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1. Bevezetés: a kutatás témája, céljai, kérdései
,,De a praxisban az igazi kérdés nem is az, hogy mi a tér, hanem, hogy miként hozza létre és alakítja a társadalmi
gyakorlat, és miként használja az ember.’’ 1

M

indennapi életünk során gyakran találkozunk olyan helyzetekkel, amikor a körülöttünk levő
tárgyakat egy cél érdekében azok tervezett funkciójától eltérően használjuk. Ez a jelenség
megfigyelhető épületek tereinek kapcsán is: bizonyára mindenki volt már tanúja olyan esetnek,
amikor például egy lakás vagy egy középület egyes helyiségeit egy azokban lezajló esemény

idejére az emberek másképpen használták, mint ahogyan az eredeti rendeltetésükből, illetve a
megszokásokból következne. Az épületekből kilépve, a város különböző helyszínei szintén terepként
szolgálnak hasonló tapasztalatok gyűjtéséhez. Az ilyen eseményeket alkotó emberi cselekvések
megnevezésére alkalmazom jelen dolgozatban a váratlan használat kifejezést, mely további specifikációt
igényel. A váratlan jelző társadalmi kontextusban értelmezendő: azoknak a megszokott, mindennapi életet
uraló szabályoknak, rituáléknak és a dolgokat értelmező gondolati rendszereknek ellentettjeként
fogalmazható meg, amelyeket az adott társadalom létrehoz saját működése végett, és rá is kényszerít
tag jaira, akik ezeket elsajátítva képesek tájékozódni a világban. A váratlanság ezzel a renddel való szándékos
vagy szándékolatlan szembenállást, vagyis rendellenességet jelent. Egy eseményről nem lehet önmagában
megítélni, hogy váratlan-e vagy sem, csakis egy konkrét társadalmi rendbe ágyazott valós helyszínnel,
illetve tárggyal együtt. A használat pedig olyan egyéni vagy kollektív emberi cselekvéseket jelöl, melyek
igénybe vesznek egy tárgyat vagy területet egy meghatározott cél elérésének érdekében.
Annak illusztrálására, hogy a váratlan használatok csak a helyszín és a társadalmi kontextus
függvényében értelmezhetők vegyünk példának egy tetszőleges labdajátékot. Ha csak a játékosokra, azok
mozgására és a labdára gondolunk egy konkrét helyszín nélkül, akkor nem tudjuk eldönteni, hogy a játékra
váratlan használatként tekintsünk vagy sem. Amennyiben a játék egy kifejezetten annak kiszolgálására
épített sporttelepen zajlik az intézmény működési rendjéhez illeszkedve, akkor egyértelműnek látszik,
hogy nem beszélhetünk váratlan használatról. Ha ugyanez a játék például a budapesti Szépművészeti
Múzeumban játszódik, akkor már jóval nagyobb az esélye annak, hogy váratlan használattal állunk
szemben. Azonban az esemény lehet, hogy egy művészeti performansz része, és a látogatók kifejezetten
azért érkeztek a múzeumba, hogy megtekintsék, vagy részt vegyenek ezen az eseményen. Ebben az
esetben szintén megkérdőjelezhető a váratlanság, noha a helyszín és az esemény szokatlan kombinációja
minden bizonnyal különleges tapasztalatokat nyújtana. Ha viszont például egy család egy labdával érkezik
a múzeumba, mert korábban a Városligetben töltötték a szabadidejüket, ahol játszottak; és ez a labda a
múzeum előterében véletlenül elgurul, majd múzeumlátogatók egy csoportja – akik erről a történésről
mit sem tudnak – rátalálnak a labdára és spontán játékba kezdenek, akkor egyértelműen váratlan
használatról beszélünk. Ennek oka, hogy előzőleg nem született „társadalmi megegyezés” arról, hogy a

László Faragó, “Térértelmezések,” Tér és társadalom 26, no. 1 (2012): 21. A szerző a megállapítást David Harvey, Social
Justice and the City (London: Edward Arnold Ltd., 1973):14. című műve nyomán fogalmazza meg, ami szerint nem lehet
univerzálisan megválaszolni azt a kérdést, hogy mi a tér, hanem figyelmünket érdemes inkább az adott
körülményekre és emberi gyakorlatokra fordítani, hiszen azok –működésükből adódóan – a tér más és más
koncepcióját termelik meg.
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labdajáték kedvéért ideiglenesen felfüggesztésre kerülnek a múzeumban megszokott és elvárt használati
módok. Ebben az esetben a labdajáték felkészületlenül ér minden jelenlévőt.
A példa kapcsán további kérdések merülnek fel a váratlan használatokat illetően. Milyen hatással van a
váratlan használat meg jelenése az adott helyszín fizikai és társadalmi kontextusára? Hogyan hat a
helyszín fizkiai és társadalmi kontextusa a váratlan használatra? Könnyen belátható, hogy az előbbi
példán keresztül nem volna lehetséges ezeknek a kérdéseknek a kielégítő megválaszolása annak fiktív
mivolta miatt: a kérdéses hatásokat csak gondolati úton lehetne kikövetkeztetni, és semmi sem garantálná,
hogy ezek bármilyen tekintetben megfelelnének a valóságnak. Az elmúlt években viszont Budapesten
számos olyan eset történt, ahol valós körülmények között lehetett megtapasztalni a váratlan használatok
működését. Ezek egyrészt aktualitást adnak a témának, másrészt pedig lehetőséget arra, hogy a
megfogalmazott kérdésekre empirikus kutatások segítségével keressünk válaszokat.
A téma kutathatóságával kapcsolatban felmerül azonban az az alapvető probléma, hogy egymástól
látszólag távol eső tényezőket kell egyszerre figyelembe venni: egyrészt szükség van konkrét helyszínek
vizsgálatára, melyek fizikai téri dimenziókkal rendelkeznek. Másrészt emberekről is szó van, akik a
helyszíneken valamilyen autonóm cselekvést, téri aktust végeznek, és mindemellett tapasztalatokat élnek
meg, valamint gondolatokat fogalmaznak meg. Harmadrészt pedig mind a váratlan használatot
megvalósító emberek, mind pedig ezek helyszíne része egy társadalmi viszonyrendszernek. Szükség van
tehát egy olyan koncepcióra, mely képes egységbe foglalni ezeket a különböző területeket. Ezen probléma
kezelése végett a dolgozatban Henri Lefebvre 1974-ben Párizsban meg jelent La production de l'espace2 (A tér
termelése) című művében megfogalmazott gondolatokhoz fordulok. A XX. század egyik leg jelentősebb
szociálfilozófusának tartott szerző a könyvet abban a II. világháború utáni nyugat-európai kontextusban
írta, amikor a század első felében meg jelent modern életforma elkezdett tömegessé válni, és az
urbanizáció addig nem látott méreteket ölteni. Ezek a folyamatok Lefebvre szerint áthatják az élet minden
területét, az emberek világról való gondolkodásától kezdve, a társadalmi konstrukciókon keresztül az
épített fizikai környezetig. Ezeket a különböző területeket Lefebvre „a tér társadalmi termelésének”
koncepciójában egyesítette. A társadalom létrehozza, vagyis „megtermeli” saját terét, melynek egyaránt
részét képezi az épített fizikai környezet, az emberi gondolatok terepe, valamint az emberek közötti
viszonyrendszer, vagyis a társadalmi közeg. Lefebvre munkásságának kontextusával, aktualitásával és a
dolgozat szempontjából releváns gondolatainak részletesebb értelmezésével külön fejezetekben
foglalkozom. A lefebvre-i térelmélet jelen bevezetőben való megemlítésére azért van szükség, mert
megmutatja, hogy annak téri szemléletével olyan inkluzív vizsgálati megközelítésre nyílik lehetőség, mely
képes egymástól távol eső területeket egységes keretbe foglalni. Mivel a váratlan használatokat alkotó
tényezők esetében is erre van szükség, ezért indokoltnak tartom a téma vizsgálatához egy lefebvre-i

2
Henri Lefebvre, La production de l'espace (Párizs: Éditions Anthropos, 1974). A dolgozat készítéséhez elsősorban a
könyv angol nyelvű fordítását használtam: Henri Lefebvre, The Production of Space ford. Donald Nicholson-Smith
(Oxford UK, Cambridge Mass.: Blackwell, 1991). A könyv egy részletének meg jelent magyar nyelvű fordítása is a
következő kötetben: Ákos Moravánszky és Katalin M. Gyöngy, szerk., A tér. Kritikai antológia (Budapest, Terc Kiadó,
2007):220-225. A fordítás M. Gyöngy Katalin munkája. Ebben a fordításban szerepel A tér termelése mint a mű
magyarra fordított címe. A teljes könyv azonban nem jelent meg magyarul, ezért a dolgozatban az eredeti francia
címével fogom említeni. Mivel a dolgozatban több olyan forrás is szerepel, melyeknek nem jelent meg magyar nyelvű
fordítása, ezért ezekben az esetekben is az eredeti címet fogom feltűntetni a törzsszövegben, majd mellette zárójelben
feltűntetem a cím saját, magyar nyelvű fordítását az érthetőség kedvéért. Lábjegyzetben külön fel fogom hívni a
figyelmet arra, hogy a dolgozat készítéséhez az eredeti művet, vagy annak egy másik nyelvű fordítását használtam.
Amennyiben a forrásnak létezik meg jelent teljes vagy részbeni magyar fordítása, úgy a szövegben a magyar címet
fogom használni, és lábjegyzetben megadom az eredeti címet, illetve, ha a dolgozat készítéséhez az eredetitől eltérő,
jellemzően angol nyelvű fordítást is használtam, akkor a lábjegyzetben azt is külön feltüntetem. Ahol magyar nyelven
nem elérhető forrást idézek, azon esetekben az idézetek fordítása a saját munkám, ha külön nem jelzem a
hivatkozásban.
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elméleten alapuló téri szemléletmód bevezetését. A lefebvre-i térszemlélet jelen esetben nem csak
analógia, hanem koncepcionális alappillér is, hiszen a váratlan használatok értelmezhetetlenek lennének
a tér társadalmi aspektusai nélkül. Fontos kiemelni, hogy a társadalmi tér fogalma jelen esetben nem a
„társadalomtudományok terét” jelenti, amelyben teoretikusok modelleket alkotnak a társadalom
működésére. Ezek a társadalmi tér pusztán absztrakt gondolati vetületeit képezik. A társadalmi tér a
konkrét hétköznapi élet ember által megtapasztalt valóságát jelenti, amitől elidegeníthetetlen, sőt alapvető
tényezője a társadalmi környezet. Lefebvre könyvének első meg jelenése óta tekintélyes szakirodalom
született különböző tudományágakban, melyek továbbfejlesztették, kritizálták, újraértelmezték és
alkalmazták térelméletét. Ezen irodalom jelen téma szempontjából releváns fogalmainak megismerésétől
azt várom, hogy segítségükkel leírhatóvá és megismerhetővé válnak a váratlan használat tulajdonságai,
alkotóelemeinek viszonyrendszere. A dolgozat egyik fő kihívása egy olyan vizsgálati keretrendszer
felállítása, ami az építészet és általánosabban véve az épített környezet társadalmi téri megközelítésének
elméletével foglalkozó irodalom fogalmaira épül, és amelynek alkalmazásával a váratlan használatok
valós példái elemezhetővé válnak. Az elemzésektől pedig azt várom, hogy eredményeik révén elméleti
ismeretek szerezhetőek a váratlan használatok hatásairól.
Különös kihívást jelent a dolgozat téri szemléletmódja, tekintve, hogy építészeti disszertációról van szó.
Az építészeti diskurzusoknak ugyanis a XIX. század vége óta központi fogalma a tér,3 melynek jelentésére
és az építészettel való kapcsolatára számos különböző értelmezés létezik. A tér fogalma az építészet
területén nem csak akadémiai közegben használatos, hanem a mindennapi tervezői gyakorlatban is, ahol
a leggyakrabban mint a fizikai valóságról alkotott gondolati konstrukció jelenik meg, ami a tervezett
épületekről való kommunikáció eszköze. A megvalósult építészeti produktum viszont a hétköznapi,
„valós” társadalmi tér részévé válik. Mi több, Lefebve elméletéből az is következik, hogy mivel maga a
tervezés aktusa is a társadalmi térben zajlik, a tervezéshez használt téri kommunikáció is a társadalmi
folyamtok terméke. Mindez azt jelenti, hogy az építészeti diszciplína számára szükségszerű a társadalmi
tér felismerése, és abban saját helyének megtalálása. A váratlan használatok témája ennek a felismerésnek
az elmélyítését szolgálja, hiszen általa egy speciális szegmensét vizsgáljuk annak a kérdéskörnek, hogy mi
történik a tervezett épített elemekkel, miután azok fizikailag megvalósultak és „bekerültek” a mindennapi
társadalmi valóságba, vagyis miután az emberek elkezdték azokat használni.
A dolgozat a következőképpen épül fel: a 2. főfejezetben a tér társadalmi konstrukcióként való
értelmezésének elméleti alapjait tekintem át, azt vizsgálva, hogy ezek tükrében hogyan válik
értelmezhetővé a váratlan használat. A fejezet második részében a használat és a társadalmi tér
átalakításának elméleti összefüggéseit elemzem. Ehhez a társadalmi tér építészeti gondolkodásban való
értelmezéseihez fordulok, hiszen a használat szerepe ezen a területen válik hangsúlyos tényezővé. A fejezet
harmadik részében a használathoz kötődő fogalomkészletet Lefebvre azon elveivel bővítem ki, melyek a
társadalmi tér elfoglalására vonatkoznak. Azokat illusztrálva pedig elméleti és gyakorlati példákat mutatok
be, melyek az elvek további aspektusait mutatják meg.
A 3. főfejezetben a társadalmi tér- és a használat témakörében bevezetett elméletek és fogalmak
felhasználásával

egy

vizsgálati

keretrendszert

készítek,

mely

a

budapesti

esettanulmányok

3
Adrian Forty, Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture (New York: Thames & Hudson, 2000):256-275. A
szerző könyvében sorra veszi a modern építészet kulcsfogalmait. Külön fejezetben tárgyalja, hogy a XIX. századtól
kezdődően a tér fogalmának milyen értelmezései hatottak az építészeti diskurzusra.
Egy másik tanulmány ugyanebben a témában: Ákos Moravánszky, “A tér fogalma az építészetben,” in A tér. Kritikai
antológia, szerk. Ákos Moravánszky és Katalin M. Gyöngy (Budapest: Terc, 2007):8−38. A szerző itt külön kategóriákat
állít fel az építészeti gondolkodást inspiráló térértelmezések között. Ezek a „megformált tér”, „megélt tér”, „szociális
tér” és „atmoszférikus tér”.
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szemléletmódját adja meg. Ezen kívül a vizsgálatok módszereinek és az esetek kiválasztásának
szempontjait ismertetem.
A 4. főfejezet négy fejezete a Budapest különböző helyszínein végzett terepkutatások eredményeit
elemzi, melyekhez a dolgozat új tudományos eredményei kapcsolódnak. Az esettanulmányok célja
egyrészt a kiválasztott jelenségek értelmezése a megismert fogalmakkal, valamint a váratlan használatok
elméletének kibővítése. Mindezeken túl pedig a vizsgálati keretrendszer alkalmazhatóságát is illusztrálják,
melynek létrehozása szintén a dolgozat vívmánya.
A dolgozatot záró ötödik fejezetben az esettanulmányok tanulságait összefoglalom, és a kutatás
jövőbeni kiterjesztésének lehetséges irányait vázolom fel.

4

2. A tér mint emberi tevékenységek terméke
2.1. A tér társadalmi konstruáltságának elméleti alapjai

A

z épített környezet, és annak váratlan emberi használata közötti kölcsönhatás gyakorlati
vizsgálatát téri szemléletmóddal akarom végezni. Ezen téri szemléletmód kidolgozásához
szükséges megismerni a vonatkozó elméleti háttér legfontosabb fogalmait, és megállapítani,
hogy milyen módon használhatóak fel konkrét budapesti esetek tanulmányozásánál. Mivel a

váratlan használat nem értelmezhető annak társadalmi kontextusa nélkül, ezért olyan elméletek

megismerésére van szükség, melyek a tériség és a társadalmi jelenségek közötti kapcsolatokra mutatnak
rá. Ehhez a humán-, kultúra- és társadalomtudományokban az elmúlt harminc évben kibontakozó téri
vagy térbeli fordulatként4 (spatial turn) emlegetett jelenséggel szükséges foglalkozni. A fogalom annak a
folyamatnak a megnevezésére használatos, mely során a különböző tudományos diszciplínákban egyre
elterjedtebbé vált a tér kategóriájának figyelembevétele. A téri fordulat bevezetése Edward Soja, amerikai
szociálgeográfushoz köthető, aki az 1989-ben meg jelent Postmodern Geographies5 (Posztmodern földrajzok)
című

művében

használta

társadalomelméletekben

azt

való

először.

Ahogyan

meg jelenésével

arra

foglalkozó

Berger

Viktor

könyvében

a

tér

rámutat,6

kategóriájának
a

különböző

tudományágakban eltérő jelentéstartalommal bír a téri fordulat. Berger szerint annak elméleti alapjai
azonban alapvetően három francia szerző 1960-as és 1970-es években megfogalmazott gondolatira
vezethetők vissza: Michel Foucault, Henri Lefebvre és Michel de Certeau.

2.1.1. Heterotópiák és fegyelmező terek: Michel Foucault
Foucault munkásságában ugyan nem jelenik meg egy egységes térelmélet, viszont több írásában is olyan
fogalmakat vezet be, melyek segítenek értelmezni a társadalom működése és a tériség közötti kapcsolatot.
Az egyik ilyen a heterotópia fogalma, amit szó szerint „más” vagy „eltérő terek”-nek lehet fordítani, ahogy
arra a fogalom forrásául szolgáló eredetileg 1967-ből származó
rövid tanulmány címe7 is utal. Mit is jelentenek a heterotópiák? Foucault szerint a mai társadalom
működését és gondolkodását olyan módon is meg lehet különböztetni például a középkorétól, hogy az
emberek valós, körülöttük levő világhoz való viszonyát vizsgáljuk. Téri aspektusról van tehát szó, hiszen

