ki fesz ített  acél 

kar ikához van erős ítve. A venti látor mellett  egy vörös ref lektor v i lágít ja meg 

alu lró l sötétedés után a tűzrakást .  

A Tűz körü l egy Burok képződik a v i lágosság és a sötétség határán. Aki  ezen a 

láthatat lan, e lmosódó határon belü l van, az része a Tűz által ke ltett  

misztér iumnak. A pályázatunkban egy pal lókból épített álboltozat je lenít i  meg 

ezt a határfe lü letet (egyben egy ü lő ember hátának kontúr jút formálva).  Ez a 

burok már az épült  bejáratából érzékelhető, egy hívogató ölet képez és aki  

ide beül,  az beszé lgetve, megpihenve lehet részese a csodának azáltal,  hogy 

a bejáratnál kapott  cs ipeszt a szalagokra cs íptet i .  Ezze l hozzátesz i  a saját  

részét a közös építéshez.  

A B iennálé zárásakor a Tábortűz (épület e lőtt i)  meggyújtásával lehet 

megünnepelni a jó l végzett munkát!  

Megvalósí tási  terv 

A Tűz 10-15 cm átmérőjű,  háncsolat lan rönkökből készül,  f i10 átmenő 

csavarokkal összeerősítve (a csavarokra a következő sor rönk rátakar,  így nem 

látszanak).  40-50 cm magasságból indulnak a rönkök belső o ldalára erősí tett  

tűzvörös szalagok, amelyek fe lső vége egy vékony acél kar ikához van erős ítve. 

Az acél kar ika sodronyokkal van befesz í tve az átr iumfal vagy az íves fa 

szerkezet fe lső részéhez (a cél ,  hogy minél  kevésbé látszódjon).  

A szalagok f inom mozgását az épületben meglévő természetes légáram 

biztos ít ja,  erre ráerős ít  a Tűz közepén egy rejtett,  halk vent i látor.  A sötétedés 

utáni hatást egy ég felé i rányított narancssárga ref lektor erős ít i .  

A Burok 5/20 pal lókból készül  (eset leg szé lezet len deszkából).  Ezek 1-1 ,5  

hosszúságúra vannak felvágva, és egymásra csavarozva. Minden második 

sorban 30 cm-es,  azonos magasságú betétfák vannak, amelyek a Burok 

át látszóságát biztos í t ják.  A szerkezet ál lékonyságát a fé lkör íves formából 

adódó geometr ia biztos ít ja.  

Az épület  előtt i  h iányos pad alsó és fe lső gerendadúcaiba rönkfa kerü l és ezek 

köré vesszőfonás készül.  Ezze l az egyik leghagyományosabb építés i  módot 

je lenít jük meg a B iennálé terü letén. A későbbiek fo lyamán akár fűzépítmény is  

készü lhet  a pad fö lé.   

 

 
Költségbecslés 

Tűz:  
15 szál l  10-15 cm átmérőjű 5 méteres rönk   15x4000.-= 60.000.-  
60 m 6-8 cm szé les szalag:      60x200.-= 12000.-  
1 db f i80 cm és 1 db f i40 cm acél kar ika:      10.000.-  
M10 átmenőcsavar:       25x350.-  8750.-  
1 db ref lektor és 1 db vent i látor:       30.000.-  
       összesen:    120.750.-  
 
Burok:  
5/20 fenyő palló,  5 m3      5*60.000. -= 300.000.-  
5*80 facsavar,  6000 db      5000*9.-= 45.000.-  
       összesen:    345.000.-  
 
Pad: 
5/20 fenyő palló,  0,5 m3     0,5*60.000. -= 30.000.-  
5*80 facsavar,  200 db      200*9.-= 1.800.-  
       összesen:    31.800.-  
 
Tűz + Burok költségbecslés összesen:       497.550.-  


