
A Betonpartner Magyarország Kft. 2019 
őszén egy modern stílusban megálmodott 
emlékmű kivitelezésében vett részt. A 
speciális összetételű betonkeverékkel készült 
műtárgyat Zimay Balázs építész és Mohácsi 
Sándor tájépítész tervezte a TRIANONI 
békeszerződés 100. évfordulójának alkalmából, 
jelképezve a nemzeti összetartozást.

A tervezői igényeknek megfelelően 
egy anyagában színezett frissbeton 
összetételt terveztünk, melynek kapcsán 
sötét feketébe hajló, mély antracit szín 
volt az elvárás látványbeton minőség 
mellett. A megfelelő színintenzitás elérése 
érdekében a frissbeton keverékhez fekete 
likvid vas-oxid festéket adagoltunk. 

Az emlékmű kivitelezését betontechnológia 
egyeztetések előzték meg. Többszöri labor 
próbakaveréssel készítettünk mintalapokat, 
melyeket tervezői oldalról megvizsgáltak 
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és minősítettek. Így került kiválasztásra a 
tervezői igényeknek mindenben megfelelő 
mintalap, melynek betonösszetétele sze-
rint történt meg az emlékmű kivitelezése. 

A Kossuth tér felől a száz méter hosszú, négy 
méter széles és négy méteres mélységbe 
lejtő rámpa egy hatalmas, meghasadt 
gránittömbhöz vezet, melynek közepén egy 
örökláng emlékeztet mindenkit a történtekre.

A Párizs közeli Versailles 820 hektáros 
kastélyparkjában található az ú.n. Nagy-
Trianon palota, ahol az I. világháború győztes 
hatalmai és Magyarország között 1920.
június 4-én került aláírásra a háborút lezáró 
békeszerződés. A szerződés értelmében 
Magyarország területének 2/3-át, teljes 
lakosságának 60%-át veszítette el! 

Már maga a hosszú rámpa a békeszerződés 
aláírásának konkrét helyszínét, a Nagy- 

Trianon palota folyosónak tetsző (52m hosszú, 
7m széles), ún. Cotelle termét sejteti. A rámpa 
oldalfalait sötét gránitlapokkal burkolták, majd 
a történelmi Magyarország több mint 12.000 
településének nevét a gránitlapokba vésték.

 A nemzeti összetartozás kifejezéseként 
nemcsak az anyaországtól elszakított 
települések, de a mai Magyarország területére 
eső települések neve is látható, melynek 
alapjául az 1913-as helységnévtár szolgált.

A kortárs megoldással tervezett és kivitelezett 
emlékmű óriási előnye, hogy nem töri 
meg a csodálatos Országház látványát.

Büszkék vagyunk arra, hogy – az általunk 
szállított látványbetonnal – részesei 
lehettünk ennek az emlékezésre ösztönző, 
de modern emlékmű kivitelezésének.