A magyar szakirodalomban a „térbeli fordulat” kifejezés elterjedtebb, lásd például Gyáni Gábor tanulmányát a
témában: Gábor Gyáni, “ „Térbeli fordulat” és a várostörténet,” Történelmi tér, mozgástér, kényszerpálya, július, 2007,
https://epa.oszk.hu/00400/00458/00127/3635.html, letöltve ekkor: január 20, 2020. Moravánszky Ákos viszont egy
előadásában (Ákos Moravánszky, “,,...nyiss nekem tért''? - Tér és térbeliség az épített és a társadalmi világban,” felvéve
február 11, 2011, Mindentudás Egyeteme, Budapest, előadás írott változata.
https://mindentudas.hu/előadások/tudományterületek/művészet/149-építőművészet/8523-nyiss-nekem-tert-ter-esterbeliseg-az-epitett-es-a-tarsadalmi-vilagban.html, letöltve ekkor: január 20, 2020.) javasolja a „téri fordulat”
kifejezés használatát. Indokot nem adott meg, de valóban pontosabbnak tűnik a téri jelző, hiszen arra utal, hogy
különböző tudományterületek gondolati rendszereiben meg jelenik a tér kategóriája, míg a térbeli jelző inkább azt
fejezi ki, hogy a térről való gondolkodásban történt változás. Mivel a spatial turn alatt az előbbi értendő, ezért jelen
dolgozatban is a téri fordulat kifejezést fogom használni.
5
Edward W. Soja, Postmodern Geographies: the Reassertion of Space in Critical Social Theory (London: New York :Verso,
1989).
6
Viktor Berger, Térré szőtt társadalmiság: A tér kategóriája a szociológiaelméletekben (Budapest: L’Harmattan – Könyvpont,
2018):27-28.
7
Michel Foucault, “Eltérő terek,” ford. Miklós Sutyák, in Michel Foucault, Nyelv a végtelenhez. Tanulmányok, előadások,
beszélgetések (Debrecen: Latin Betűk, 2000): 147–155. A tanulmányt Foucault 1967-ben írta, de nyomtatásban csak 1984ben jelent meg. A szöveg eredetileg egy előadás jegyzeteként született, melyet a szerző 1967 március 14-én tartott a
Cercle d’études architecturales (Építészeti Tanulmányok Köre) közönségének.
4
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ahogy írja, a középkorban az egyes helyek között hierarchikus viszony állt fenn, úgy mint szent és profán,
védett és védtelen, vagy például városi és vidéki. Ezzel szemben szerinte ma a helyek egymásmelletisége,
hálózatossága jellemző, illetve, hogy a helyek technikai eszközök, amik a társadalom működését szolgálják,
úgynevezett „szerkezeti helyek”. Például az utazás szerkezeti helyei az utcák, az autóutak, a vonatok, a
szabadidőé pedig a mozik, strandok vagy kávéházak. A társadalom összetett viszonyrendszereinek terében
jelennek meg a szerkezeti helyek. Ezek közé tartoznak a heterotópiák is, melyek azonban további
tartalmakkal bírnak.
A heterotópia legfőbb jellemzője, hogy elkülönül a társadalom többi szerkezeti helyétől, vagyis
„máshol” van, ám ugyanakkor szoros kapcsolatban is áll az összes többi szerkezeti hellyel, és tükröződnek
benne azok a társadalmi viszonyok, folyamatok, melyek létrehozták. Foucault egyik példája a nászút,
melyben az a társadalmi hagyomány tükröződik, hogy a fiatal lányok első szexuális élménye tabu, ami
sehol sem történhet meg. Ezért kell egy másik tér, ami kívül esik a hétköznapok terén, ahová senkinek –
aki része ennek a hétköznapi térnek – nincs betekintése. A nászút heterotópiájához olyan szerkezeti helyek
tartoznak mint a szállodák, vendégházak és egyéb üdülőhelyek. Ugyanakkor a nászút kapcsolódik is a
társadalmi viszonyok által szőtt térhez, hiszen az a családi élet, a társadalom működésének, fenntartásának
fontos állomása.
A heterotópiák nem csak „máshol” vannak a többi helyhez képest, hanem önmaguk is „mások”. Foucault
további heterotópiákként említi, a börtönöket, temetőket, könyvtárakat, kerteket, törökfürdőket, vagy
például a hajókat, igaz ezen utóbbi értelmezése inkább metaforikus. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy a
heterotópiák kapcsán pusztán különböző funkciójú épületekről, vagy egyéb épített területekről volna szó,
ez azonban nagyon félrevezető lenne. A heterotópiák valójában a társadalom gondolkodásának,
szokásainak, életmódjának valós téri megnyilvánulásai, amiknek részét képezhetik épületek és azok
helyiségei, de ugyanúgy alkotóelemei a társadalom által kreált jelentéstartalmak, rituálék és egyéb
gyakorlatok. Ezek összessége alkotja azt a világban létező másik világot, melyet heterotópiának
nevezhetünk. A heterotópiák értelmezése számos vitára ad lehetőséget,8 hiszen maga a forrásszöveg sem
minden részletében precízen kidolgozott, mivel egy előadás jegyzetéről van szó. Mindemellett jelen
dolgozat számára Foucault szövege mindenképpen
tanulságos, hiszen az abban vizsgált folyamatokhoz az emberi élet valós terét veszi figyelembe a szerző,
amit társadalmi viszonyok sűrű kapcsolati hálója alkot. Ezen társadalmi viszonyok hálózatai helyeket
jelölnek ki, és egymástól különböző tereket – vagyis heterotópiákat – határolnak le. A heterotópiák
relációjában az épített környezet váratlan használatának téri értelmezhetőségéhez is közelebb
kerülünk, hiszen a váratlanság egy adott heterotópiába való olyan beavatkozás jellemzésére
használható, mely idegen és értelmezhetetlen az adott heterotópián belül. Ugyanakkor a váratlan
használat felfogható két heterotópia valamilyen okból történő összemetsződéseként is. Ebből arra
következtethetünk, hogy a váratlan használat, mint emberek téri gyakorlatainak összesége létrehozhatja
saját „másik” terét, vagyis egy heterotópiát. Ezt a folyamatot vizsgálom a dolgozat második felében valós
esettanulmányokon keresztül.
Foucault egy másik fogalmára is fontos kitérni, amely szerinte szintén alapvető eleme a mai nyugati
társadalmaknak, ez pedig a „fegyelem”. A szerző a fogalommal az 1975-ben meg jelent Felügyelet és büntetés.
A börtön története9 című könyvében foglalkozik részletesen. Foucault szerint a fegyelem a hatalom

8
Michiel Dehaene, Lieven de Cauter, szerk., Heterotopia and The City: Public Space in The Postcivil Society (London;New
York: Routledge, 2008).
9
Michel Foucault, Felügyelet és büntetés. A börtön története, ford. Anikó Fázsy, Klára Csűrös (Budapest: Gondolat,
1990):267-311. Eredeti meg jelenés éve: 1975.
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gyakorlásának egy technikája, amelyet a felvilágosodás óta nem egy személy, vagy egy erőszakszervezet
hatalmától való félelem tart fenn, hanem az élet minden területére kiterjedő felügyelet, ami a
„panoptikusság” téri rendszerével valósul meg. Ennek lényege, hogy az egyének olyan helyzetbe kerülnek,
ahol folyamatosan egyenként megfigyelhetőek, ők maguk viszont nem tudják, hogy éppen mikor
szegeződik rájuk a hatalom tekintete, ezért úgy érzik, hogy folyamatos felügyelet alatt állnak. Így tehát egy
olyan „fegyelemgépezet” jön létre, melyet maguk a felügyelt személyek tartanak működésben.10 A
panoptikusság révén kialakult felügyelet a fegyelem működtetésének olyan általános elve, ami Foucault
szerint kiterjedt a modern társadalom szinte minden területére, igy például az intézmények (kórházak,
iskolák, börtönök), munkahelyek vagy az államapparátus helyszíneinek térbeli felépítésére és működésére.
A foucault-i panoptikusság elve fedezhető fel például Párizs városának Georges Eugène Haussmann
által tervezett XIX. századi átalakításában is: a történetileg kialakult szabálytalan, szűkös, átláthatatlan
városi szövet helyett tisztán átlátható rendet mutató beépítéseket és széles sugárutakat építettek, ahol a
hadsereg is hatékonyan fel tudott vonulni szükség esetén. A környezet elemeinek téri elrendezése révén
meg jelenő fegyelmezés egy másik módjaként tekinthetünk az építészeti funkcionalizmusra is, amikor az
adott rendeltetést a lehető leghatékonyabban kiszolgáló épített környezet létrehozása a cél. Azonban
szélsőséges esetben a beavatkozás pont ezáltal állít gátat alternatív használatoknak, és determinálja az
ember mozgását, vagyis fegyelmező mechanizmust valósít meg. A városi terek legapróbb részleteiben is
megtalálható a fegyelmezés hatalmi technikája: gondoljunk csak a portálok előtt elhelyezett
korlátokra, vagy a padok közepére épített karfákra, melyek fizikai akadály11 képzésével gátolják meg, hogy
az ember fekvő testpozíciót vegyen fel, ezáltal törekedve a társadalom által nem kívánatosnak ítélt
emberek – jelen esetben elsősorban a hajléktalan emberekről van szó – kizárására az adott helyszínről. A
fegyelem technikáinak téri megnyilvánulásai azt a célt szolgálják, hogy az ember cselekvései az adott
helyszínen működő hatalom által megkívánt rendet kövessék, azok legyenek megfigyelhetők és
kiszámíthatók, ami által Foucault szerint a társadalom működése hatékonyabb lesz. A fegyelmező tér
fogalmával értelmezhetővé válik az a társadalmi környezet, amiben váratlannak tekinthetünk egy
használati módot.

2.1.2. Stratégiák és taktikák, helyek és terek: Michel de Certeau
Foucaulthoz hasonlóan az egyén és a hatalom technikáival átszőtt hétköznapi társadalmi tér viszonyával
foglalkozik Michel de Certeau történész és filozófus A cselekvés művészete. A mindennapok leleménye 112 című
könyvében. Azonban de Certeau a hatalom által működtetett felügyelet – az élet minden területére
kiterjedő – technikáiról, az azoknak alávetett egyén cselekvéseire helyezi a figyelmet, melyekkel
folyamatosan próbálja kicselezni a hatalom kényszerítő szabályait. De Certeau a hatalom gyakorlásának
mechanizmusaihoz a „stratégia” fogalmát vezeti be, míg az emberek ezekkel szembemenő, rejtett
cselekvéseihez a „taktikát” társítja.13 Stratégiái intézményeknek, kiterjedt apparátussal bíró szervezeteknek
vannak, mint például az állam, nagy gazdasági társulások, de akár tudományos intézetek is idesorolhatók.
Ezek közös tulajdonsága de Certeau szerint, hogy „saját helyet” jelölnek ki maguknak mind elvont
értelemben a társadalom mentális terében, mind pedig konkrétan, fizikai értelemben. Ezeken a saját

Ibid., 285.
A hostiledesign.org nevű oldal kifejezetten olyan köztéri beavatkozásokra reflektáló cikkeket gyűjt, melyek
szándékosan arra irányulnak, hogy korlátozzák a városi terek használhatóságát egyes emberek kizárása végett.
12
Michel de Certeau, A cselekvés művészete. A mindennapok leleménye 1, ford: Sándor Sajó, Zoltán Z. Varga, Dávid Szolláth
(Budapest: Kijárat Kiadó, 2010). Az eredeti mű 1980-ban jelent meg. A dolgozat készítéséhez felhasználtam az először
1984-ben kiadott Steven Rendall által angol nyelvre fordított változatot is.
13
Ibid., 60-64.
10
11
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helyeken szabályokat és hatalmi technikákat alakítanak ki. Ezzel szemben a taktikák az egyénekhez
tartoznak, mint például a városlakók, akik nem gyakorolnak saját hatalmat, hanem annak alávetettek. A
taktikák gyakorlóinak nincs saját helyük, mindig más – valamilyen stratégiát alkalmazó szerveződéshez
tartozó – helyet vesznek ideiglenesen birtokba, használnak fel saját céljaik elérésére. A taktikák fontos
tényezőjévé válik tehát az időbeliség és az improvizáció az állandóssággal és a tervezettséggel szemben. A
stratégiák és taktikák elméletéhez igazodva a váratlan használatokat tekinthetjük taktikáknak, melyek
nem a „saját helyükön” valósulnak meg, ezért konfliktusba kerülnek az adott helyet lehatároló stratégia
rendjével.
A hely fogalma a „Terek” és „helyek” címet14 viselő alfejezetben ismét meg jelenik a tér fogalmának
relációjában. Eszerint de Certeau a helyekhez a stabilitást és mozdulatlanságot
társítja, valamint jellemzőjük, hogy konkrét lokációhoz köthetők. A hely az a rend, amely szerint a dolgok
egymáshoz képest elhelyezkednek. De Certeau a hely fogalmát azonosítja Merleau-Ponty „geometrikus
terével’’, mely homogén és nincsenek benne megkülönböztetett irányok.15 Egy gondolati konstrukcióról
van szó, amit az ember hoz létre a világban való tájékozódás végett. Ezt az egyezést a szerző nem fejti ki
bővebben, viszont a Séták a városban16 című fejezetben a helyek kapcsán olyan tartalmak jelennek meg,
melyek alapján kiderül, hogy nem egy puszta absztrakcióról van szó. A helyek számos történeti
rétegzettséggel, megélt tartalmakkal bírnak:
,,A helyek töredékes, rejtekező történetek; múltak, melyeket a másik csent el az olvashatóságtól; összezsúfolt idők,
melyeket ki lehet ugyan bontani, ám inkább úgy vannak jelen, mint a várakozó, rejtvénynek megmaradó elbeszélések.
Végül pedig a hely a test fájdalmába vagy örömébe tokosodott szimbólumalkotás.’’17
A körülöttünk levő világ de Certeau szerint tehát konkrét helyek sokasága, melyeknek a különböző emberi
cselekvések adnak tartalmat és jelentést. Ezen emberi gyakorlatok pedig az adott helyet aktualizálva teret
alkotnak. A tér tehát mozgási irányokkal és időbeliséggel rendelkezik. A teret események, cselekvések
hozzák létre, a helyhez való viszonyát pedig a szerző úgy fogalmazza meg, hogy a „tér gyakorlatba vont
hely’’. A tér és a hely tehát de Certeau szerint úgy kapcsolódik egymáshoz, mint a beszéd és a nyelv. Egy
városi példa is meg jelenik a szövegben a fogalmak értelmezésére: az úthálózat, amit szakemberek precízen
megterveztek és megépítettek értelmezhető helyként, majd amikor azt a városlakók használatba veszik,
elkezdenek rajta sétálni, egyedi útvonalakat létrehozni, akkor beszélhetünk térről. Az emberi élet
jelenlétéből fakadó terek nyomán új helyek jönnek létre, melyek aztán új terek kialakulásához járulnak
hozzá. De Certeau szerint tehát a terek és helyek folyamatos kölcsönhatásából együttesen alakul ki az a
komplex élmény, ami nem más, mint a mindennapi élet.
A hely és a tér különválasztása azonban az ellentmondás lehetőségét rejti magában, hiszen úgy tűnik,
mintha kétféle tériségről lenne szó: egyrészt a dolgok fizikai pozíciója, ami független az időtől: ez lenne a
hely. Másrészt az emberek tevékenységei, melyek időben játszódnak le, újrarendezik az adottnak vélt
dolgokat, és ezen újrarendezés folyamata – amely során dinamikus viszony alakul ki az emberek és a
dolgok között – tekintendő a hivatkozott szöveg alapján térnek. A fogalmak értelmezéséből kiderül

Ibid., 140-142.
De Certeau itt Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (Párizs: La Librairie Gallimard, 1945) című
könyvére hivatkozik. A mű magyar nyelven is meg jelent a következő címen: Az észlelés fenomenológiája, ford. Sándor
Sajó (Budapest: l’Hartmann, 2012).
16
De Certeau, A cselekvés művészete, 117-134.
17
Ibid.,133.
14
15
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azonban, hogy azok nem választhatók szét, hiszen a „tér” magában foglalja a „hely” fogalmát azzal a
többlettel, hogy a „tér” esetében meg jelenik az idő, így az emberi tevékenységek megvalósulásuk
folyamatában vehetők figyeleme. A „hely” de Certeau értelemzésében tehát nem más, mint a „tér” egyetlen
időpillanatban való megragadása: egy olyan absztrakció, melyben nem vesszük figyelembe az időt.
Ugyanakkor ezt az absztrakciót az emberi gondolkodás hozza létre, ami szintén egyfajta aktivitás, vagy de
Certeau szóhasználatával élve: „gyakorlat”. Tehát a „gyakorlat” nélküli „tér” megalkotása, ami nem más,
mint a „hely”, szintén a „tér” élő folyamatának részét képezi. A két fogalomban rejlő ellentmondás azonban
nem szabad, hogy elterelje a figyelmet annak jelentőségéről, hogy de Certeau felfogásában a társadalmi
folyamatok révén alakul ki a mindennapi élet tere, melyet az emberek taktikus cselekvései képesek
birtokba venni és átalakítani. Ebben az összefüggésben jelen dolgozat témája, a váratlan használatok is
olyan gyakorlatokként értelmezhetők, melyek változtatni tudnak az emberek és a fizikai környezetük
viszonyrendszerén, vagyis de certeau-i értelemben teret hoznak létre.

2.1.3. A társadalmi tér termelése és a téri hármasság elmélete: Henri Lefebvre
Az a gondolat. hogy a társadalmi folyamatok révén jön létre a mindennapi élet valós tere a bevezetőben
már említett Henri Lefebvre munkásságában válik szisztematikusan kidolgozott, filozófiai rendszerbe
ágyazott térelméletté. Lefebvre 1968 és 1974 között meg jelent munkáiban dolgozta ki a tér társadalmi
termelésének elméletét. Ennek előzménye, hogy az 1960-as évekre érdeklődése a francia vidéki életmód
kutatásától18 kora városi életének problémája felé fordult. Franciaországban és valójában egész Európában
a modern építészet és funkcionalista városépítészet elveinek alkalmazása vált tömegessé a II. világháború
utáni városi fejlesztésekben. Lefebvre számos empirikus szociológiai kutatásban19 közreműködött, melyek
az említett elvek mentén kialakított városnegyedek életét vizsgálták. Ezen túl aktívan részt vett azokban az
építészeti és városépítészeti diskurzusokban, melyek ezeknek az elveknek a kritikáját és felülvizsgálatát
szorgalmazták.20 Lefebvre sokat vitatott nézete szerint21 a két világháború közötti modern építészet erősen
hozzájárult a kapitalista társadalom modernizációjához. Lefebvre szerint a modern elvek mentén történő
urbanizáció során kialakuló épített környezet, és az abban zajló életmód egy olyan, az élet minden területét
magába foglaló társadalmi tér részét képezi, melyet maga a kapitalista társadalom termel meg. Lefebvre
nem ezen tér jellemzését, hanem annak létrehozását, vagyis termelését helyezte elmélete fókuszába. A
termelés szó használata Marx társadalomelméletére utal, mely szerint az adott társadalmat jellemzi annak
termelési módja, sőt ezen termelési mód révén reprodukálja magát. A termelés emberi tevékenységek
összessége, és Lefebvre szerint az különbözteti meg például a természet alkotásaitól, hogy a termékek nem
egyediek, valamilyen céllal jönnek létre és újratermelhetők.22 Lefebvre Marx társadalmi termelésének
koncepcióját értelmezi újra és bővíti ki a tér kategóriájával. Ennek az elméletnek a részletes kidolgozásáról
szól a La production de l'espace című könyv.
„A (társadalmi) tér (társadalmi) termék.’’23 A hivatkozott mű értelmezésével foglalkozó több szerző szerint
is Lefebvre ezen tézisben fogalmazza meg térelméletének lényegre törő összefoglalását. 24 Ahhoz, hogy ezt

Henri Lefebvre, La vallée de Campan: Étude de sociologie rurale (Párizs: Presses universitaires de France, 1963).
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20
Ibid., 28-29.
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megértsük, szükséges tudnunk, hogy a szerző értelmezésében a tér nem egy absztrakt, öröktől fogva létező,
homogén, önmagában álló konténer, melyben a tárgyak és különböző események vannak elhelyezve,
hanem produktum, melyet az emberek mint egyének és mint társadalom folyamatosan hoznak létre.
Olyan térértelmezésről van tehát szó, amelyben a tér elidegeníthetetlen a társadalmi kontextustól. A tér a
társadalom működésének terméke. Példaként említi az ókori görög várost,25 melynek felépítéséből
megismerhetők egy társadalom tag jainak mindennapi tevékenységei és gondolkodása. A társadalom saját
szükségleteihez igazodó teret termel, melybe az építészet is beletartozik (például a közösségi élet terei:
agora, stadium). Ebben az értelmezésben tehát az építészet része a tér termelésének, azonban nem
kizárólagos eleme. Lefebvre szerint egy társadalom tereit az azt alkotó emberek termelik aktivitásaik,
interakcióik révén, melyek nyomán létrejön az épített környezet. Lefebvre tehát a tér olyan inkluzív
elméletét akarta megalkotni, ami kerüli az absztrakciókat, melyek szerinte a különböző szakterületek –
mint például a matematika, filozófia vagy az építészet – területein létrejöttek saját speciális céljaik
elérésének érdekében. A filozófia területén a tér értelmezése Lefebvre szerint elszakadt a hétköznapi
valóságtól,26 a modern építészet és városépítészet pedig kisajátította magának, és saját hatáskörének, illetve
médiumának tekinti a teret.27 Ezekkel szemben Lefebvre olyan térkoncepciót akart alkotni, melyben a tér
a valóság minden szintjét magában foglalja, a fizikai valóságtól a gondolati konstrukciókig.28 Lefebvre
értelmezésében a tér mindig társadalmi tér, melyben az emberi élet, a társadalmi viszonyok nem pusztán
lejátszódnak, hanem éppen ezek a jelenségek hozzák létre és alakítják folyamatosan. Mivel Lefebvre
szerint a tér termelése az emberek közös ügye, ezért a társadalmi tér szükségszerűen politikai tér is: a
társadalmi teret nagyban befolyásolja, hogy kinek van felette hatalma, illetve milyen mértékig szabad
benne az emberek mozgása. A teret jellemzi továbbá, hogy kinek milyen tevékenységeket enged meg,
milyen folyamatokat szabályoz, melyeket tesz szabaddá, és milyen interakciók jöhetnek létre a dolgok és
emberek között.
Lefebvre értelmezése szerint a társadalom folyamatosan hozza létre saját terét, ezért az nem tekinthető
statikusnak és megváltoztathatatlannak, hanem folyamatosan alakul, soha nem képes elérni egy befejezett
állapotot, állandóan mozgásban van, dinamikusan változik. Ha tehát a térre, mint időben lejátszódó
folyamatra tekintünk, akkor figyelmünket áthelyezhetjük az objektumokról – melyek az építészeti
szemléletet dominálják – a teret alakító folyamatokra és az emberek tevékenységeire.
Az építészetnek, elsősorban a modernizmusnak Lefebvre szerint nagy felelőssége van abban, hogy a
térről való általános gondolkodásban a tér mint fizikai valóság és mint mentális konstrukció különvált
egymástól: a modern társadalom absztrakt terekben gondolkodik, melyekből a társadalmi, történeti és
megélt rétegek eltűntek. A tér egy semleges, üres kubussá vált, a benne lévő ember pedig használóvá
egyszerűsödött, aki annyira elidegenedett környezetétől, hogy saját jelenlétét sem érzékeli a térben.29 A La
production de l'espace célja egy olyan szemlélet kidolgozása, mely a tér különböző mentális, fizikai és
társadalmi rétegeinek egymástól való elkülönítése helyett ezeket egységesíti és komplex – megtapasztalt,
történeti, szellemi és a mindennapi életbe ágyazott – valóságos társadalmi teret vesz figyelembe.

