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Korszerű mezőgazdasági életterek 

építése a szerves hagyomány, az 

állatjólét, a környezetvédelem, a 

gazdaságosság, a modernitás … 

feszültségében.

„A gazdálkodás: élettörvény … A gazdálkodó 

építészet az adottságokhoz, az élet 

igényeihez alkalmazkodó építészet.”

(Reischl Gábor)



- A 21. századi gazdálkodás kihívásai ( paraszt - értelmiségi munka)

„ Csak az lehet teljes ember, akinek nem nehéz a kasza és könnyű a toll”. 

(Benedek Elek) 

- A hagyományra épít de felelősen integrálja a 21. század tudását, 

technikáit…

„Van egy hagyomány, mely tájékozódó – ösztönünkhöz szól, és egy hagyomány, 

mely félre vezet. Az egyik megtanít úszni, a másik a süllyedő hajó szalonjába 

tessékel, mert ott idáig is jó lehetett ebédelni.” (Németh László) 

- Az építészeknek: a parasztudvar, gazdaudvar maga az Élet. A bírtok tulajdonosa 

„művelt” ember. A lakóház „fellegvár”, de bele kell legyen „ültetve” a bírtokba. 

Az építész, tehát bírtokot kell tervezzen nem csupán istállót, vagy házat. A 

mezőgazdaság épületei horizontális technológiával kell épüljenek, lehetővé téve 

az ütemezett (moduláris) építkezést. Nagy – nagy körültekintéssel kell megtervezni 

a 21.-század mezőgazdasági épületeit. Nem elég ide az építész, a gazda, a technológus 

tudása. Az élet egészét kell mérlegre tenni, ha istállót akarunk építeni, mert vissza hat 

rá és nem mindegy, hogy hogyan… Egy meggondolatlan lépéssel 

helyrehozhatatlan károkat tud a mai ember okozni… 

A mezőgazdasági építkezést ezért inkább teremtés, mint tőkebefektetés. 

Érezzük át ennek a súlyát és ehhez méltó módon cselekedjünk…



Két gazdálkodás típus

- A településekbe integrált (10 – 15 

tehén) lépték, állatjólét, környezeti szempontok, 

ivóvizek, szomszéd, környező épületek, bővíthetőség, 

megközelítés… A magas hozzáadott érték 

lehetségesnek mérlegelése (nem nyersanyagot az 

iparnak, hanem végterméket)

- Farm épület a határban 

(illeszkedő) 



Mérlegelési szempontok (gazda, technológus, 

tervező)

- Az állatok környezeti igényei és viselkedése… (etológia) Az állatnak építünk istállót 

elsősorban nem magunknak: hőérzet, szellőzés, páratartalom, fény, mozgástér, fekvőhely, 

víz, friss levegő.

- Épületszerkezet: helyi anyaghasználat illeszkedés, modularitás lehetősége, szénatárolás, 

etetés… 

- Humán igények. Az állattartás szép de nem könnyű. Mindennapi munka, hosszantartó, 

türelmet, következetességet igényel. Egy jól átgondolt épület könnyíti a hétköznapok 

feladatait. 

- Környezetvédelem: trágyakezelés, szennyvíz, anyaghasználat, uralkodó szélirány 

(szomszéd), domborzat, esővízkezelés, vízháztartás, szelíd energiák használhatósága, 

fokozatos energia autonómiára való törekvés

- Kultútájba-, településszerkezetbe való illeszkedés („vizuális környezetvédelem)  „Nemes 

arányok, harmonikusan célszerű anyaghasználat, emberi méltóság, természet és 

állatszeretet, gazdálkodói tudat tükröződésé (Gyerekeink is kívánjanak gazdálkodni)

- Tűzvédelem, biztonság…







































„A gazdálkodás építészete: a jó gazda 

épületei, jó házak embernek, állatnak, 

terménynek, eszközöknek. Mindig így volt, 

és a jövőben is így kell lennie. A 

gazdálkodás törvény, alapvető 

élettörvény. Gazdálkodás a földdel, a 

vizeinkkel a mikrokörnyezeti 

adottságainkkal, épített környezetünkkel, 

„a múlttal, jelenünkkel, a jövővel, a 

szellemünkkel”. Alapvető kérdés: meg 

tudjuk-e őrizni földjeink, vizeink és 

szellemünk tisztaságát, vagy egy 

paternalista uralom illetve a határtalan 

tőke uralma alatt vegetálunk.… A 

kiegyensúlyozott, harmonikus építészet 

nem feltétlenül anyagi jólétet, hanem 

legtöbbször a „tisztes” szegénység 

méltóságát tükrözte ...”(Reischl Gábor) 
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