2.1.2. A téri hármasság mint megismerési elmélet
Lefebvre a társadalmi tér megismeréséhez megalkotta a téri hármasság elméletét, ugyanis a kettőségen
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alapuló gondolati rendszereket erre alkalmatlannak találta: ilyen például a szubjektum, objektum
kettőssége, a Descartes-féle res cogitas és res extensa vagy a kantiánus Ego és nem-Ego. Lefebvre szerint a
kettősségre alapozott szemléletek hátránya, hogy zárt, szimmetrikus, egész rendszert alkotnak, és így nem
engednek lehetőséget sem az elméletek kiterjesztésére, sem szabad továbbgondolásra, újraértelmezésre.30
Ehelyett a posztmodern szemléletű logikára jellemző31 három pólusú koncepciót javasol: hármassága a
világ fizikai, mentális és társadalmi aspektusait nevezi meg, melyekhez az elgondolt, észlelt és megélt
jelzőket rendeli. Ezen hármasság téri fogalmai a következők: a terek reprezentációi (les espaces de
représentation) a gondolatokban születő téri rendszereket jelöli, az észleléshez a téri gyakorlatot (la parctique
spatiale) rendeli, a megélt élményekhez pedig a reprezentációk terei fogalom tartozik (l’espace de
représentation).
1/ Terek reprezentációi: a tér gondolatokban leképzett vetülete. Lefebvre elgondolt térnek (espace conçu)
is nevezi. Építészek, várostervezők, társadalom-, földrajztudósok és más specialisták valamilyen koncepció
mentén létrehozott térszemlélete. Elgondolt teret alkotnak a társadalomban jelen levő meghatározó
ideológiák és ismeretek is. Tehát a tér reprezentációs módjait az adott társadalom termeli ki, így azok
jellemzik az adott társadalom gondolkodását. Jellemző téri reprezentációja volt például a reneszánsznak
a perspektivikus ábrázolás vagy a modernista várostervezésnek a különböző tevékenységek térbeli
elkülönítésének gondolata.
Moravánszky

egy

előadásában

de

Certeau

példáját

említi

a

tér

különböző

vetületeinek

szemléltetésére.32 De Certeau New York belvárosának felülnézeti képét veti össze a város utcáin való
sétálással.33 A panoptikus felülnézetből a város elgondolt teréről szerezhetünk ismereteket, hiszen ebből a
szemszögből láthatóvá válnak a városrendezés elvei, melyek racionális, ortogonális rendet határoznak
meg. Ebből a nézetből a város tere egy gondolati konstrukció megnyilvánulása. Az utca szintjén a városban
mozogva rengeteg hatás éri az embert: a város lüktetése, rengeteg mozgás, események. Ilyen módon a téri
gyakorlatok jelennek meg a tér érzékelt szintjén.
2/ Téri gyakorlat: egy adott társadalom mindennapi működése során zajló cselekvések, térhasználati
minták, és az ezek nyomán létrejött és megtapasztalt fizikai környezetet foglalja magában. Ez tehát a tér
észlelt (perçu) dimenziója. A téri gyakorlataink során állítjuk elő és érzékeljük a körülöttünk levő fizikai
környezetet. Ezen aspektus tehát a világ közvetlenül, érzékszerveink által megtapasztalható valóságára
vonatkozik. A téri gyakorlat éppúgy jelenti a hétköznapi valóságot, azaz a napi rutintevékenységeket, mint
a város valóságát, azaz az utakat, közlekedési rendszereket, a különböző tevékenységek végzésére
létrehozott helyszíneket. Tehát a társadalom működési mechanizmusai és az általa kitermelt fizikai
környezet empirikus megismeréséről beszélhetünk a téri gyakorlat kapcsán:
„A társadalom tagjainak speciális téri képességeit, cselekvéseit csak empirikusan lehet értékelni. A 'Modern' téri
gyakorlat tehát- egy szélsőséges de jelentőségteljes esetet véve- nem más, mint egy államilag támogatott, sok emeletes
lakótelepi lakásban élő bérlő mindennapi élete. Persze ebből a képből nem hagyhatóak ki például az autóutak vagy a
légi közlekedés viszonyai sem.”34
3/ Reprezentációk terei: a gondolati és érzékelt dimenziók mellett Lefebvre bevezeti a tér közvetlenül
megélt (vécu) aspektusát is. Azon rétegről van szó, amely az emberi élmények, asszociációk, valamint

Lefebvre, The Production of Space, 39.
Márton Berki, “A térbeliség trialektikája,” Tér és Társadalom 29, no. 2 (2015):7.
32
Moravánszky, “ ,,...nyiss nekem tért''? ”
33
De Certeau, A cselekvés művészete, 117-119.
34
Lefebvre, The Production of Space, 38.
30
31

11

2. A tér mint emberi tevékenységek terméke

történeti és kulturális beágyazottság révén többlettartalmakat ad a világ fizikai elemeinek és
gondolatainkban létező téri fogalmainak. Ez az épített környezet használóinak, az épületek lakóinak tere,
akik életük során folyamatosan saját használatukhoz alakítják (l’appropriation), belakják környezetüket,
egyéni és kollektív történeteket hoznak létre, amely során a fizikai valóság megélt tartalmakkal gazdagodik.
Simon Biercliffe, a lefebvre-i trialektika egy kortárs kutatója, egy szemléletes példát ad a tér megélt
aspektusára: a kedvenc kocsmáját. Azt vizsgálja, hogy mitől gondol egy bizonyos pubot a kedvencének. A
kocsma minden részéhez élmények kötik, ismeri az embereket, személyes történeteket tud felidézni a
hellyel kapcsolatban, tehát számára jelentéstartalommal bír a környezet, amit egyébként bárpultként,
asztalokként és székekként érzékel, és tudja róla, hogy az egy vendéglátóhely. Ezen személyes élményektől
válik megélt térré számára a helyszín.35
A tér három aspektusának magyarázatához Lefebvre a test analógiáját használja. Ez az analógia azért
lehet szemléletes, mert a test egyszerűbben megragadható fogalom, mint a tér. Ugyanakkor valójában
többről van szó, mint egy egyszerű analógiáról, hiszen Lefebvre szerint egy személy viszonya a térhez
saját testéhez való viszonyát is jelzi és fordítva.36 Tehát a tér és az ember, aki nem csak mint mentális,
hanem mint testi lény egymástól elválaszthatatlanok, egységet alkotnak.
A téri gyakorlat megfelelője a test esetében magának a testnek mint fizikai entitásnak a használata
lehetne. A kezek, az érzékszervek használata, valamint a tevékenységek végzéséhez kifejtett mozdulatok,
gesztusok állnak össze társadalmi gyakorlattá. Ebből a vetületből tehát a test folyamatokban,
cselekvésekben nyilvánul meg. Ez tehát a külvilág érzékelésének területe.
A test reprezentációi magukba foglalják mindazt az ismeretanyagot, amelyet a társadalom a testről
kitermelt, így az anatómiai, pszichológiai és egyéb tudományos ismereteket. Ez a tudomány és más, a
társadalom által hitelesnek elfogadott specialista testértelmezése.
A test megélt aspektusa az adott társadalom kulturális hagyományai által termelt szimbólumokhoz és
ideológiákhoz köthető. Példaként említi a szerző a zsidó-keresztény kulturális gyökerű társadalmakban a
szívhez vagy például a nemi szervekhez kötődő szimbolikus tartalmakat. Azt látjuk tehát, hogy a test egyes
részeinek értelmezését nagyban befolyásolja, hogy melyik aspektus felől közelítjük.
Lefebvre azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a megfogalmazott téri hármasság értelmét veszti, ha
annak elemeit egymástól elkülönítve értelmezik : „Ha [a téri hármasság] nem képes megragadni a konkrét
valóságot (...), akkor csak ideológiák közvetítésére szolgáló újabb eszközzé válik.''37 A világ elgondolt, észlelt és
megélt szintjeit együtt, összefüggéseiben érdemes tekinteni, hiszen azok egymástól nem függetlenek, és
számos áthatás, közös metszéspont található közöttük. Az egyes rétegek egymástól elkülönített szemlélete
redukáltabb, letisztultabb, ugyanakkor hiányos és absztrakt értelmezéshez vezetne. A téri hármasság
elméletének éppen az összetettség, a sokrétű aspektusok – melyek olykor egymásnak ellentmondó
tartalmakkal is bírhatnak – egyszerre történő megragadása a célja.
A téri hármasság koncepciója számos későbbi szerzőre volt jelentős hatással, akik annak tartalmát
újragondolták és továbbdolgozták. Az egyik leg jelentősebb közülük a téri fordulat kihirdetése kapcsán már
említett Edward Soja, akinek hármasságra épülő térelmélete38 nagyban hozzájárult ahhoz is, hogy az 1990es évektől Lefebvre gondolatai világszerte és különböző tudományos diszciplínákban népszerűvé váljanak.

35
Simon Biercliffe, “Using Lefebvre's Triad”, Simon Biercliff: Historian and geographer, writer and researcher,január 23.,
2015. https://uptheossroad.wordpress.com/2015/01/23/using-lefebvres-triad/, letöltve ekkor: június 9, 2019.
36
Lefebvre, The Production of Space, 40.
37
Ibid., 40.
38
Edward W. Soja, Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places (Cambridge Mass.: Blackwell,
1996).

12

Cselekvésből tér

Soja elméletében megkülönbözteti az érzékelt teret (Firstspace), a térről alkotott emberi koncepciókat,
vagyis az elgondolt teret (Secondspace) illetve a tér megélt aspektusát (Thirdspace), melyben egyesül az
első kettő is. Szintén Lefebvre nyomán a tér és hely kettősséget terjeszti ki hármasságra W. J. T. Mitchell39,
aki a tér elgondolt aspektusát pedig a táj (landscape), az emberi érzékelés területét a tér (space), a megélt
aspektust pedig a hely (place) fogalmaival értelmezi.
A La production de l'espace tudatosan kerüli, hogy meghatározásai egy modellt alkossanak, mert az
redukcióhoz és újabb absztrakt felfogáshoz vezetne.40 Ennek ellenére a szerző munkásságával foglalkozó
kutatók az elmúlt években különböző elméleteket dolgoztak ki Lefebvre térkoncepciója nyomán
gyakorlati kutatások elvégzéséhez: Moravánszky41 például felhasználja a téri hármasságot Budapest
köztereinek vizsgálatához. A hivatkozott tanulmány a 2014-ben meg jelent Urban Revolution Now: Henri
Lefebvre in Social Research and Architecture (Városi forradalom most: Henri Lefebvre a társadalmi kutatásban
és az építészetben) gyűjteményes kötetben szerepel,42 melyben a szerkesztők kifejezetten olyan műveket
válogattak, melyek Lefebvre térelméletén alapuló építészeti- és városi kutatásokat mutatnak be. A kötet
kontextusaként fontos megemlíteni, hogy létrejöttének előzménye egy két alkalmas konferenciasorozat
volt.43 Ennek első állomása a Delfti Műszaki Egyetemen valósult meg 2008-ban, a másodiknak pedig az
ETH Zürich adott helyszint 2009-ben. A konferenciák jól mutatják a 2000-es évek végétől egyre
intenzívebbé váló érdeklődést Lefebvre gondolatai iránt a nemzetközi építészeti akadémiai közegben,
hiszen a két intézet a világ legfontosabb építészeti szellemi műhelyei közé tartozik. A kötetből származó
idézettel akarom illusztrálni milyen szemléletű kutatásokat inspirált Lefebvre elmélete negyven évvel
annak publikálása után:
„Lefebvre művéből tisztán kirajzolódik, hogy a megfogalmazott koncepciók nem technikai jellegűek, nem lehet őket
jól meghatározott, kézre álló eszközökként használni. Ez tehát azt jelenti, hogy »Lefebvre alapján kutatást végezni«
jócskán túlmutat egyszerűen csak koncepciók és ötletek alkalmazásán. Nem lehetséges sem egy egységes módszer, sem
pedig egy szabványos módszercsalád használatával alkalmazni őket. (...) Ha egy tervezési vagy kutatási projekt során
Lefebvre gondolatait használjuk kiindulási alapnak, akkor egy olyan kalandra, expedícióra számíthatunk, amely
ismeretlen területekre visz.’’ 44
Lefebvre térkoncepciójának jelentősége jelen dolgozat szempontjából, hogy képes integrálni a
társadalmi tér különböző dimenzióit, és segítségével értelmezhetővé válik a kapcsolat a társadalmi
jelenségek, a fizikai környezet és az emberi mentális tényezők között. Tehát az épített környezet, ami
valóságosan fizikailag megtapasztalható elemekből áll, kapcsolatba hozható annak váratlan használatával,
amely

jelenség

olyan

cselekvéseket

foglal

magában,

melyek

váratlansága

csak

társadalmi

viszonyrendszerekben értelmezhető. Az elmélet szerint ez az összetett társadalmi tér nem öröktől fogva

William J.T. Mitchell, szerk. Landscape and Power (Chicago :University of Chicago Press, 2002):2-7.
Nathaniel Coleman, Lefebvre for Architects (Abingdon UK, New York NY.: Routledge, 2015) 85.
(A The Production of Space 404. oldalára hivatkozva.)
41
Ákos Moravánszky, “The Space of the Square – A Lefebvrean Archeology of Budapest,” in Urban Revolution Now: Henri
Lefebvre in Social Research and Architecture, szerk. Łukasz Stanek et. al., (Surray UK, Burlington USA: Ashgate, 2014): 207226.
42
Łukasz Stanek, Christian Schmid és Ákos Moravánszky, szerk., Urban Revolution Now: Henri Lefebvre in Social Research
and Architecture (Surray UK, Burlington USA: Ashgate, 2014).
43
‘A Delfti Műszaki Egyetemen 2018 november 11-13 között megtartott konferencia címe: Rethinking Theory, Space,
and Production: Henri Lefebvre Today.
Az ETH Zürich konferenciáját 2009 november 24-26 között rendezték a következő címmel: Urban Research and
Architecture: Beyond Henri Lefebvre. A konferenciák programjáról és előadóiról további információval szolgál a
henrilefebvre.org oldal.
44
Stanek,et. al., Urban Revolution Now, 17.
39

40
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való, hanem az emberek, mint egyének és mint társadalom folyamatosan termelik téri gyakorlataik,
gondolati konstrukcióik és élményeik által. A váratlan használatok fogalmát a bevezetőben úgy határoztam
meg, hogy azok az adott helyszínen működő, a társadalmi életet uraló szabályokba, gondolati
rendszerekbe nem beleilleszthető tartalmat képviselnek. Ez a lefebvre-i terminológiában úgy
értelmezhető, hogy a váratlan használat beavatkozik a társadalmi teret termelő gyakorlatokba,
elgondolásokba és megélt, szimbolikus tartalmakba. A váratlan használat tehát olyan jelenség, ami
időlegesen képes megzavarni az adott társadalmi tér domináns termelési módját. Kérdés azonban, hogy
hozzá tud-e járulni egy alternatív társadalmi tér megtermeléséhez? Társíthatók-e hozzá olyan
jellemzők, technikák, melyek egy másik tér megtermeléséhez vezetnek?
Eddig csak azt a térkoncepciót határoztam meg, melyben értelmezhetővé válik a váratlan használat és
annak kapcsolata a társadalmi tér különböző aspektusaihoz. A váratlan használat lehetséges technikáinak
és azok tértermelésre gyakorolt hatásainak vizsgálatára van szükség az előbbi kérdések megválaszolásához.
Ez további fogalmak megismerését teszi szükségessé, melyek révén a használat lehetséges „tértermelő”
hatásainak értelmezése a cél. Ezen fogalmakhoz a következőkben az építészeti gondolkodás azon
elméleteinek vizsgálatával akarok közelebb kerülni, melyek figyelembe veszik a tér társadalmi
rétegzettségének problematikáját. Ennek oka, hogy ahogyan azt látni fog juk, az építészeti gondolkodásban
a társadalmi tér szempontjai gyakran olyan módon jelennek meg, hogy esztétikai kérdések helyett a fizikai
tér és elemeinek használatára, az emberi cselekvések kreatív aspektusaira kerül hangsúly. Olyan
elméletekről van szó, melyek újraértelmezik az ember aktivitásainak szerepét magában az épített
környezet létrehozásában.
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2.2. A cselekvés központú térkoncepció építészeti szemléletben, avagy a
használat mint építészet
„Az építészetnek úgy kell továbbfejlődnie, hogy érzelmileg megindító szituációkat használjon fel érzelmileg megindító
formák helyett. Ezeket kellene eszközként használnia és olyan kisérleteket véghezvinnie vele, amelyek ismeretlen
formákhoz vezetnek.”45
Guy Debord, a Szituacionista Internacionálé46 vezető teoretikusának ezen sokat idézett gondolata 1957-ből
arra irányítja rá a figyelmet, hogy az építészeti formáknak emberi tevékenységek, cselekvések alkotta
szituációk következményeiként kell létrejönniük. Debord ezt a kora fogyasztói társadalma, a modern
kultúra, valamint a funkcionalista építészet kritikájaként fogalmazta meg. Az építészet idézetben felvázolt
szerepe pedig egy forradalom utáni, utópisztikus társadalomban valósulhat meg, melyben az építészet
nem a termelés és a fogyasztás szolgálatában fog állni, hanem az emberek élményei, egymással és a
környezettel való interakciója, „játéka”, vagyis a megélt szituációk mentén fog alakulni. A szemléletmód
kapcsolódik az előzőkben bemutatott elméletekhez,47 melyek a tér termelését terjesztik ki a társadalom
egészére, és a tér eseményszerűségét, folyamat jellegét hangsúlyozzák. Az elmúlt évtizedekben Debord
gondolatait az építészetelméleti diskurzusokban sokan magukévá tették, átértelmezték, a forradalmi és
utópisztikus elképzelésektől fokozatosan eltávolították. A következőkben látni fog juk, hogy teóriái
változatos formában a mai napig releváns elemeket tartalmaznak az építészet lehetséges szerepéről.
Ebben a fejezetben az emberi cselekvések téri hatásainak építészeti kontextusba való beillesztésének
lehetőségeit és kísérleteit vizsgálom. Az emberi aktivitások és a környezet kapcsolatának vizsgálata, vagyis
azok az építészeti tartalmak, melyek az épített környezet valós működése közben jönnek létre, az építészeti
diskurzusban máig alulreprezentáltak.48 Mindez kijelenthető annak ellenére, hogy például a modernizmus
szemléletének kialakulásában központi szerepe volt annak, hogy az emberi test mint látvány és forma
felfogásból a figyelem áthelyeződött az emberi test cselekvéseire, tevékenységeire.49 Bár a használat,
használó, térhasználat nem ismeretlen kifejezések építészeti kontextusban, mégis hiányosnak vagy
legalábbis felderítetlennek tűnik az az eszközkészlet, amivel az építészek szakmai és tágabb, nem-szakmai
közegben is hatékonyan tudnának megosztani releváns ismereteket az épített környezetben zajló, és azt
folyamatosan formáló mindennapi élet tevékenységeiről.
A következőkben a használat lehetséges téralakitó- vagy lefebvre-i terminológiával tértermelő
tulajdonságainak elméleti hátterét fogom elemezni. Ehhez az épitészetelméleti irodalom azon
szegmenséhez fordulok, melyek Lefebvre térelméletének hatására értelmezték újra az építészeti
tevékenységet.
Miért van erre szükség, mi a jelentősége a tanulmány szempontjából? A dolgozat alapvető feltételezése,
hogy az emberi cselekvések, az épített környezet használata képes megváltoztatni magát az épített

Guy Debord, “Report on the Construction of Situations,” ford. Ken Knabb, in Situationist International Anthology
Revised and Extended Edition. szerk. Ken Knabb ( Canada: Bureau of Public Secrets, 2006): 39. A szöveg eredeti
meg jelenésének éve 1957.
46
A Szituacionista Internacionálé elméletei és fogalmai fontos elemei a dolgozatnak. Azokkal az eltérítés című
alfejezetben foglalkozom részletesebben.
47
A gondolati kapcsolat nem véletlen, a szituacionisták és Lefebvre kölcsönösen inspirálták egymást az 1960-as
években. Erről a kapcsolatról az eltérítés alfejezetben még foglalkozom.
48
Kenny Cupers, szerk. Use Matters: an Alternative History of Architecture (London UK, New York USA: Routledge, 2013):
1.
49
Anthony Vidler, “The Building in Pain: the Body and Architecture in Post-modern Culture”, AA Files, no. 19, (Spring
1990): 3–10.
45
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környezetet, képes új tartalmakat létrehozni. Ha tehát a használatot beavatkozásnak tekintjük, mely képes
téralakításra, akkor ebből az következik, hogy építészeti tulajdonságai vannak, akár építészeti eszköz is
lehet. Lehet-e építészetként értelmezni bizonyos cselekvéseket, használati mintákat vagy ezen jelenségek
téralakító tulajdonságainak leírására más fogalomkészletre van szükség?
Először Bernard Tschumi 1970-es és 1980-as években született elméleteit vizsgálom, melyekben az
építészeti térben zajló események jelentőségét hangsúlyozza a konkrét építészeti élmény létrejöttében. Az
elemzésre azért van szükség, mert Tschumi az egyik első építesz teoretikus, akinek gondolkodására
jelentős hatással volt Lefebvre társadalmi térelmélete, melynek számos elemét saját építészetelméletéhez
adaptálta,50 valamint a szerző munkássága számos későbbi, jelen témakörben releváns teória fontos
forrása.
A téri fordulat, az azt kihirdető Soja, valamint Lefebvre társadalmi térről és a városi életről szóló
műveinek angol nyelven való meg jelenése,51 mind hozzájárultak ahhoz, hogy az 1990-es évek végétől az
anglo-amerikai építészeti irodalomban olyan jelentős elméleti ismeretanyag jöjjön létre,52 ami az épített
környezet használatát helyezi a középpontba.
Ebből a diskurzusból53 az egyik korai és sokat hivatkozott szerző Jonathan Hill,54 aki Lefebvre tér- és
Tschumi építészetelméletét újragondolva olyan koncepciót alkotott, ami az építészet létrehozásának
aktusát kiterjeszti az építészeken kívüli körre, nevezetesen az épített környezetet használó emberekre.
Tschumi elméletének elemzését Hill „kreativ használó” köré kidolgozott gondolatainak feltárása fog ja
követni, hiszen fogalmai szintén relevánsak a dolgozat szempontjából.
A 2010-es évek elejétől a globális építészeti diskurzusban újra elkezdett népszerúvé válni a társadalmi
problémák tudatosítása és előtérbe helyezése például az esztétikai tényezőkkel szemben. Az évtized
elejétől

megerősödő társadalmi tudatosság gondolatának – melyet egyes szerzők „társadalmi

fordulatként”55 is emlegetnek – fontos tényezője volt az ebben az időszakban elmélyülő gazdasági
világválság, mely a lakáspiac- és építőipar válságával is összefüggött. Az építészeti diskurzus társadalmi
tényezők felé fordulásának példája lehet a 2012-es Velencei Építészeti Biennálén Arany Oroszlán díjat

50
A következő tanulmány részletesen kifejti, milyen széleskörű hatása volt Lefebvre modern épitészetről, a városról és
a tér társadalmi konstruáltságáról szóló gondolatainak Tschumi elméleti munkáira: Britt Bandel Jeske, “A Sham
Delight Has No Exchange Value: Henri Lefebvre and the Evolution of Bernard Tschumi’s Early Architectural Theory”
(építészeti disszertáció, University of Washington, 2016). A szerző arra is rámutat, hogy Tschuminak abban is szerepe
volt, hogy a francia radikális filozófusok gondolatai elérjék a londoni AA School hallgatóit. Az intézményben töltött
tanítási tevékenysége alatt például 1973-ban meghívta előadni Lefebvre-t, lásd 35. old
51
Jeremy Till, “Architecture in Space, Time,” in Architecture and Anthropology, szerk. Claire Melhuish (Academy
Editions, November 1996), 12-16. A cikkben a szerző beszámol Edward Soja a The Bartlett School of Architecture-ben
a tér társadalmi termeléséről tartott előadásáról, ami saját megfogalmazása szerint jelentsen formálta gondolkodását.
A The Production of Space mellett az említett időszakban jelent meg angolul például a The Critique of Everyday Life,
Volume 1, ford. John Moore (London: Verso, 1991) (eredeti megjelenés éve 1947), vagy a Writings on Cities, szerk. és
ford. Eleonore Kofman and Elizabeth Lebas, (Oxford: Basil Blackwell, 1996).
52
Lásd például Iain Borden, Jeremy Till, Kenny Cupers munkáit, melyekről később a dolgozatban részletesebben szó
lesz. A városépitészet területéről említendő Karen Franck és Quentin Stevens munkássága, amelyet a fellazult tér
kapcsán fogok részletezni. Ezen kívül John L. Chase, Margharet Crawford és John Kaliski, szerk. Everyday Urbanism,
(New York: Monacelli Press, 1999) című kötete is releváns a témában és szintén a törzsszövegben említett időszakból
származik. Lefebvre, De Certeau és a Szituacionista Internacionálé elméleteiből kiindulva a szerzők megalkotják a
„mindennapi urbanizmus” fogalmát. Ezalatt az emberek hétköznapi tevékenységei értendőek, amelyek a szerzők
szerint meghatározó módon alakítják a városi környezetet, ezáltal ellenpontját képezik a tervezett, nagy
infrastrukturális beavatkozásokkal járó varosépítészeti beavatkozásoknak. A jelenségre példa többek között az
informális utcai árusok tevékenysége.
53
Példaként említendő a szintén brit Adrian Forty már hivatkozott Words and Buildings kötete arra a jelenségre, hogy az
anglo-amerikai építészetelméleti irodalomban Lefebvre térelmélete a használatban rejlő „épitészeti” potenciál
gondolatkörét inspirálta. Lefebvre ugyanis a könyvben nem csak a „tér” hanem a „flexibilitás” fejezetben is
meg jelenik: a flexibilitás mint „politikai stratégia” példájaként említi a szituacionisták mellett (148. o.).
54
Jonathan Hill (1958-), építesz és építészettörténész. Jelenleg a londoni The Bartlett School of Architecture
professzora.
55
Anna Richter, Hanna Katharina Göbel és Monika Grubbauer, “Designed to improve?,” City, 21:6, (2017): 769.
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nyert Torre David56 projekt, ami egy venezuelai szerkezetkész irodaházba beköltöző informális közösség
mindennapjait dokumentálja. 2016-ban a világ egyik legrangosabb építészeti elismerését, a Pritztker-díjat
Alejandro Aravena, csílei építésznek ítélték oda, akinek praxisában erőteljesen jelen van a társadalmi
problémákra történő tudatos reflexió.57 Ez a társadalmi-gazdasági környezet szintén táptalajt adott a
globális kapitalizmust kritizáló elméleti művek, így Lefebvre munkásságának további népszerűsödéséhez
az építészeti elméletírás területén.58 Ezen jelenségnek kiemelkedő példája a Tatjana Schneider, Jeremy Till
és Nishat Awan neveihez kötődő Spatial Agency (Téri cselekvés)59 című kutatási projekt, mely Tschmitól és
Hilltől eltérően nem csak elméleti síkon tesz kísérletet a használat építészeti tulajdonságainak
értelmezésére, hanem valós professzionális és „amatőr” gyakorlatokat gyűjt a világból , melyek a lefebvrei társadalmi térbe tudatosan avatkoznak be. A meg jelent kötetben és az interneten elérhető felületen
szereplő projektek túlmutatnak az építészet azon hagyományos értelmezésén, mely elsősorban az épület
meg jelenésére koncentrál. A bemutatott példák ezzel szemben a téri beavatkozások hatásaira helyezik a
hangsúlyt. Megkérdőjelezik azt a felfogást, hogy az építészet csak épületek létrehozására korlátozódhat,
mert azt vallják, hogy egy téri problémára nem feltétlenül egy épület építése lehet a megoldás. A gyakorlati
esetek vizsgálata- és többek között Lefebvre elméletének újraértelmezése révén fogalmazzák meg az
emberi cselekvés és az építészét viszonyát. Lefebvre elméletének ezen pragmatikus felhasználása miatt a
Spatial Agency jelentős ismeretekkel szolgál jelen dolgozathoz is, ezért a sorban harmadikként elemzem a
szerzők a használat és a társadalmi tér kapcsolatáról-, valamint az építészet kiterjesztett értelmezéséről
szóló elméleteit.

2.2.1. Az események építészetformáló szerepe: Bernard Tschumi
Bernard Tschumi az 1970-es években az építészetnek olyan szemléletét fogalmazta meg, melyben
egymástól elválaszthatatlannak tartja az épített fizikai teret az abban zajló eseményektől, illetve
mozgásoktól.60 Szerinte az építészet csak ezek együtteseként értelmezhető, így tehát leegyszerűsítőnek és
félrevezetőnek tartja, amikor az építészetet pusztán formai oldalról ítélik meg. A Manhattan Transcripts61
(Manhattan átiratok) című művében olyan ábrázolási formát dolgoz ki, mellyel a fizikai téren túl leírhatóvá
válnak időben lejátszódó események és mozgások, melyek révén szerinte teljesebben megragadható az
építészet összetett jelensége. Az események tehát, melyek alatt minden emberi tevékenység, használati
mód, cselekvés értendő, a fizikai térrel egyenértékű részét képezi az építészetnek. Az épített terekben
lejátszódó programra ennek megfelelően ugyanolyan építészeti eszközkészletként tekint, mint az
építészeti formálásra. Egészen más építészeti jelenségként olvasható például egy kápolna abban az esetben,
ha azt megszokott rendeltetése szerint használják, valamint ha ugyanott atlétikai sporteseményt

Alfredo Brillembourg, Hubert Klumpner, Torre David. Informal Vertical Communities. (Zürich: Lars Müller, 2013).
Példaként emlithető a Quinta Monroy lakónegyed (Iquique, 2004), ahol olyan szociális lakásokat tervezek,
amelyeket maguk a lakók egyszerű eszközökkel tudnak bővíteni.
58
Stanek, Lefebvre on Space, 1.
59
Nishat Awan, Tatjana Schneider és Jeremy Till, Spatial Agency, Other Ways of Doing Architecture (Abington UK, New
York NY: Routledge, 2011). A könyv olyan szervezeteket, építészeti projekteket és egyéb téri gyakorlatokat mutat be a
világ minden részéről, melyek túlmutatnak az építészet azon hagyományos értelmezésén, mely elsősorban az épület
meg jelenésére koncentrál. A könyvben bemutatott példák ezzel szemben a téri beavatkozások hatásaira helyezik a
hangsúlyt. Megkérdőjelezik azt a felfogást, hogy az építészet csak épületek létrehozására korlátozódhat, mert azt
vallják, hogy egy téri problémára nem feltétlenül egy épület építése lehet a megoldás.
60
Bernard Tschumi, Architecture and Disjunction (Cambridge, Mass: MIT Press, 1996):227-260.
61
Bernard Tschumi és Max Protetch Gallery, The Manhattan Transcripts, (London: Academy Editions, 1981).
56
57
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rendeznek.62 Ez utóbbi példaként szolgál a diszjunkció (disjunction) fogalmára, mely azt a folyamatot jelöli,
amikor különválasztjuk egymástól a fizikai épített környezetet és az abban megszokottan lejátszódó
eseményeket, majd ezeket újból, szokatlan és váratlan módon párosítjuk össze. Tschumi építészet
felfogásában tehát de Certeau térelméletét láthatjuk visszaköszönni: Tschumi „gyakorlatba vont hely”-ként
tekint az építészetre, vagyis a zajló életre is kiterjeszti a figyelmét, ami aktualizálja a fizikai környezetet. A
meglévő környezet emberi cselekvések révén történő megváltoztatására persze Tschumi és de Certeau
különböző megközelítést alkalmaz. De Certeau a téri gyakorlatok kapcsán kifejti, hogy azok új, egyedi
értelmezéseket adhatnak a helyeknek: ilyen például a megépített úthálózatban rövidített útvonalak
létrehozása. Egyes használók képesek szabadabban használni ugyanazt a területet vagy ezközt. Charlie
Chaplin például jóval több lehetőséget talál a sétapálca használatára, mint legtöbbünk63. De Certeau
bevezeti továbbá a „fusizás” fogalmát,64 melyet elsősorban a dolgozók bujtatott egyéni munkáira
vonatkozik, de kiterjeszthető minden olyan téri gyakorlatra, melyben az egyén leleményes aktivitásai
révén a magasan szervezett rendszereken belül képes létrehozni saját szabad cselekvésének territóriumát.
De Certeau gyakorlatai tehát a nagy rendszereken belül rejtve maradnak. Ezzel szemben Tschumi
forradalmi változásokról ír. A diszjunkció révén alapjaiban módosul a meglévő környezet. A jelenségben
rejlő nagyszabású lehetőségeket hangsúlyozza, amikor Derridára hivatkozva arról szól, hogy mivel az
esemény és invenció szavaknak közös lehet a gyökere, ezért tartalmi közösség is feltételezhető közöttük
(az angol event és invent kifejezésekről van szó). Az események tehát képesek újradefiniálni a meglévő
épített elemeket. Ezáltal Tschumi szerint fontos társadalmi szerepük is lehet, hiszen a különböző váratlan
esemény-hely párosítások az egyébként nem megfelelően működő épített örökség problémáira is
megoldást adhatnak.65
Tschumi elméletének tanulsága jelen dolgozat szempontjából, hogy ráirányítja a figyelmet az emberi
cselekvések által létrejövő események építészeti jelentőségére: az esemény, az azzal együtt járó mozgások
és a fizikai tér kölcsönhatásba kerül, és együtt hoznak létre építészeti élményt. Valamint a diszjunkció
elvének bevezetésével az a jelenség kerül előtérbe, mely során a már kialakult jelentésekkel rendelkező
környezet helyébe, vagy azzal kapcsolatba lépve, új tartalommal bíró tér jön létre a lezajló események
nyomán.
Az előzőkből az is kiderül, hogy az építészet fogalmának megfelelő kiterjesztésére van szükség ahhoz, hogy
az eseményeket, emberi cselekvéseket, használati módokat az építészet fogalomtárába helyezhessük.

Tschumi, “Spaces and Events,” in Architecture and Disjunction, 139-152. Az esszé eredetileg 1983-ban készült. 2004ben magyar fordítása is meg jelent: Bernard Tschumi, „Terek és események,” ford. M. Gyöngy Katalin, in A mérhető és a
mérhetetlen, Építészeti írások a huszadik századból, szerk. Kerékgyártó Béla (Budapest Typotex, 2004): 340-346. A magyar
fordításban „megszakadás-megszakítás” szerepel a disjunction megfelelőjeként, ehelyett inkább a tudományos életben
használatos diszjunkció kifejezést fogom használni.
63
De Certeau, A cselekvés művészete, 123-124.
64
Ibid. 51-54.
65
Tschumi, Architecture and Disjunction, 257-258. A hivatkozás a gyűjteményes kötetben szereplő Six Concepts című
esszére vonatkozik, mely eredetileg a szerző egy 1991-ben tartott előadásához készült.
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1. ábra: Lakner László: Futball a Szépművészeti
Múzeumban koncepcióterve 1971-ből jól illusztrálja
Tschumi diszjunkció technikáját. Forrás:

muzeumihatarszegesek.blogspot.com

2.2.2 Az építészet kiterjesztett fogalma és a kreatív használó: Jonathan Hill
Jonathan Hill Actions of Architecture (Építészeti cselekvések) című könyvének alaptétele, hogy az építészetet
építészek és használók hozzák létre: előbbiek eszköze a tervezés, utóbbiaké pedig a használat.66 A tétel első
részében semmi meglepőt nem találunk, a használatra vonatkozó második rész viszont bővebb
értelmezésre szorul. Hill azt állítja, hogy az épített környezettel közvetlen kapcsolatba lépő ember
cselekvéseinek eredményeképpen új tereket – amelyek jelen esetben fizikailag megtapasztalható,
építészeti tereket jelentenek – képes létrehozni, a meglévőknek pedig a megszokottól eltérő
értelmezéseket adni. Az építészet használója egyúttal annak alakítója is. Fontos tisztázni Hill
értelmezésében az építészet és a használat fogalmát, melyre a könyv elején sor is kerül:
„Az építészet szónak számos jelentése van: egyszerre jelöl egy szakterületet, egy szakmát, illetve bizonyos
objektumokat és tereket, jellemzően épületeket és a várost. Jelen könyvben ezek mindegyikét használom, de különös
figyelmet fordítok egy továbbira: objektumok és terek használatban. A »használat« fogalmába beletartozik az
épületek és városi terek mindennemű megtapasztalása, mint például a megszokás, az élvezetek, vagy a környezet
birtokbavétele.’’67
A fenti idézethez tartozik egy jegyzet, ahol a szerző tovább részletezi az építészet fogalmának
értelmezését. Eszerint építészetnek tekintendő minden objektum és tér, amelyekhez társuló tapasztalatok
általában egy épület vagy város esetében jelentkeznek. Viszont egy épület sem feltétlenül tekintendő
építészetnek, ha ahhoz olyan tapasztalati élmény kötődik, mely általában nem jellemző egy épületre és
ezen élmény domináns az épület többi lehetséges használatával szemben (mint például a merengés, ami
általában művészeti alkotásokhoz kötődik). Azonban egy műalkotás is építészetnek tekintendő, ha
lehetőséget ad olyan használatokra, és egyéb megtapasztalásokra, melyeket általában épületekhez
szoktunk kötni. Ezen utóbbi megfogalmazás sajnos nem teljesen egyértelmű, és a könyv további részében
sem fejti ki a szerző, hogy pontosan mik lehetnek az épületekhez és városokhoz kötődő élmények, azonban
az írás többi részének ismerete alapján az alábbi két saját példa segíthet megértetni a Hill-féle építészet
fogalmat.
Az első példa legyen a római Colosseum. A grandiózus épületet azzal a céllal emelték, hogy az ókori
római nép szórakoztatását biztosítsa többek között gladiátorjátékokkal vagy különböző színházi
előadásokkal. Mára az épület elvesztette eredeti funkcióját, turisták ezrei pusztán azért keresik fel az
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épületet, hogy megnézzék: a Colosseum ma egy kiállítási tárgy, egy kulturális szimbólum, az általában
épületekhez kötődő használati minták nem tapasztalhatók meg. Hill értelmezése alapján tehát sokkal
kevésbé tekintendő építészetnek, mint épület méretű műtárgynak, mely csak passzív szemlélésre alkalmas.
A Hill használat-fogalmába tartozó tevékenységek ebben az esetben nincsenek, vagy csak marginálisan
vannak jelen.

2. ábra: Részletek Susken Rosenthal EURO 2004 sorozatából, ahol a labda mozgását dokumentálta különböző
football meccesken. A rajzokból feltérképezhető a mozgás révén kialakuló tér. Forrás: suskenrosenthal.de

A második példánk legyen egy hétköznapi esemény: gyerekek egy csoportja az utcán focizik. Ezen
egyszerű tevékenység gyakorlása kijelöl egy territóriumot, amit a használók és az őket figyelők
futballpályaként tapasztalnak meg a tevékenység gyakorlásának időtartama alatt. Egyértelműen kijelöltté
válik a pálya határa és a kapu, valamint nézőtér is létrejöhet. Egy tevékenység tehát, amelyhez nem tartozik
épített környezet, a használat révén egy épülethez –jelen esetben a futballstadionhoz – köthető tapasztalati
élményeket hoz létre. Az utcai focizás és annak résztvevői által létrehozott ideiglenes környezet ilyen
módon építészetnek tekinthető. Hill definíciójának és a fenti példáknak sem az a célja, hogy bizonyos
épületeket egy speciális, helyenként pontatlan szempontrendszer szerint kizárjon az építészet területéről,
vagy pedig valamilyen rangsorolást hozzon létre az egyes épületek és jelenségek között aszerint, hogy
melyik milyen „mértékeben” építészet. A meghatározásnak és Hill vizsgálatainak sokkal inkább az
építészet értelmezési tartományának kiterjesztése a célja. Egy 2002-es cikkében például a következőt írja:
„Amikor azt állítom, hogy az építészet sokkal több, mint pusztán az építészek munkája, azzal nem az a szándékom,
hogy az építészek fontosságát vitassam az építészet létrehozásának folyamatában. Sokkal inkább az, hogy szerepüket a
megfelelő helyen kezeljük és figyelmet fordítsunk az építészet további létrehozóira is. Az építészet tetten érhető egy
sebész metszéseiben, egy koreográfus instrukcióiban, vagy az épített környezet használójának mozdulataiban.’’68
Lefebvre és Tschumi gondolataiból inspirálódva Hill elméletének is az a kiindulópontja, hogy az
építészetet nem csak fizikai objektumok összességének tekinti, hanem mindig az emberrel együtt
értelmezi, aki használja azt. Ugyanakkor az emberi tevékenységeket, magát a használatot sem célszerű a
fizikai környezettől izoláltan tanulmányozni, hanem sokkal inkább a fizikai környezet és a használat
kapcsolatára érdemes fókuszálni. Hill tehát téri gyakorlatokat vizsgál abból a szempontból, hogy azok
milyen módon vezetnek fizikai terek létrehozásához. Ezen gyakorlatok mentén az azokat végző emberek
viselkedésének jellemzésére alkotja meg a passzív-, a reaktív- és a kreatív használó fogalmait. Ebben a
momentumban viszont
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Jonathan Hill, “Building a Drawing and Drawing a Building,” Nordisk Arkitekturforskning, no. 4, (2002): 16.

20

az

Cselekvésből tér

eseményekben ugyanolyan építészeti eszközt lát, mint a formálásban, illetve a kutatásai során
megfogalmazott radikális tér-esemény párosításokból is az következik, hogy az események az ő
értelmezésében elsősorban az építész fennhatósága alá kerülnek. Ezzel szemben Hill az ember
tevékenységeire fordítja a figyelmet, aki az épített környezetet a mindennapokban használja. Szerinte a
meglévő környezet váratlan tartalmakat kaphat tervezés és programalkotás nélkül is, pusztán az emberek
tevékenysége nyomán, ami szintén értelmezhető építészeti jelenségként. Ezáltal az építészeti tetteket a
hétköznapi élet területére helyezi, így építészeti terminológiákkal próbálja Lefebvre társadalmi
tértermelésének tartalmát újragondolni. A forradalmi fennhangok helyett a hétköznapiság kerül előtérbe.
Hill szerint különböző építészeti szemléletmódok különböző használó típust feltételeznek: a
funkcionalista szemlélet például a passzív használót vette figyelembe, akinek nincsenek kiszámíthatatlan
mozdulatai, mindig az adott funkciónak megfelelően viselkedik, cselekvései előre meg jósolhatók és
logikusak. Ebben a szemléletben a használó valójában fogyasztó, akinek nincsen lehetősége környezete
szabad alakítására. A flexibilitás – mely alatt itt a technikai eszközökkel megváltoztatható épített környezet
értendő – építészeti gondolatköréhez Hill a reaktív használót társítja, aki az építesz által előre definiált
használati alternatívák közül választhat. Ebben az esetben is hasonló a használó helyzete, hiszen
lehetőségei erősen limitáltak. A harmadik kategória a kreatív használó, akinek tevékenységei váratlanok,
azokra az építesz tervező kontrollja nem terjed ki. Kreatív használat persze nem csak olyan környezetben
valósulhat meg, ami azt kifejezetten támogatja, hanem akár a leginkább kontrollált helyszíneken is.
Gondoljunk például Steven Spielberg Terminál69 című filmjére, ahol a főhős évekre egy repülőtéri
terminálon ragad. Az igaz történet alapján készült filmben számos példát láthatunk a fegyelmező
környezet kreatív hasznosítására: a fix ülőpozícióra tervezett székek ágyként való használata és átalakítása
lakókörnyezetté, vagy például ugyanezen bútorelemekből romantikus vacsora helyszín kialakítása mindmind a kreatív használat fogalomkörébe tartoznak.70 Hill a kreatív használat módjait illetően öt kategóriát
különít el: mentális, testi, fizikai, konstrukciós, és konceptuális kreativitást. A mentális kreativitás az a
jelenség, amikor egy (építészeti) térnek új élmények és gondolatok által új értelmezést adnak. A szerző
példaként említi az 1998-ban megnyílt berlini Zsidó Múzeumot, melyet Daniel Libeskind tervezett. A
tervező eredeti elképzelése szerint nem kerültek volna az épület helyiségeibe kiállítási tárgyak, hanem a
látogatók szabad asszociációi, gondolatai adtak volna értelmezést az egyes tereknek miközben
végighaladnak rajtuk.71 Testi kreativitás alatt egy új, szokatlan viselkedési mód értendő, például piknikezés
a fürdőszobában. Fizikai kreativitás során a környezetnek egy-egy elemét új pozícióba helyezik, ilyen lehet
triviális esetben egy ajtó bezárása vagy bármely használati elem szokatlan kontextusba helyezése.
Konstrukciós használat során új tereket és formákat építenek, míg konceptuális használat alkalmával ezek
létrehozásának szándéka fogalmazódik meg az ember fejében.
Ezen kreativitási kategóriákkal Hill a tér termelésének széles spektrumát lefedi: a konstrukciós és
konceptuális kreativitás valójában kevésbé köthető hétköznapi cselekvésekhez, sokkal inkább komplexebb
beavatkozások tartozhatnak ide, melyek további szereplők bevonását vonják magukkal. Az előbbi három
kreativitási mód hatásai viszont közvetlenül az emberi tevékenységek révén valósulnak meg. Hill szerint
tehát ezen változatos jelenségek építészeti aktivitásokként értelmezendők.

Steven Spielberg, The Terminal, (2004; Beverly Hills CA: DeramWorks Pictures, 2004), DVD.
Hill, Actions of Architecture, 86.
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Ibid., 55.
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3. ábra: Steven Spielberg: Terminál című filmjében a
főhős (akit Tom Hanks alakít) évekig él egy repülőtéren,
ami alatt a kreatív használat számos példáját valósítja
meg. Képkocka a filmből. Forrás: port.hu

2.2.3. Építészeti gyakorlat helyett téri cselekvés: a Spatial Agency tanulsága
A Spatial Agency gyűjteményében építészeti gyakorlatok szerepelnek, melyek olyan inkluzív szemléletet
követnek, melyeknek gondolkodása túlmutat az építészet pusztán esztétikai és objektum központú
megközelítésén. Till elsősorban a tér leegyszerűsítő megközelítésével szemben – ami szerinte jellemző az
építészekre – mutat rá Lefebvre azon gondolatára, miszerint ha a térre csak a megépült szerkezetek közötti
ürességként tekintünk, akkor egy redukált értelmezéshez jutunk, amiből kimaradnak a tér társadalmi
vetületei. Másképp fogalmazva: ha a térről való gondolkodásból kihagyjuk a tevékeny embert, akkor a tér
egy az építész által könnyen kontrollálható, de üres eszközzé válik.
Ezen értelmezésből az is következik, hogy a (társadalmi, és azon belül az építészeti) tér nem csak fizikai
átalakítások nyomán változtatható meg, hanem például az emberek tevékenységei révén is. Till meg jegyzi,
hogy az építészek munkája a gyakorlatban persze főleg épületek tervezéséről szól. Azonban szerinte nagy
jelentősége van annak, hogy autonóm formák létrehozásaként tekintenek feladatukra, vagy tudatosan és
kritikusan figyelembe veszik, hogy beavatkozásaik milyen hatással lehetnek a társadalmi térre, a
mindennapi életre. A Spatial Agency-ben összegyűjtött projekteknek azért is van nagy jelentőségük, mert
ahogyan Christian Schmid is rámutat, Lefebvre megközelítésének célja, hogy meghaladja a filozófia és
elméletek territóriumát, és tovább lépjen a gyakorlat és a cselekvés terepére.72 A Spatial Agency pedig
éppen erre tesz kísérletet.
Mindezekkel együtt a szerzők problémásnak tartják az „építészet” kifejezés alkalmazását az épített
környezet használatához kötődő különböző jelenségek megnevezésére. Szerintük akármilyen pontosan is
próbálunk meg körülírni egy kiterjesztett meghatározást, nem hagyhatjuk figyelmen kívül az építészet
szóhoz tartozó hagyományos jelentéstartalmakat, melyek azt túlságosan korlátozóvá teszik. Till és társai
részletesen leírják, hogy miért a Spatial Agency címet adták kötetüknek az Alternative Architectural Practice
(Alternatív Építészeti Gyakorlat) helyett. Az „építészeti” kifejezés használata ellen három érvet hoznak fel:73
mivel a legtöbb gyakorló építész idejének nagy részében általában épületeket tervez, és mivel az általános
vélekedés szerint az építészetet építészek hozzák létre, ezért azt gyakran az épülettel, mint objektummal
azonosítják. Ez egy meglehetősen redukált megközelítés, hiszen figyelmen kívül maradnak az épület
létrehozását befolyásoló folyamatok, annak használata, illetve társadalmi és környezeti hatásai.
Ezen felül az „építészet” kifejezés magában hordozza azt a tartalmat, hogy csak építészek hivatottak
annak létrehozására. Az épületeket gyakran egy személyhez, az építészhez kötik. A valóság viszont azt
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mutatja, hogy az épített környezet létrehozását számos, nem az építészet területéről érkező szereplő
befolyásolja. Hill csak a használó szerepéről beszél, a Spatial Agency szerzői viszont tovább mennek ezen
az úton, és számos más gazdasági és politikai tényezőt is figyelembe vesznek.
A szerzők harmadik kritikai érve az elsőből következik, mely szerint, ha az építészetet az épülettel
azonosítják, abból az is következik, hogy a diszciplína árucikké alakul. Ha tehát az építészet csak
objektumok létrehozására korlátozódik, akkor kiszolgáltatottá válik a gazdasági fellendüléseknek és
visszaeséseknek. Ezt elkerülendő egy komplexebb szemléletet javasolnak, ami figyelembe veszi a
társadalmi tér dinamikus változásait. Így tehát pusztán az „építészeti” szóval leírt gondolkodás nem
kielégítő, ezért bevezetik a tágabb értelmezést lehetővé tevő „téri” gondolkodást. A „téri” jelző nem
felváltani akarja az „építészeti”-t, hanem kibővíteni azt. Használatával olyan, az épített környezetet alakító
jelenségek válhatnak az építészek szakmai diskurzusainak részévé – így a környezet használatának
különböző módjai, valamint a hétköznapi cselekvések hatásai –, melyek hagyományosan kívül esnek
azokon. Téri jelenségekről beszélve nem csak épületek, illetve városi terek fizikai kialakítására vagy
átalakítására gondolhatunk, hanem az adott környezet megtapasztalásában, működésében, használatában
bekövetkezett változásokra is.
Mindezek alapján megállapítható, hogy ha a valós társadalmi térben olyan téri gyakorlatok jönnek létre,
melyek azt megváltoztatják, új tartalmakat hoznak létre, akkor minden esetben a társadalmi tér egyfajta
elfoglalásáról van szó. A tér elfoglalásának Lefebvre szerint különböző módjai lehetségesek. Ezeket alapul
véve a következőkben különböző szerzők értelmezéseit vizsgálom, melyeken keresztül megpróbálok
közelebb kerülni az emberi cselekvések közvetlen téralakító tulajdonságainak megismerési módjaihoz.
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2.3 A tér megszállása, avagy kreatív használatának technikái
„A tér tudományára úgy kellene tekinteni, mint a használat tudományára.''74
Lefebvre különös jelentőséget tulajdonít a használatnak (l’usage), mert szerinte abban a társadalmi tér
összes momentuma egyesül, és az építészet – mint épített környezet – a használatban ragadható meg
teljességében:
„ Az építészet élő testeket termel, melyek mind saját jellemvonással rendelkeznek. Egy ilyen test mozgató elvei,
jelenléte se nem látható, olvasható és nem lehet tárgya semmilyen diskurzusnak, hiszen az azokban az emberekben és
azok megélt élményeiben éled újra, akik használják a szóban forgó teret. Ezen élménynek egy turista csak passzív
szemlélője lehet, aki az egészből csak egy halvány árnyékot ragadhat meg.”75
Ezen túl, Lefebvre szerint a különböző építészeti irányzatok, mint a funkcionalizmus, a formalizmus
vagy a strukturalizmus mind a társadalmi térnek csak bizonyos aspektusait veszik számításba, ezért azok
redukált, absztrakt térfelfogáshoz vezetnek. Ezzel szemben a használat, mint téri gyakorlat egyesíti a tér
elgondolt, észlelt és megélt momentumait.76 A környezet használata során a társadalmi tér tartalmait az
ember képes felülírni, továbbformálni, átalakítani.
Lefebvre szerint a tér a társadalom produktuma. Tehát a cselekvés, a használat egyúttal létre is hozza
azt. Eszerint a tér használata és létrehozása egymással összefüggő jelenségek. A használat során a
társadalmi tér elfoglalása valósul meg. A következőkben Lefebvre által megfogalmazott térfoglalási
elveket fogom követni, azokat illusztrálva pedig elméleti és gyakorlati példákat mutatok be, melyek az
elvek további aspektuasairól nyújtanak ismereteket.
Lefebvre a La production de l'espace-ben a tér elfoglalásának négy elvét különbözteti meg. Olyan
jelenségekről van szó, melyek a tér termelésének jelentős eszközei lehetnek. A négy elv különbözik a
beavatkozások módszere, motivációja, végrehajtója és hatása tekintetében. Ezek az uralkodás
(domination/domination),77 az ezzel szembeállított elsajátítás (l’appropriation/appropriation), az eltérités
(détournement/diversion), valamint a kooptáció (récuperation/co-optation), ami az uralkodás és az elsajátítás
között elhelyezkedő gyakorlat, de az eltérítés fogalmával is hordoz hasonlóságokat. Ezek nem Lefebvre
szövegében jelennek meg legkorábban, és az eltérítés, valamint a kooptáció tartalmai ott nincsenek is
mélyrehatóan kidolgozva – erre a következőkben részletesen kitérek – viszont a fogalmak egymás mellett
szerepelnek, és a közöttük fennálló összefüggések kerülnek előtérbe. Emiatt a koncepciók lefebvre-i
meghatározását használom kiindulásnak, majd azokat a fogalmak további értelmezéseivel vetem össze,
melyek részben Lefebvre hatására jöttek létre, részben pedig Lefebvre értelmezéseit inspirálták és már a
La production de l'espace meg jelenésénél korábban születtek.

2.3.1. Uralkodás (domination/domination)
Lefebvre a társadalmi (vagy akár természeti) tér technológiai eszközökkel és emberi beavatkozások

Lefebvre, The Production of Space, 368.
Ibid., 137.
76
Ibid., 369.
77
Lefebvre négy térfoglalási elve esetében az eredeti francia kifejezés mellett az angol megfelelőt is megadom, mert a
fogalmak további értelmezéséhez nagyrészt először angol nyelven meg jelent forrásokat használok.
74
75
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sorozatával történő átalakítását uralkodásnak nevezi.78 Az uralkodás cselekvője egy szervezet, egy
intézmény, melynek vezetése lehet, hogy egy konkrét személyhez kötődik, de az uralkodás gyakorlása
mindenképpen egy rendszert, apparátust igényel. Az uralkodó szerv lehet például egy hadsereg, az állam
vagy egy nagyvállalat. Az uralkodás folyamatát Gunnar Sandin Lefebvre nyomán úgy foglalja össze, mint
idegen irányító elvek kiterjesztését egy már létező helyre.79 Az uralkodás modern példái között említi
Lefebvre az autópályákat, amelyek felszelik és ignorálják a természeti környezetet, azzal nem keresnek
kapcsolatot,

illetve

kompromisszumot

az

együttéléshez. Az

uralkodás

gyakorlata

technológiai

apparátusával semlegesíti, megszünteti, és kiüresíti a meglévő társadalmi teret. Az uralkodás a leigázott
teret nem használati vagy megélt értékek mentén értelmezi, hanem úgynevezett váltóértéket (valeur
d’échange) rendel hozzá. Példaként említhetjük egy irodaház vagy társasház beruházói szemléletét, ahol az
épületet elsősorban mint befektetési összeg és a kiadható alapterület mennyisége alapján értékelik.
Mivel jelen dolgozat a használati értékre (valeur d’usage) és az emberi cselekvések közvetlen hatására
koncentrál, ezért a további három térfoglalási elvvel foglalkozom részletesebben. Az uralkodás bemutatása
sokkal inkább a többi elv, leginkább az elsajátítás megértését segíti, hiszen Lefebvre értelmezésében ezek
egymással szembenálló fogalmak. Az uralkodás működésének következményei azok a fizikai és társadalmi
tényezők, melyekkel szemben értelmezést nyernek a váratlan használatok. Az uralkodás elve párhuzamba
állítható a Foucault által leírt hatalmi technikákkal: megnyilvánulásai lehetnek a fegyelmező terek és a
felügyelet további technikái. De Certeau stratégia-taktika kettőségére utalva az uralkodáshoz a stratégák
eszközrendszere és jellemzői párosíthatók.

2.3.2. Elsajátítás80 (l’appropriation / appropriation)
Elsajátítás alatt Lefebvre azt a folyamatot érti, amikor emberek egyénként vagy csoportosan saját
szükségleteik és igényeik szerint megformálják és használatba veszik a környezetet.81 Ez alapján az
uralkodás és elsajátítás folyamatai ideális esetben egymásnak megfeleltethetők lehetnének, a valóságban
azonban az uralkodás nem az uralom alatt tartott térben élők egyéni igényeit, hanem saját hatalmi érdekeit
szolgálja. Ebben a momentumban szakad ketté a két jelenség, és válik az elsajátítás az uralkodás
ellenpontjává. Míg az uralkodás a hatalom, egy láthatatlan szervezet gyakorlata Lefebvre-nél, addig az
elsajátítás az emberek közvetlen cselekvéseihez kötődik: az elsajátítás során berendezik, sajátjukká teszik a
környezetet. Az elsajátítás az uralkodással szemben nem üresíti ki vagy adott esetben rombolja le a jelen
levő adottságokat, hanem annak elemeit átalakítja, vagy úgy helyez bele új elemet, hogy a meglévő
továbbra is érvényesül.82 Lefebvre egy példájában a ház belső teréhez, a család privát élőhelyének
kialakításához rendeli az elsajátítást, míg a külső, kollektív, nyilvános városi térben az uralkodás van jelen
nagyobb súlyban. Ez persze nem azt jelenti, hogy az elsajátítás fogalma csak a lakás funkciójú épületek
használatára vonatkozik: a jelenség létrejöttét nem annyira egy adott helyszín, hanem sokkal inkább az idő

Ibid., 164-165.
Gunnar Sandin, “Temporal agency and the gradual privatization of a public square: The renewal of Sussplan, Malmö,”
in Urban Squares, Spatio-temporal studies of design and everyday life in the Öresund region, szerk. Mattias Kärrholm (Lund SE:
Nordic Academic Press, 2015):89.
80
A magyar szakirodalomban többféleképpen is szerepel a kifejezés. Moravánszky “A tér fogalma az építészetben”
című tanulmányában a „birtokbavétel” kifejezés szerepel. Berger Viktor Térré szőtt társadalom című könyvében de
Certeau kapcsán az „elsajátítás szerepel”. De Certeau A cselekvés művészete című könyvben az „elsajátítás” és a
„kisajátítás” is meg jelenik. Jelen dolgozatban azért az elsajátítást használom, mert abból kiolvasható az a szimbiotikus
együttélés az ember és a környezete között, ami közelebb áll a fogalom lefebvre-i értelmezéséhez, mint a túl általános
„birtokbavétel,” vagy a kizárólagosságot sugalló „kisajátítás.”
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és az élet ritmusai alakítják.83 Az elsajátítás a fizikai környezet használatának következménye, mely során
új téri gyakorlatok, megélt és elgondolt tartalmak is létrejöhetnek. A fogalomra tehát közvetlen
tétalakításként tekinthetünk. Mint ilyen, jelen kutatás középpontjában áll, és a következőkben további
szerzők általi értelmezésével foglalkozom. Lefebvre legtöbb példájában az emberi beavatkozásoktól
mentes természeti környezet átalakításával jön létre az elsajátítás jelensége: elsajátításnak tekinti a kertet,
amit az ember igényei szerint átalakított természetként értelmez. Hasonlóan ír a parasztházról vagy az
eszkimó igluról.84 Az elsajátítás jelensége ebben az értelemben tehát tisztán tetten érhető az építészek
nélküli építészetben – mely alatt elsősorban a népi és más informális építési tevékenységek értendők –
részben azért, mivel az építő és a használó személye nem válik el egymástól, másrészt pedig az építés nem
bonyolult jogi, gazdasági és művészeti folyamatok eredményeképpen jön létre, hanem használati
igényekre adott közvetlen reakcióként a rendelkezésre álló környezetben található elemek
átrendezésével. Ezzel a szemlélettel lehet találkozni például Bernard Rudofsky85 vagy John Turner és
Robert Fichter86 műveiben. Az elsajátítás során tehát a környezet emberi használatba kerül és
folyamatosan idomulni kezd a létrejött használathoz. Idővel az elsajátított környezet egyre személyesebbé
válik, egyre több megélt tartalommal gazdagodik.

Elsajátítás mint belakás
A tér elsajátításának Lefebvre-féle értelmezését leginkább a lakásról alkotott nézeteinek megismerésével
lehet megérteni:
,,Egy egyén vagy csoport számára a lakás jelensége egyet jelent valaminek az elsajátításával. Az elsajátítás itt nem
valaminek a tulajdonlásaként értelmezendő, hanem úgy, mint munkásságot létrehozni (oeuvre), sajáttá tenni,
megformálni, alakítani. Ez érvényes egyénekre csakúgy, mint kisebb közösségekre, mint például a család, valamint
nagyobb társadalmi csoportokra, melyek egy várost vagy régiót használnak élőhelyül. Lakni, élni valahol azt jelenti,
hogy elsajátítjuk, sajátunkként használjuk a teret bizonyos korlátok között. A tér saját használatba vétele, avagy
elsajátítása tehát folyamatos konfliktusban áll az azt korlátozni akaró hatalommal szemben.’’ 87
Itt az látszik, hogy az „appropriation” kifejezésnek nem elsősorban a birtoklás, eltulajdonlás értelmét
emeli ki a szerző, hanem azt a folyamatot, amikor valaki személyes tartalommal tölt fel valamit, azáltal
hogy saját igényeihez, elképzeléseihez alakítja azt. Az elsajátítást ebben a formában „belakás”-ként
értelmezhetjük. Kalmár György a Kontroll című film elemzése során használja a belakás kifejezést arra a
jelenségre, amikor a metró dolgozói a hatalom üres és elidegenítő terét – amit a metró helyszínei
jelenítenek meg – napi rutinjaik során számukra otthonossá teszik, saját igényeikhez, életmódjukhoz
alakítják.88 A szerző kifejti, hogy a belakás szó azért alkalmas a jelenség leírására, mert egyaránt tartalmazza
a lakáshoz kapcsolódó személyes, megélt tartalmakat, valamint az ezek kialakulásához vezető aktív, alakító
cselekvést. Lefebvre értelmezése az elsajátításról sok hasonlóságot mutat Kalmár belakás fogalmával,

Ibid., 166.
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hiszen az „uralkodással” való szembeállításban a tér létrehozásának emberi módjaként ír a jelenségről. De
Certeau taktikáira is ráismerhetünk az elsajátítás ezen értelmezésében. Emellett de Certeau-nál maradva
az elsajátítás során „gyakorlatba vont hely”, vagyis értelmezésében tér jön létre.
A tér elfoglalásának technikái a Lefebvre által leírtakon túl további részletezésre adnak lehetőséget. Erre
utal Sandin is, 89 amikor olyan valós eseteket vizsgál, amelyekben egyszerre több Lefebvre által bevezetett
térfoglalási technika egyidejűleg mutatkozik meg (ezzel a kérdéssel a dolgozat esettanulmányainak leírása
során is szó lesz). Ezen túl azt is érdemes figyelembe venni, hogy Lefebvre például csak a hosszú idő alatt
történő elsajátításról ír, azonban létrejöhet rövid ideig tartó belakás is. Herman Hertzberger például,
amikor az „appropriation” kifejezést használja, olyan példákat ad meg, ahol a környezet csak rövid időre
válik belakottá. Úgy látszik a Lefebvre-féle meghatározások között további – árnyalatnyi különbséggel
bíró, de mégis eltérő – technikákat lehet feltárni.

4. ábra balra: Antal Nimród: Kontroll című filmjében a metróvezető, akit Kovács Lajos alakít, az irányító fülkét
személyessé téve belakta. A jobb oldali képen pedig az utastérben piknikezik( jobbra) a főhőssel (Csányi Sándor, balra),
ami példa lehet az eltérítésre és a testi kreativitásra is. Képkockák Antall Nimród Kontroll című filmjéből, Kalmár
György “Inhabiting Post-Communist Spaces in Nimród Antal's Kontroll,” cikke nyomán.

Elsajátítás a tér és hely viszonyában – Herman Hertzberger
Hertzberger tanulmányaiban90 felhívja a figyelmet arra a jelenségre, hogy az emberek gyakran sajátos
módokon használják az épített környezetet, melyekre nagy valószínűséggel a tervezés során nem
gondoltak. A városi terekben előforduló szabálytalanságok, oszlopok, parapetek, egyéb vízszintes és
függőleges felületek alkalmat teremthetnek ideiglenes elsajátításra, melynek legelemibb meg jelenési
formáját Hertzberger a leülésben látja: a leülés a letelepedésre utal, amiben pedig meg jelenik a
birtokbavétel, valamint a belakás.91 A városi környezethez hasonló szemlélettel közelít, mintha természeti
lenne abban a tekintetben, hogy bár a várost ember alkotta, mégis az azzal kapcsolatba kerülő személynek
közvetlenül ritkán van ráhatása. A városi környezet az azt használó ember számára adottságként jelenik
meg, létrejötte nagyrészt tőle független „erők működésének” eredménye: így akár csak a természeti táj
esetében, a városban is eleve adott elemekkel, formákkal találkozik az ember, melyek számára idegenek
abban az értelemben, hogy nem ő hozza létre azokat, kezdetben nem tekinti sajátjának, viszont lehetőséget
adhatnak saját használatba vételre, azaz elsajátításra. Lefebvre a várossal kapcsolatban „második
természet”-ről ír,92 ami felváltotta az ideális természeti állapotot. A városi „második természet” azonban
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szintén vad, ezért emberi használatra, elsajátításra van szükség, hogy élhetővé váljon. Hertzberger tehát
ebben a városi kontextusban használja az elsajátítást, ami a Lefebvre-féle terminológiát használva a tér
észlelt fizikai rétegeit megélt tartalmakkal gazdagítja, vagyis a megélt tér az elsajátítás gyakorlata során fedi
fel magát. Hertzberger más terminusokat használ: térről ír az érzékelt fizikai környezet kapcsán. Mikor
ugyanez a tér az elsajátítás, az emberi használat által „belakottá” válik, megélt tartalmakkal, élményekkel
gazdagodik, akkor pedig helyről van szó.93
Hertzberger gyakorlati munkáiban központi szerepet kap az elsajátítás lehetőségének megteremtése az
olyan épített környezet létrehozásában, melynek középpontjában a cselekvő ember áll, aki az elsajátítás
révén belakja a környezetet és kialakítja benne „saját” helyét. Erre példa a szerző által tervezett és 1972-ben
megépült Beheer Centraal irodaház a holland Apeldoornban.94 Itt az irodatér belső tereiben meg jelenő
szerkezeteket szándékosan úgy tervezték, hogy a használó embereknek kézenfekvő lehetőséget
teremtsenek arra, hogy személyes tárgyaikkal és kisebb beavatkozásokkal személyessé tehessék közvetlen
munkakörnyezetüket. Azáltal tehát, hogy a tervező tudatosan nem definiálja végletekig az épített terek
használhatóságát, lehetőséget biztosít az emberek számára, hogy egyéni módon viszonyuljanak azokhoz.
Ezáltal a tervező figyelembe veszi a használatban rejlő kiszámíthatatlanság tényezőjét, vagyis támogató
környezetet hoz létre a váratlan használatok kialakulásának.

Elsajátítás ember és környezet interaktív kapcsolatában – Lars Lerup
Lars Lerup Building the Unfinished: Architecture and Human Action (A befejezetlen építése: építészet és emberi
cselekvés) című könyvében95 a korábbi szerzőkhöz hasonlóan a II. világháború utáni funkcionalista
építészet kritikájából kiindulva vizsgálja az emberi cselekvések és az épített környezet kölcsönhatásait.
Elméletének hivatkozását azért tartom fontosnak, mert az egy korai példáját mutatja annak az építészeti
szemléletnek, ami az emberi cselekvésekben kreatív potenciált lát, valamint a tér társadalmi
konstruáltásgát tudatosan figyelembe veszi:
„A tér maga élmény – nem főnév, hanem ige. A fizikai környezet és az annak megszállása együtt alkotja a teret.”96
Gondolatainak kiindulópontja, hogy az emberek nem csak kiszámítható reakciókra képesek a
környezetükkel szemben, hanem egyéni cselekvéseikkel előre nem látható új tartalmakat és jelentéseket
létrehozva képesek megváltoztatni azt: az ember-környezet kapcsolatot tehát komplex interakcióként írja
le. Ebben a folyamatban jelentősége van az elsajátítás értelmezésének, melyről külön fejezetben
értekezik:97 Lerup számára az elsajátítás során az ember személyes világa – melyet gondolatai, tapasztalatai
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Herman Hertzberger, Space and the Architect – Lessons in Architecture 2 (Rotterdam, 010 Publishers, 2010):24-25. A tér
és a hely dichotómiája jelenik meg Christian Norberg-Schulz munkásságában is: Norberg-Schulz az egyik első építész
volt, aki elméleti munkássága során Husserl és Heidegger fenomenológiáját kiterjesztette az építészeti diskurzusra. A
tér és a hely értelmezésébe a. Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture (New York: Rizzoli, 1980) című
könyvén túl a következő cikke ad hasznos betekintést: Christian Norberg-Schulz, “The Phenomenon of Place, ”
Architectural Association Quarterly 8, no.4 (1976): 3-10. Ezen túl például Aldo Van Eyck munkássága is nagyban
hozzájárult a 1960-as évektől annak az építészeti gondolkodásban való elterjedéséhez. Gondolataik a hely
fontosságáról a tervezés területén olyan máig aktív irányzatokat alapoztak meg, mint a placemaking vagy a kritikai
regionalizmus. Van Eycktől származik a következő idézet: „Bármit is jelentsen a tér és az idő, a hely és az alkalom többet
jelent.” - Aldo van Eyck, “There is a garden in her face”, Forum 1960-61, n. 3, 121, idézve innen: Aldo van Eyck, Vincent
Ligtelijn, and Francis Strauven. Collected articles and other writings 1947-1998, (Amsterdam: SUN, 2008).
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Lars Lerup, Building the Unfinished: Architecture and Human Action (Beverly Hills, Calif., Sage, 1977). A szerző (1940-)
építesz, 1970 és 1991 között a UC Berkely egyetemi oktatója volt. Jelenleg a houstoni Rice School of Architecture
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alkotnak – kifejezésre juttatja önmagát a megtapasztalható fizikai világban. Az egyén megnyilvánulásai,
cselekedetei tehát „alakítják” a fizikai környezetet. A jelenség szemléltetésére hozott példáiban egyaránt
elemez olyan eseteket, ahol az elsajátítás fizikai beavatkozással jár, illetve olyat is, ahol az elsajátítás pusztán
az adott ember környezetéről alkotott gondolataiban és szavaiban nyilvánul meg. Előbbi az iskolás gyerek
esete, aki a padba karcolja a nevét, ezáltal az összes egyforma pad közül kiemelve a sajátját. Közvetlen
környezetéhez való viszonyát tehát egy cselekvésben határozta meg, melynek során egyszerre pusztítja el
a padot, és hozza létre újra a saját maga számára.98 A cselekvés nélküli elsajátítás jelenségének
szemléltetéséhez egy viccet elemez, amiben két csavargó talál egy fogkefét, az egyikőjük megkérdezi mi
az, amire a másik azt mondja, hogy valami új élvezeti eszköz, amit a gazdagok találtak fel. A saját
tapasztalataiból, élethelyzetéből következő nézőpont saját tartalommal ruházza fel a tárgyat. A fogkefét
használó emberek számára, akik a tárgyat egyszerűen csak fogkefének nevezik, váratlanul és szokatlanul
hathat a tárgy előbbi értelmezése. Látszik tehát, hogy Lerup értelmezésében az elsajátítás a világ egy sajátos
nézőpontjából alkotott interpretációjaként is felfogható. A szerző megfogalmazásában a csavargó egy
archeológus, a cselekvés során történő elsajátítás pedig aktivizmus. Lerup tehát rámutat, hogy az elsajátítás a
gondolkodás és a világról való fogalomalkotás révén is létrejöhet, ami párhuzamba állítható Hill kreatív
használati módjai közül a mentális kreativitással.

Elsajátítás mint a Spatial Agency eszköze
Az elsajátítás fogalma mint a téri cselekvés eszköze meg jelenik a korábban már hivatkozott Spatial Agency99
kötetében is. A szerzők kiemelik, hogy míg a fogalom különböző szakterületeken olyan eltulajdonlási
módszereket is magában foglal, mint a lopás vagy az energiaforrások etikátlan kihasználása, ezen
megközelítéseket nem használják az építészet, illetve a téri cselekvés kontextusában. Az előző
megközelítésekhez képest, ahol a fogalom személyességhez és egyéni élményekhez kötődő tartalmai
kerültek előtérbe, ebben az esetben a politikai és társadalmi aspektusait hangsúlyozzák. Jelen esetben az
elsajátítás a kihasználatlan lehetőségek, energiaforrások kiaknázásáról, és az elavult meglévő állapotok
újragondolásáról szól. Példaként a squatting gyakorlatát elemzik, amikor emberek egy csoportja politikai
okokból, vagy egyszerűen csak a lakhatás szüksége által vezérelve elhagyatott épületeket száll meg, és kezd
el sajátjaként használni, mint ahogyan az a koppenhágai Christiania100 vagy az olasz Centri Sociali101
esetében történt. Az elsajátítás ezen értelmezése gyakran fizikai beavatkozással jár, melynek során a
rendelkezésre álló eszközök felhasználásával az új igényekhez alakítják a környezetet. A Spatial Agency
szerzői szerint az elsajátítás elve hatékonyan alkalmazható olyan alternatív városfejlesztési projektek
esetén, melyek a résztvevő közösségek aktivitásain alapulnak nagy léptékű infrastrukturális beavatkozások
helyett. Más aspektusból közelítve, az elsajátítás alkalmas eszközzé válhat a privát és közösségi
használatú terek közötti határok újraértelmezésére. A közös használatú területek személyessebbé válnak,
amitől privát tartalmat kapnak, ahogyan azt Hertzberger épületének példájánál láthattuk, a koppenhágai
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Awan, Schneider, Till, Spatial Agency, 73-74.
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Christiania egy olyan jelentős autonómiával bíró település Koppenhágán belül, ami egy egykori katonai
létesítmény területén hozott létre egy az aktuális társadalmi renddel szakítani vágyó közösség az 1970-es évek
folyamán. A katonai barakkokat elfoglaló közösség saját önkormányzatot és szabályokat alkotott annak érdekében,
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példánál pedig egy eredetileg zárt terület vált szélesebb közönség számára elérhetővé az elsajátítás
folyamata révén.
Az alapvető különbség Hertzberger, Lerup és a Spatial Agency elsajátítás értelmezése között, hogy míg
előbbieknél a fogalom a környezet használói által spontán gyakorolt tevékenységként jelenik meg,
amelynek elősegítését az új szerkezetek tervezésekor figyelembe lehet venni, addig a Spatial Agency
esetében maga az elsajátítás válik tudatos társadalmi téralakítási stratégiává.
Ezzel együtt egyik értelmezés sem mond ellent a lefebvre-i elsajátításnak: mindegyik szerző
megközelítésében az elsajátítás egy humánus, személyes emberi környezet létrehozására tett törekvés
eszköze. Viszont míg a Spatial Agency esetében egy szervezet, egy közösség akciója, addig a többi szerzőnél
az egyén és a fizikai környezet interakciója kerül előtérbe. Előbbi esetében időben hosszabb, szervezett
folyamat zajlik, míg Hertzberger, és Lerup értelmezéseiben gyakran csak rövid ideig tartó, akár nem is
teljesen tudatos cselekvésről van szó.

Elsajátítás mint határképzés – Mattias Kärrholm
Az emberi aktivitások – melyek alatt most egyaránt értendőek a hétköznapi cselekvések, valamint
mindennemű

tervezetten

megvalósuló

komplex

beavatkozások

–

tériségének

egyik

alapvető

megnyilvánulása, hogy működésük következtében különböző területi lehatárolások, vagyis territóriumok
figyelhetők meg. A territóriumok emberi mikrokörnyezetben való kialakulásának és hatásainak építészeti
szemléletű vizsgálatával foglalkozik a 2000-es évek óta Mattias Kärrholm, a Lundi Egyetem kutatója.
Értelmezésében a territórium egy olyan terület, amelyen belül bizonyos szabályok és viselkedéstípusok
vannak jelen.

102

A territorializáció pedig azokat az aktusokat jelöli, melyek révén létrejön ez a

szabályrendszer és megvalósul a határokkal bíró territórium. Kärrholm elméleti perspektíváját
megkülönbözteti például a téma pszichológiai megközelítésétől, mely szerinte elsősorban az ember
motivációira fókuszál.103 Ehhez képest a szerző a territóriumok kialakulását, és azok konkrét téri
működését helyezi előtérbe. Többek között Lefebvre, de Certeau és a téri fordulat kulcsszerzőire
hivatkozva alkotja meg elméletét, melyben a territorializáció négy típusát különbözteti meg az alapján,
hogy személyes (personal), vagy közvetett (impersonal) beavatkozásól van szó, illetve, hogy az adott aktivitás
előre előkészített (intended production), vagy pedig a hétköznapi használat spontán termeke (production
through use). A közvetett módon és szándékosan, gondos tervezés következtében megvalósuló lehatárolást
nevezi territorializációs stratégiának (territorial strategy). Ilyenek például a közterületeken működő
hivatalos szabályok, melyek meghatározzák például, hogy milyen közlekedési eszközökkel lehet az adott
területre behajtani, mit szabad és mit nem szabad csinálni. A territórium fogalma tehát a foucault-i
fegyelmező tér konkrét fizikai kiterjedését tárja fel.
A második fogalom a territorializációs taktika (territorial tactic), mely szintén egy szándékos aktus,
azonban egy adott helyzethez, szituációhoz és személyhez, vagy személyekhez kötődik. Kärrholm példája
erre a parkolóhelyek különböző tárgyakkal való ideiglenes meg jelölése.
Az

épített

környezett

hétköznapi

használata

során

szándékolatlanul

megvalósuló

egyik

territorializációs típus az elmélet szerint a territoriális asszociáció (territorial association). Ezek olyan

Mattias Kärrholm, “Territorial Complexity in Public Spaces - A Study of Territorial Production at Three Squares in
Lund,”Nordisk arkitekturforskning 18, no. 1, (2005): 99. A szerző territorializáció elméltének feldolgozásához a fentin túl
a következő tanulmányát használom fel: Kärrholm, Mattias. “The Materiality of Territorial Production: A Conceptual
Discussion of Territoriality, Materiality, and the Everyday Life of Public Space.” Space and Culture 10, no. 4 (Nov. 2007):
437–453, doi:10.1177/1206331207304356.
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mentális konstrukciók, melyek a hétköznapi környezet területeit osztják fel az alapján, hogy egy adott
területen milyen típusú használatok, vagy viselkedési normák jellemzők.
A negyedik eszköz a territoriális elsajátítás (territorial appropriation), mely során az emberek közvetlen
cselekvéseik révén, a cselekvés idejére kialakítanak egy saját szabályokkal bíró területet. Számos párhuzam
látszik például Hill kreatív használat típusaival, azonban Kärrholm elméletének újszerűsége ehhez képest,
hogy az egyes cselekvésekhez konkrét fizikai téri jellemzőket társít. A határok, mint a tériség alapvető
megnyilvánulásának figyelembevételével tehát az elmélet kapcsolatot teremt a fizikai valóság és a
társadalmi viszonyrendszerek között.

A tábor tér mint az elsajátítás építészete
Az elsajátítás jelensége elemi, közvetlen formában tetten érhető a „táborok” létrehozásakor. Charlie
Hailey104 szerint a tábor nem más, mint egy terület megszállása, a táborozás során pedig új környezetet, a
fizikai tényezőket is magában foglaló társadalmi teret hozunk létre.105 A táborban valós használati igények,
egy társadalom működésének, gondolkodásának egyszerű, közvetlenül érzékelhető fizikai lenyomatai
jelennek meg: ezért is írja azt Constant Nieuwenhuys a nomád cigány táborokból szerzett tapasztalatai
nyomán, hogy a tábor valójában a város primitív formája.106 A tábor tehát olyan épített környezetet hoz
létre, mely a tábort alkotó gondolati és társadalmi tényezőknek a következménye. Hailey szerint a tábor
egy esemény és egy fizikai helyszín összekapcsolódásával valósul meg: a táborozást téri gyakorlatként, a
tábort pedig megtermelt térként értelmezi.107 A táborozás során tehát az elsajátítás jelensége valósul meg
mind abban az értelmezésben, hogy egy terület belakottá, otthonhoz hasonlatossá válik, mind pedig
abban, hogy az adott használathoz alakul át a rendelkezésre álló környezet. Hailey a táborokat az idő és a
tér skáláin helyezi el: az idő tekintetében az egyik véglet az átmenetiség, a másik pedig az állandóság.
Tábornak tekinthetünk egy kertben felállított sátrat, ami csak néhány óráig vagy napig áll, és egy állandó
jelleggel megépített, magas falakkal ellátott laktanyát is. A legtöbb tábor működése viszont behatárolt
időintervallumokhoz kötött. Az idővel függ össze a megtelepedettség mértéke: Hailey példaként említ
isztambuli informális lakótelepeket, melyek kezdetben a környezeti hatásoknak rövid ideig ellenálló
anyagokból készültek, majd egy idő után ezeket tartósabbakra cserélték, és így mára az „épületek” a város
részévé váltak.
A térbeliség tekintetében a nyitottság és a zártság szerepel a skála két végpontján: a tábor funkciójától
és létrehozásának indíttatásától függ, hogy ezen a skálán hol helyezkedik el. Itt érdemes kitérni a szerző
rendszerező elvéhez, melyet jelen tanulmányban felhasználok a vizsgált budapesti esettanulmányok
kiválasztási szempontjaiként: a táborokat három csoportra osztja annak megfelelően, hogy milyen
motiváció hozta létre azokat: lehet szükséghelyzet, hatalomgyakorlás, illetve döntés, avagy valamely akarat
kifejezésének vágya. Ezeknek megfelelően Hailey megnevezi a szükség, az ellenőrzés és az autonómia
táborait. A szükség táborai valamely kényszer, illetve vészhelyzet következményeiként jönnek létre és
ideiglenes szállást, védelmet és egyéb segítséget nyújtanak. Ilyenek például a különböző típusú
menekülttáborok. Az ellenőrzés táborai erővel tartanak meg egy helyszint, hatalmat gyakorolnak az adott

A szerző gyakorló építész, valamint kutató és oktató a Floridai Egyetem Építészeti Intézetében (School
of Architecture). Kutatásai többek között az ideiglenes emberi települések építészetének elméleti és gyakorlati
vizsgálatára fókuszálnak.
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terület fölött. Ide tartoznak például a különböző katonai táborok, börtönök, vagy akár a koncentrációs
táborok. Az autonómia táborai mutatják a legváltozatosabb palettát: létrejöhetnek tiltakozásképpen, de
lehetnek a tanulás, a pihenés vagy az ünnep helyszínei. Olyan táborokról van szó, melyek működésükkel
nem korlátozzák, hanem újraértelmezik, kiterjesztik az együttélés szabályait: tartozhatnak ide fesztiválok,
különböző olyan demonstrációk, melyek egy terület hosszabb idejű megszállásával járnak, vagy a pihenést
és egyéb tematikus programokat szolgáló nyári táborok. A valóságban természetesen ezek között
létrejöhetnek átfedések. A táborozás elmélete és gyakorlata lényeges tanulságokkal szolgál az elsajátítás
jelenségének megismeréséhez: a táborozás során egy terület ideiglenes megszállásáról és átalakításáról van
szó, melynek következtében új fizikai és társadalmi tartalommal bíró tér jön létre. A táborozás tehát nem
csak a hagyományos értelemben vett táborokban valósul meg, hanem kiterjeszthető a hétköznapi élet
további területeire, ahol megvalósul az emberi megtelepedés akár rövid ideig is.

2.3.3. Eltérítés108 (détournement/diversion)
Az eltérítést Lefebvre az elsajátítástól különböző, viszont ahhoz szorosan kapcsolódó fogalomként
határozza meg: olyan helyzetekre alkalmazza, amikor egy meglévő tér elveszíti korábbi rendeltetését,
valamint formai, és szerkezeti kialakításának létjogosultságát is. A megszűnt működés helyébe egy új típusú
használat költözik akár csak rövid időre is. A párizsi Halles Centrales piac példáját említi, amit 1969-ben
egy diákok által szervezett akció keretében megszálltak, és közösségi térként, fiatalok találkozóhelyeként
működött az épület 1971-ben bekövetkezett lebontásáig.109 A Spatial Agency elsajátítás értelmezése
látszólag egybevág Lefebvre eltérítésre vonatkozó meghatározásával, hiszen egy hasonlónak tűnő esetet, a
már említett Christiania kialakítását elsajátításként írnak le. Két nagyon hasonló jelenségről van szó és
nehéznek tűnik különbséget tenni eltérítés és elsajátítás között. Lefebvre a két fogalom tekintetében azt
írja, hogy az eltérítés is egyfajta elsajátítás:
„[Az eltérítés] egy olyan, már korábban elsajátított térnek az újbóli elsajátítása, amely időlegesen képes gátat szabni
az uralkodásnak.”110
Ebből az következik, hogy az eltérítés csak valamilyen már kialakított használattal szemben értelmezhető,
és annak megváltoztatására irányul. Az elsajátítás nem minden esetben jár együtt eltérítéssel, hiszen
például egy lakás belakása, személyessé tétele nem okoz váratlan, szokatlan élményt egy lakás terével
kapcsolatban. Ha ugyanez a jelenség egy alapvetően nem lakás használatra létrehozott térben történik,
mint Christiania esetében, akkor lefebvre-i értelemben eltérítésről beszélhetünk. Mindebből arra a

A fogalom a La production de l'espace 1974-es első kiadása előtt már jóval korábban meg jelent például a Lettrista
Internacionálé, illetve a Szituacionista Internacionálé publikációiban (ezekről részletesebben szó lesz ebben az
alfejezetben). Ezen szövegek közül többnek is készült magyar fordítása, lásd például a következő publiációt:
“Szituacionista Internacionálé – Definíciók,” ford. Judit Maruszki, Beszélő 3, no.11 (1998),
http://beszelo.c3.hu/cikkek/szituacionalista-internacionale-%E2%80%93-definiciok, letöltve ekkor: 2020.február 01,
2020. Az írás eredetileg a Internationale Situationiste 1958. júniusi, első számában jelent meg. A fordításban „eltérítés”ként szerepel a „détournement” fogalom forrásorrás:
Ugyanebben a vonatkozásban meg kell említeni Guy Debord, A spektákulum társadalma, ford. Miklós Erhardt
(Budapest: Balassi Kiadó-BAE, 2006). című könyvét. Az eredetileg 1967-ben meg jelent mű fordításában az eredeti
francia szót használja a fordító.
Az eltérítés fogalmának a hazai építészeti és művészeti diskurzusokban való elterjedésére hatással volt a BME
Középülettervezési Tanszékén 2008-ban indított Téreltérítés című kurzus is, melyet Lakner Antal képzőművész
hozott létre. A kurzusból nőtte ki magát a Téreltérítés Munkacsoport, ami az alapitó és a kurzus hallgatóinak
részvételével működött aktívan 2008 és 2014 között, és hozott létre köztereken és intézményi terekben kritikus
beavatkozásokat. Részletesebben lásd: terelterites.org.
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Lefebvre, The Production of Space, 167.
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következtetésre juthatunk, hogy az eltérítés eszközéül használja az elsajátítást, avagy Wark nyomán azt is
mondhatjuk, hogy az eltérítés az elsajátítás elsajátítása.111 A Spatial Agency elsajátításra hozott példája
Lefebvre értelmezésében ezek alapján eltérítésnek tekinthető.112
Ha viszont az eltérített tér eltérítés előtti használata szempontjából vizsgáljuk Christiania és a Halles
Centrales eseteit, előtérbe kerül a közöttük levő különbség: a párizsi Halles Centrales esetében
évszázadokon keresztül, egészen 1969-ig a tér használatát az árupiachoz kapcsolódó tevékenységek
határozták meg: a bevásárlás, az árusítás voltak azok a téri gyakorlatok, melyek a hely mindennapjait
képezték. Ezen megszokott használat hirtelen eltűnt, és helyébe a pihenés és a „játék” tevékenységei
költöztek különböző kulturális eseményekkel, kiállításokkal. Tehát az eset a használat jellegének, valamint
a hely mindennapokban betöltött szerepének radikális megváltozásáról szól. Christiania példája egy a
társadalomtól elzárt, majd üressé vált területet mutat be, amelyet az emberek birtokba vettek. Tehát
mialatt a helyszín katonai létesítményként üzemelt, a társadalom szélesebb rétegének nem alakulhatott ki
azzal szemben egy megszokott téri gyakorlata. Így amikor az első házfoglalók megérkeztek, egy idegen
környezetben találhatták magukat. A legtöbb ember számára a terület első megtapasztalása már a
Christiania-t működtető téri gyakorlatokhoz kötődik. Hasonlóan egy vad, természeti környezethez,
Christiania telepesei saját életmódjukhoz idomították azt. Az elsajátításnak nem csak az egyéni, hanem
közösségi szintjei is létrejöttek itt: saját autonóm igazgatást, egyéni szabályokat vezettek be. Egy katonának,
aki a létesítmény bezárása előtt itt teljesített szolgálatot, valószínűleg radikális élményt nyújtana, hogy az
egykor fegyelmezett tér egy szabad szellemű alternatív közösség használatába került. Egy idelátogató
turistának nagy valószínűséggel pusztán az tűnik fel, hogy eredetileg más célra készült épületeket
használnak újra. Az eredeti szerepüket, hozzájuk kapcsolódó téri gyakorlatokat ma már nem is lenne
egyszerű felfejteni. Christiania esetében az eltérítés jelensége talán éppen a turizmushoz kapcsolódó
használatok meg jelenésében válna értelmezhetővé.

Az eltérités mint szituacionista technika
Lefebvre a La production de l'espace-ben névleg nagy jelentőséget tulajdonít az eltérítésnek, de csak
viszonylag röviden foglalkozik a jelenséggel. Az eltérítés részletes értelmezésére találhatunk viszont a
Szituacionista Internacionálé publikációi között. Az 1957-től 1972-ig működő avantgárd mozgalommal
Lefebvre is kapcsolatban állt,113 – különösen a mozgalom korai éveiben – így sok párhuzam fedezhető fel
gondolataik között: hozzá hasonlóan a szituacionisták is a II. világháború után kibontakozó, kapitalista
fogyasztói társadalom működését és hatásait kritizálták. Nézetük szerint a társadalom tag jai passzív

Mckenzie Wark, „Détournement: an abuser's guide,” ANGELAKI-Journal of The Theoretical Humanities 14, no. 1
(2009): 146.
112
Más szerzőknél is gyakran az elsajátítás fogalmával írnak le olyan jelenséget, amelyre az eltérítés megfelelőbb
lenne, mint például Benjamin Taylor építesz és kutató tanulmányában, ahol az Occupy London mozgalom 2011-es
antikapitalista tüntetését elemzi, melyek London pénzügyi központjában különböző helyszíneken valósutak meg.
Forrás: Benjamin Taylor, “’The Winter of Discount Tents’: Occupy London and The Improvised Dwelling as Protest,”
in Consuming Architecture: On The Occupation, Appropriation and Interpretation of Buildings, szerk. Daniel Maudlin és
Marcel Vellinga, (Abingdon UK, New York NY: Routledge, 2014) 169-184.
Arra is találunk példát, amikor a szituacionistákhoz köthető gondolatok alapján eltérítésnek nevezhető jelenségre más
fogalmat használnak: ilyen éppen a Spatial Agency által használt felforgatás (subversion), ami a rendelkezésre álló jogi
és fizikai elemek (szabályozások, épületek, terek) rendellenes, nem-tervezett, újszerű felhasználását jelenti. Forrás:
Spatial Agency, „How? Subversion”, http://spatialagency.net/database/how/subversion/, letöltve ekkor: június 09, 2019.
113
Lefebvre az 1950-es évek óta személyesen ismerte Guy Debord-t, aki rövid ideig alkalmazásban is állt annál a
szociológiai kutatócsoportnál, melyet Lefebvre alapított 1960-ban. A szituacionistákkal 1961-től vált intenzívvé a
kapcsolata, amikor a Strasbourgi Egyetem professzora lett. Itt mutatta be Guy Debord-t Raul Vaneigemnek, aki
Debord mellett a mozgalom legfontosabb teoretikusa lett. Továbbá Lefebvre ebben az időben ismerte meg Constant
Nieuwehuys-t is, akit gyakran felkeresett Amszterdamban, hogy eszmecserét folytasson vele New Babylon projektjéről.
Forrás: Łukasz Stanek, Henri Lefebvre on Space, 18-21.
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befogadóivá váltak a fogyasztást fenntartó mechanizmusoknak, a környezetüktől elidegenedtek, egy
kiüresedett, absztrakt világban élnek, ahol az emberek életében nincsenek többé megélt tapasztalatok:
helyükbe a tömegmédia által termelt képek és az elidegenedés kerül. Az élményekből kiüresedett
árucikkek válnak, azaz az élet helyét átveszi a spektákulum. A szituacionisták ennek a világnak a hétköznapi
életét és tömegkultúráját akarták megváltoztatni és forradalmasítani: olyan eszközök létrehozásán
dolgoztak, melyek segítségével az emberek egyénenként képesek lehetnek ráébredni a spektákulum
társadalmának114 káros hatásaira, és aktív alakítóivá válhatnak saját környezetüknek. Egyik technikájuk az
eltérítés115, mellyel részletesen a Mode d'emploi du détournement

116

(Felhasználói útmutató az eltérítéshez)

cimű írás taglal, melyet a mozgalom vezéralakja Guy Debord és Gil J. Wolman még a Szituacionista
Internacionálé megalakulása előtt a Lettrista Internacionálé tag jaiként szereztek. Elsősorban az irodalom
és a vizuális művészetek területén vizsgálják az eltérítést, de alkalmazásának lehetőségét kiterjesztik a
városi terekre is. Az eltérítés során bármely elemeket – legyen az egy verssor, egy kép vagy egy téri
tevékenység – eredeti, megszokott kontextusukból kiszakítanak, és új összefüggésrendszerbe helyezik
őket. A folyamat eredményeképpen az újrahasznosult elemek megszokott értelmezési tartományaikon
kívülre kerülnek, és az ezen elemekből összeállított konstellációból új, váratlan tartalmak születnek. Az
eltérítés technikája tehát a szituacionisták szerint alkalmas arra, hogy az (épített) környezet elemeit, a
művészeti alkotásokat és a körülöttünk levő világ minden további elemét felszabadítsa a kapitalizmus
nyomán létrejött konvenciók és korlátozó értelmezések alól. Ezek helyett a huizingai értelemben vett
játék,117 a környezetformáló aktivitás és a megélt közösségi interakciók válhatnak a mindennapi élet
alkotóelemeivé a jövő társadalmában. Debord szerint ehhez nem új művészetre vagy építészetre van
szükség, hanem olyan újfajta gyakorlatokra – mint például az eltérítés – melyek képesek új tartalommal
megtöltött tereket létrehozni. Ezen gondolat hasonló Lefebvre elméletéhez, aki szerint, ahogyan korábban
láttuk, egy társadalom tagjai saját maguk – például téri gyakorlataik, mindennapi tevékenységeik révén –
termelik ki az adott társadalom saját terét.118
Az eltérítés során tehát úgy jön létre új tartalom, hogy nem hozunk létre új elemeket, hanem a
meglévőket rendezzük át, helyezzük új viszonyrendszerbe. Debord és Wolman az eltérítés két fő
kategóriáját különbözteti meg: a jelentéktelen eltérítést (minor détournement) és a félrevezető eltérítést
(deceptive détournement). Előbbiről abban az esetben beszélhetünk, amikor egy eredetileg jelentéktelen,
neutrális elem hirtelen jelentőssé válik amiatt, hogy az eltérítés során új kontextusba került. Példaként
szolgálhat erre Debord azon munkája, amikor egy a spanyol polgárháborúról szóló kép mellé a következő
női kozmetikai szereket népszerűsítő reklámhoz tartozó feliratot társította: „a szép ajkak vörösek”. A
reklámfelirat saját, eredeti kontextusában csak egy a sok üres hirdetés közül, melyek folyamatosan
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Guy Debord, A spektákulum társadalma. Az eredeti mű könyv és film formában is meg jelent, a szituacionisták
vezéralakjának legfontosabb munkája. Mindkét formátumhoz használja az eltérítés eszközét. A könyv eredeti
meg jelenési éve 1967.
115
A szituacionisták további eszközei a mindennapi élet forradalmi megváltoztatására a pszichogeográfia, a sodródás
(derivé), a szituációk és az egyetemes urbanizmus (urbanisme unitaire). A szituacionisták munkásságának építészeti és
városépítészeti megközelítésű feldolgozása Simon Sadler, The Situationist City (Cambridge Mass.: The MIT Press, 1998)
könyvében olvasható.
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Guy Debord, Gil J. Wolman, “A User’s Guide to Détournement, ” in Situationist International Anthology.Revised and
Expanded Edition, szerk. Ken Knabb (Canada: Bureau of Public Secrets, 2006) 14-21. Az eredeti szöveg 1956-ból való.
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Johan Huizinga, Homo Ludens. Kísérlet a kultúra játék-elemeinek meghatározására, ford. Klára Máthé (Budapest:
Athenaeum, 1944). Az eredetileg 1938-ban meg jelent könyvében Huizinga a játék szerepéről értekezik a kultúrák és
társadalmak kialakulásában. Feltételezése, hogy a játék aktusának elsődleges szerepe van a kultúra létrejöttében. Fontos
hivatkozási alapja a szituacionistáknak, különösen Constant Nieuwenhuys-ra volt nagy hatással a New Babylon
projektjében. A szituacionisták társadalomkritikája Constant projektjében egy olyan utópisztikus város elgondolásaként
jelenik meg, ahol az emberek tevékenységeit nem a fogyasztás, a termelés, határozza meg, hanem a játék. A spontán
létrejövő, emberek közötti interakcióknak, szituációknak megfelelően dinamikusan átalakul a város fizikai tere is.
118
Lefebvre, The Production of Space, 53.
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körülveszik a fogyasztói társadalomban élő embert, így annak jelenléte neutrális. Amikor ezen
jelentéktelen szöveg kapcsolatba kerül a spanyol polgárháborúval, váratlanul új értelmet nyer: a
polgárháború kontextusában a vörösnek már politikai tartalma van. Ezáltal az eredetileg jelentéktelen
mondat olyan eltérítésen megy keresztül, mely során markáns állásfoglalássá, szinte forradalmi jelszóvá
értékelődik.
A félrevezető eltérítés ezzel ellentétben már az eltérítés előtt számottevő jelentőséggel bíró elemek
esetében jön létre, melyek az eltérítés következményeként az eredetitől különböző jelentést kapnak.
Jelen tanulmány szempontjából az eltérítés vizuális művészetekben és az irodalomban való
alkalmazásánál fontosabb, hogy az hogyan jelenhet meg az épített környezet mindennapi használatának
vonatkozásában. A hivatkozott lettrista szöveg erről keveset szól, azonban említést tesz az eltérítés városi
területre történő kiterjesztésének jelentőségéről, és bevezeti az ultra-eltérítés (ultra-détournement)
fogalmát: ez alatt a mindennapi élet során tapasztalt viselkedési minták és gesztusok eltérítése értendő,
melynek gyakorlata közvetlenül hozzájárulhat a szituacionisták által elérni kívánt megváltozott társadalom
létrejöttéhez. A város és a mindennapi környezet eltérítésével kapcsolatban egy másik lettrista szerző a
városi infrastruktúra rendellenes használatát javasolja: Párizsban a metrómegállókat éjszakára nyitva
kellene hagyni, valamint az épületek tűzlépcsőit úgy kellene átrendezni, hogy sétálni lehessen a
háztetőkön.119 Ezen gondolatokból is látszik az a törekvés, mely továbbélt a Szituacionista Internacionálé
idején, amely szerint a társadalmat a hétköznapi élet tereiben kell megváltoztatni váratlan, ráébresztő
szituációk előidézésével. Tehát az új társadalom terének létrehozását új téri gyakorlatokkal, azaz a
rendhagyó térhasználatok alkalmazásával képzelték el.

Nem szándékolt eltérítések a mindennapokban: a tárgyi környezet nem-tervezett használata
Lefebvre és kiváltképp a szituacionisták az eltérítésben tudatos forradalmi eszközt láttak, mely képes
megváltoztatni a társadalmat. Érdemes azonban azon szerzők munkáit is vizsgálni, akiknek gondolatai
szorosan köthetők az eltérítéshez, azonban azt sokkal inkább pragmatikus oldalról közelítik meg,
vizsgálataik színtere pedig a hétköznapi emberi környezet.
Uta Brandes és társai a Design by Use – The Everyday Metamorphosis of Things (Tervezés használat révén–
A tárgyak mindennpi metamorfózisa) című kötetükben a hétköznapi tárgyak, eszközök olyan nem
rendeltetésszerű használataival foglalkoznak, melyeket nem egy előre meghatározott koncepció vagy
ideológia, hanem hétköznapi szükségletek, kényelmi szempontok, valamint a játék motiválnak. Az eltérítés
fogalmát nem használják, azonban kutatásuk tematikája azzal közös vonást mutat: az ember által
létrehozott tárgyi környezetet vizsgálják, mely környezet az utolsó részletig tudatos tervezői munka
eredménye. Annak ellenére, hogy a körülöttünk levő világ elemei előre tervezett módon készülnek,
gyakran találkozni olyan esetekkel, amikor egy eszközt más kontextusban, illetve más célra használnak,
mint amire azt készítették. Brandes bevezeti a nem-szándékolt dizájn (non-intended design) fogalmát,
mellyel a tervezett világnak a mindennapi használat során történő újratervezését120 írja le.
A „nem-szándékolt” jelző utal arra, hogy az eszközöket nem az eredeti funkciójuknak megfelelően
használják. Tehát a nem-szándékoltság a tárgyak létrehozóira, a formatervezőkre vonatkozik, nem pedig a
használókra: hiszen a használók részéről szándékos, kreatív cselekvés zajlik, bár Brandes meg jegyzi, hogy
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“Projet d'em bellissements rationnels de la ville de Paris,” Potlatch, no. 23 (Párizs, október 1955), idézve innen:
Sadler, The Situationist City, 109.
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Miriam Wender, Uta Brandes, és Sonja Stich, Design by Use: The Everyday Metamorphosis of Things (Basel: De Gruyter,
2013), 10.
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a nem rendeltetésszerű használat gyakran természetesnek, magától értetődőnek tűnik (például a szék
háttámlájának ruhafogasként, vagy ülőlapjának létraként való használata). A „dizájn” kifejezés pedig arra
utal, hogy a nem funkció szerinti használatot a szerző olyan alkotófolyamatnak tekinti, amely során új
eszközök jönnek létre. Tehát a nem-szándékolt dizájn során nem arról van szó, hogy az emberek ne
lennének tudatában annak, amit csinálnak, viszont tevékenységüknek az eltérítés nem célja, csak eszköze.
Brandes a tárgyak rendellenes, nem-szándékolt használatát elsősorban pszichológiai oldalról közelíti
meg: szerinte az emberi elmének van olyan képessége, hogy elvonatkoztassa a tárgyaktól a hozzájuk
rendelt funkciót, és annak pusztán fizikai tulajdonságai alapján tudjon dönteni, hogy felhasználható-e
aktuális céljaihoz. Gyakran említett példája az ajtókulcs levélbontóként, vagy az öngyújtó sörnyitóként való
használata. Ezen cselekvések során az embernek pontosan fel kell tudnia mérni az elvégzendő feladat
minden körülményét és ismernie kell a felhasznált eszköz tulajdonságait is: annak eredeti funkcióját,
fizikai adottságait vagy a múltban az adott tárggyal kapcsolatban szerzett tapasztalatait.
A nem-szándékolt dizájnt fontos elkülöníteni a konstruálástól: a nem-szándékolt dizájn mindig
spontán, hosszas tervezés és anyagbeszerzés nélkül csak a rendelkezésre álló eszközökkel jön létre.
Esetében a tárgyak használata egyszerre válik a tárgyak létrehozásává. A nem-szándékolt dizájn egy
elemi tevékenység, ahol a kreálás és a használat időben nem válik el egymástól. Ebben az esetben a
cselekvés elsősorban nem arra irányul, hogy valami létrejöjjön, hanem az ember az előtte álló feladatot
akarja megoldani. A feladat megoldása során a rendelkezésére álló eszközök felhasználása gyakran nem
rendeltetésszerűen, nem az eredetileg tervezett funkció szerint történik: a használat új értelmezése új
tartalmat ad az adott tárgynak. Így annak egy spontán, előre nem szándékolt újratervezése, azaz eltérítése
történik.
A szerző a nem-szándékolt dizájn elméletét érintőlegesen városi terekre is kiterjeszti, mely esetekben
fontos tényező a helyszín megváltozása: vagy a tárgyat vonják ki eredeti kontextusából vagy új, váratlan
funkció kerül egy helyszínre. Brandes itt egy híd alatt rendezett illegális rendezvényt említ. A kontextusból
való kiemelés említése párhuzamba vonható a szituacionisták eltérítéshez kapcsolódó gondolataival,
valamint Tschumi diszjunkciójával is. A felhozott példa viszont túlmutat Brandes vizsgálatainak körén,
vagyis tárgyak és emberek kapcsolatán. Itt egy térről van szó, ami további szempontok bevezetését
igényelné. A városi tér problémájával Brandes részletesen nem foglalkozik, viszont más – az építészet és
urbanisztika területéről érkező – szerzők kifejezetten városi terek esetében vizsgálják ugyanazt a
jelenséget, melyet Brandes a használati tárgyaknál. Erről a továbbiakban a Karen Franck által bevezetett
fellazult tér (loose space) kapcsán lesz szó.

Lelemény a mindennapokban: az ad hoc eszme
Jóval korábban, 1972-ben Charles Jencks és Nathan Silver Adhocism121 (Ad hoc eszme) című könyvükben
nagyrészt ugyanazt a jelenséget tárják fel, amit Brandes és társai122, viszont azzal szélesebb értelmezési
tartományban foglalkoznak, és egy átfogó elméletté terjesztik ki. Az ad hoc azt jelenti, hogy „valamilyen
konkrét cél érdekében”: egy cselekedet a szerzők szerint akkor tekinthető ad hocnak, ha az közvetlenül,

121
Charles Jencks, és Nathan Silver, Adhocism: The Case for Improvisation (Cambridge Mass.: MIT Press, 2013). Első kiadás
éve: 1972 (Doubleday & Company).
122
A Design by Use-ban hivatkoznak is az Adhocism-re, viszont annak szemléletét „egydimenziósnak” tartják. Arra
hivatkoznak, hogy az Adhocism szerint a környezet elemeinek új konstellációba rendezése, és ezáltal új tartalalom
létrehozása a mindennapi eszközhasználatnak csak egy ritka formája (15.old.). Részletesen nem fejtik ki kritikájukat, de
ebben a formában erősen vitatható az érékelésük, hiszen az Adhocism éppen azt mutatja be, hogy a jelenség az élet
legkülönfélébb területein folyamatosan jelen van a hétköznapi problémáktól, az építészeti formaalkotáson és a
legmagasabb technológiák kifejlesztésén keresztül, akár a szexualitásig.

36

Cselekvésből tér

rögtönözve ad megoldást valamilyen problémára. Az improvizált, gyors megoldás leleményt igényel,
hiszen nem állnak rendelkezésre kifejezetten az adott szituáció kezelésére gyártott eszközök. Hogyan
kapcsolódik ez az eltérítéshez? A rögtönzött problémamegoldás során a környezet elemeit gyakran eredeti
kontextusukból kiragadják, eredeti funkciójukat felfüggesztik, és olyan új összefüggésrendszerbe kerülnek,
melyben új tartalmat kapnak. Az ad hoc cselekvés során tehát az eltérítéshez hasonlóan nem hoznak létre
új elemeket, hanem a meglévőket „használják újra”. Az új tartalom maga az ad hoc cselekvés során, azaz –
Jencks szóhasználatában – „alrendszereket” alkotó elemek újrarendezése eredményeképpen jön létre.
Jencks szerint az ad hoc attitűd jelen van a mindennapok legapróbb helyzeteiben éppúgy, mint a
művészetben, társadalmi akciókban vagy a legösszetettebb technológiai vívmányokban is. A jelenség széles
körben való felismerése vezeti a szerzőket egy általános elmélet kialakításáig, amit ad hoc eszmének
(adhocism) neveznek. Az ad hoc eszme elsősorban nem a létrejött eredmény leírásáról szól, hanem az ahhoz
vezető cselekvéseket, tevékenységeket jellemzi. Az ad hoc cselekvés közvetlenül az adott cél elérésére
irányul, ezáltal hatalommal ruházza fel az egyént, hiszen az aktív alakítójává válik környezetének. Így az
ad hoc eszme ellenpontot képez a magasan szervezett társadalom mechanizmusaival szemben, ahol a
bürokrácia, az átláthatatlan bonyolult folyamatok megbénítják és végül passzív fogyasztóvá alakítják az
embert.123 Az ad hoc eszme tehát egy újabb megközelítése a meglévő környezet használatában rejlő kreatív
potenciál feltárására: az annak megfelelően történő cselekvés ugyanis nem más, mint használat: a
környezet lehetőségeinek kihasználása az adott cél közvetlen elérésére. A környezet elemeinek lehetőségei
viszont túlmutatnak azok szándékolt funkciójukon. Példaként Silver Reyner Banham esszéjét idézi, ahol a
szék valós használati módjait elemzi: ebből kiderül, hogy egy háztartásban található széket az idő 95%-ában
nem ülésre használnak, hanem például különböző tárgyak tárolására, lábtartónak, létrának vagy éppen
háziállatok alvóhelyének.124 Silver kiterjeszti ezt az érvelést az építészeti terekre is.
Jencks és Silver elmélete részben Claude Lévi-Strauss bricolage125-ról megfogalmazott gondolatain
alapszik, melyekre a szerzők hivatkoznak is. Lévi-Strauss a bricolage-t, ami megfeleltethető az ad hoc
cselekvésnek, szembe állítja a mérnöki attitűddel: a mérnök ugyanis különböző anyagokból az adott
probléma megoldására alkalmas, azaz célszerű eszközt készít. Ezáltal a lehetőségeit próbálja kiterjeszteni,
a meglévő korlátokat megszüntetni. Ezzel szemben a bricoleur vagy ad hoc cselekvő mindig a meglévő
adottságok szabta lehetőségeken belül marad, azzal az eszközkészlettel dolgozik, ami készen
rendelkezésére áll.
Fontos megjegyezni, hogy Jencks és Silver szerint az ad hoc eszme nem összetévesztendő a
véletlenszerű, irányíthatatlan és kiszámíthatatlan cselekvéssel.126 Éppen ellenkezőleg: az ad hoc cselekvés
maximálisan célorientált. Ami azonban speciálissá teszi az általános problémamegoldásra irányuló
tevékenységekkel szemben, az abban rejlik, hogy a meglévő elemekben képes felismerni a megoldás
lehetőségét. Az ad hoc cselekvő ember nem talál fel új eszközöket, csak a meglévőket helyezi új kontextusba
és képez belőlük váratlan, de célszerű kombinációkat.
A szerzők az ad hoc eszme jelenségét két részre bontják: az egyiket gyakorlati ad hoc eszmének (practical
adhocism) nevezik, melybe az ad hoc cselekvések nagy része tartozik. Lényegében ez az a jelenség, amit
Brandes nem-szándékolt dizájn-nak nevez. Ebben az esetben az ember számára az ad hoc cselekvés a
legegyszerűbb, célszerű, illetve kényelmes eljárás. Jencks és Silver elkülöníti a szándékos ad hoc eszmét

Jencks és Silver, Adhocism, 15.
Reyner Banham, “The Chair as Art”, New Society 20, (Április 1967). Idézve innen: Jencks és Silver, Adhocism, 118.
125
Claude Lévi-Strauss, The Savage Mind, (London: Weidenfeld and Nicolson Ltd, 1966) 16-19. Idézve innen: : Jencks és
Silver, Adhocism, 16.
126
Jencks és Silver, Adhocism, 16.
123
124
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(intentional adhocism), ami az ad hoc elvek tudatos, professzionális alkalmazását jelenti. A gyakorlatihoz
képest a szándékos ad hoc esetében nem az adott megoldás létrehozásának módja ad hoc, hanem a célja:
olyan „nyílt-végű” projektekről van szó, melyek nem egy végeredményt hoznak létre, hanem egy
keretrendszert, ami lehetőséget ad az ad hoc cselekvésre.

A szándékos ad hoc egy példája: A Pattern Language
A szándékos ad hoc eszme pontosabb megértéséhez példaként említhetjük Christopher Alexander és
szerzőtársainak A Pattern Language127 (Egy mintanyelv) című könyvét, melyben a szerző egy olyan
eszközrendszert hoz létre, melyet a környezet alakításához lehet használni.
A könyv, ami öt évvel az Adhocism után jelnet meg, nem más, mint gyakran előforduló téri problémák
és azokra adott megoldások gyűjteménye, melyek alkalmazásával a szerző szándéka szerint az emberek
építészek bevonása nélkül is képesek továbbépíteni környezetüket. Tehát maga a könyv tekinthető egy
szándékos ad hoc projektnek. Egy-egy ilyen kérdés-válasz egységet nevez a szerző „mintának” (pattern),
melyekből a könyvben 253 található. Ezek előre elkészített alkotóelemek, egy paletta, melyekből a
megfelelőket kiválasztva, és egyedi kombinációba rendezve megoldást lehet adni a konkrét, specifikus
környezetalakítási feladatokra. Láthatjuk tehát, hogy a Pattern Language alkotóelemeinek ad hoc, azaz a
célhoz rendelt kiválasztása és összeillesztése új, egyedi megoldásokat képes generálni. Az egyes „minták”
önmagukban tehát jelentéktelenek, csak több elemből alkotott kontextusban nyernek tartalmat. Ebből a
szempontból a Pattern Language ad hoc alkalmazása hasonlít a Debord és Wolman szövegében megismert
jelentéktelen eltérítéshez.
Alexander gondolatai nem csak a Pattern Language révén kapcsolódnak az ad hoc eszméhez, valamint
az eltérítéshez. Az először 1965-ben meg jelent A City is Not a Tree128 (A város nem fa) című esszéjében a
város működését illetően az ad hoc rendszerek mellett érvel: ebben az esetben ez azt jelenti, hogy a
komplex, élettel teli város létrejötte attól függ, hogy a várost alkotó fizikai elemek és az emberek képeseke gazdag és váratlan összerendeződéseket, rendszereket alkotni. Például a játék csak a speciálisan a játszás
céljából létrehozott játszótéren történhet, vagy az egész város egyéb helyszínei is alkalmasak lehetnek a
játékra? Alexander példaként említi a cambridge-i egyetemi kampuszt, aminek pontos határait nehéz
meghúzni, hiszen az egyetem beleépült a város szövetébe: az egyetemi- és különböző városi funkciók
között számos összeköttetés jött létre. Ezzel szemben a modern, tervezett városokban, ahol a különböző
funkciók

egymástól

elkülönítve

jelennek

meg,

nem

jönnek

létre

ezek

a

váratlan,

ad

hoc

összekapcsolódások. Alexander arra utal, hogy a városok nem tervezett, váratlan, rendellenes, azaz végső
soron eltérített használhatósága lehet az élhető emberi környezet létrejöttének egy alapvető eleme.

Az ad hoc eszme és az eltérítés kapcsolata a társadalmi tér közvetlen formálásában: az
engedetlenség objektumai
Az eltérítés szituacionista értelmezése – mely szerint az egy radikális eszköz, a társadalom átalakítására –
a valóságban egyszerre lehet jelen a fogalom előbbiekben tárgyalt pragmatikusabb megközelítéseivel
(nem-szándékolt dizájn, ad hoc eszme). Erre példák a tömegtüntetések, különböző polgárjogi események,
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Christopher Alexander et. al., A Pattern Language : Towns, Buildings, Construction (New York : Oxford University Press,
1977).
128
Christopher Alexander, “A City is Not a Tree,” Architectural Forum 122, no. 1 (1965): 58-62. Magyar fordításban: A
város nem fa. Fordította: Bitó János. Korunk 35, no.1-2 (1976): 90-98,
http://epa.oszk.hu/00400/00458/00462/pdf/EPA00458_Korunk_1976_01-02_090-098.pdf
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occupy akciók és egyéb utcai politikai megmozdulások, melyek során gyakran a nyilvános városi téren
található tárgyak ad hoc átértelmezéséivel lehet találkozni. Ezen jelenség számos kortárs és történeti
példáját gyűjtötte össze Catherine Flood és Gavin Grindon Disobedient Objects129 (Az engedetlenség
objektumai) című kötetükben. A gyűjtés objektum központú, tehát azt vizsgálják, hogy az emberek a
rendelkezésükre álló eszközöket hogyan állítják céljaik szolgálatába különböző aktivista események
kapcsán. A szerzők említik például az isztambuli Gezi park megszállását 2013-ban, ami eredetileg egy
városi park beépítése elleni demonstrációként indult, de az erőszakos rendőri fellépés következtében
később radikális kormányellenes tüntetéssé alakult.

5. és 6. ábra: a Herkes Icin Mimarlik szervezet a tüntetők által megszállt Gezi Park spontán építészetét tárta fel, ahol a
nem-szándékolt dizájn és az eltérítés számos példája megfigyelhető volt. Fotók és forrás: Herkes İçin Mimarlık,
occupygeziarchitecture.tumblr.com

Egy helyi építészcsoport dokumentálta, hogy a parkot megszálló emberek miként alakítják át a
megszokott városi műtárgyakat: járdaszéli pollerekből például padok, kordonokból szónoki emelvények,
különböző építési hulladékokból pedig sátrak és ideiglenes fekhelyek készültek.130 Ebben az esetben
többről van szó, mint praktikus ad hoc cselekvés, vagy nem-szándékolt dizájn, hiszen az
újrahasznosított tárgyak itt nem egymástól elszigetelt egyéni akciók, hanem egy nagyobb
összefüggésrendszerbe illeszkednek bele, ami szándékosan egy a mindennapoktól eltérő társadalmi
rendszert alkot az elfoglalt területen. Az egyes objektumok eltérítése tehát egy városi terület komplex
eltérítésének részeként értelmezhető. A terület társadalmi térisége a lefebvre-i hármasságnak
mindegyik aspektusát tekintve átalakul, vagyis eltérítetté válik: a parknak mind az elgondolt, a fizikailag
megtapasztalható és megélt vetületei is megváltoznak. A táborozásra, a lakásra jellemző téri gyakorlatok
jelennek meg, melyek következtében a fizikai környezet elemei is újrarendeződnek, új értelmezést
kapnak. A terület mint megélt tér pedig új szimbolikus jelentéstartalmat kapott.
Az előzőekben bemutatott elméletek számos léptékkel foglalkoznak, így például az Adhocism és a Design
by Use elemzései is kiterjednek épületek és városok szintjére, mégis vizsgálataik nagy része objektumokra,
használati tárgyakra fókuszál. Kifejezetten az épületek tervezettől eltérő használata a témája Stewart Brand:
How Buildings Learn131 (Hogyan tanulnak az épületek) című könyvének: a szerző nem csak azt a jelenséget
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Catherine Flood és Gavin Grindon, szerk. Disobedient Objects (London: V&A Publishing, 2014). A kötet a Victoria and
Albert Múzemban 2014 és 2015 között megrendezett azonos című kiállítás publikációs anyaga.
130
“#occupygezi architecture,” Herkes İçin Mimarlık, letöltve ekkor: április 5, 2017,
http://occupygeziarchitecture.tumblr.com/
131
Stewart Brand, How Buildings Learn: What Happens After They're Built (New York, NY: Viking, 1994).
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tárja fel, hogy az épületekben létük során váratlan használati módok jelennek meg, hanem azt is, hogy az
épületek ezekhez hogyan képesek alkalmazkodni. Hasonló megállapításra jut az épületekkel kapcsolatban,
mind Brandes a használati tárgyaknál: az épületek esetében is az egyszerű szerkezetek, általános térformák
alkalmazása nagyban segíti a hatékony újrahasznosításokatt és váratlan egyéni újraértelmezéseket.132 A
formai adottságokon túl pedig további, kevésbé látványos tényezők is közrejátszanak a váratlan
használatok kialakulásában: Brand-nél az eltérítő, felforgató cselekvések kutatása helyett az épített
környezet alkalmazkodó képességének feltárása kerül a középpontba. Ennek kapcsán bevezeti a
jelentéktelen épület (low-road building)133 fogalmát: ez azokat az épületeket foglalja magában, amelyek
piaci, illetve társadalmi értelemben nem képviselnek jelentős értéket. Éppen emiatt viszont ideális terepei
a kísérletezésnek, a szabad, közvetlen környezetalakításnak, újrahasznosításnak, vagy a szituacionisták által
is gyakran használt „játéknak”. Ide tartoznak az elhagyatott csarnoképületek, melyeket művészek és más
kreatív csoportok vesznek birtokba, valamint garázsok, tetőterek, tárolók és pajták, ahol nincs felügyelet,
ezért szabadon megvalósulhat bármilyen elképzelés. Ezen tulajdonságok tehát nem csupán az épületek
fizikai tulajdonságaiból következnek, hanem gazdasági és társadalmi helyzetükből is: Lefebvre-re utalva
azt mondhatjuk, hogy a jelentéktelen épületek a társadalmi tértermelés melléktermékei. A korábbi
példákban szereplő Christiania és a Halles Centrales esetei is a Brand szerinti jelentéktelen épület jelenség
megnyilvánulásai. A jelentéktelen épületek tehát az eltérítés számára támogató környezetek, ahol az ad hoc
cselekvés és az improvizáció táptalajt nyerhet. Az eltérítés szubverzív jellege azonban nem érvényesül,
hiszen védett, a konfrontáció lehetőségétől elzárt helyszínekről van szó: sokkal inkább tekinthetőek ezen
épületek az éltérítés gyakorlóterepeinek.

Eltérítés városi tereken: a fellazult tér (loose space)
Karen A. Franck és Quentin Stewens134 szintén a váratlan, nem tervezett cselekvések hatásaival
foglalkoznak, azonban vizsgálataikat a nyilvános terekben folytatják. Szemléletük a korábbiaktól eltérően
nem objektum-, hanem térközpontú. Tehát Brandes-hez képest a váratlan használat jelenségének
feltárásakor nem csak egy adott használati tárgy és az ember viszonyát veszik figyelembe, hanem a tágabb
környezetre, a lefebvre-i értelemben vett konkrét, mindennapi térre gyakorolt hatás kerül előtérbe. A
váratlan használat téri hatásának leírásához bevezetik a fellazítást (loosening) és az annak eredményeként
létrejött fellazult teret (loose space). A szerzők megkülönböztetik azokat a városi helyszíneket, melyeknek
van valamilyen tervezett használatuk – például utak, járdák, játszóterek – azoktól, amelyek a domináns
városi infrastruktúra kiépítésének melléktermékeiként jönnek létre: ezek a hidak alatti területek,
foghíjtelkek és más „senki földje” helyszínek, melyekhez az előbbiekből következően nem tartozik
tervezett használat. A fellazulás mindkét típusú helyszínen létrejöhet, de míg előbbinél a fellazult tér
működése a rendszeres, hétköznapi használattal párhuzamosan zajlik vagy felváltja azt, addig a tervezett
használat nélküli területeken a fellazult térnek nem kell meglévő használathoz viszonyulnia.
A fellazult teret tehát olyan cselekvések, vagy más szóval téri gyakorlatok hozzák létre, melyek
váratlanok, szokatlanok, felülírják a fizikai és társadalmi környezet viselkedést szabályozó rendszereit, és
gyakran a legalitás és illegalitás határterületén mozognak. A szerzők szerint ezek általában szórakozáshoz,
pihenéshez vagy politikai aktivitáshoz kötődnek, de produktív és szükségszerű tevékenységek is

Ibid., 192.
Ibid., 24-33.
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Karen A. Franck és Quentin Stevens, szerk. Loose space: Possibility and diversity in urban life (Abingdon: Routledge,
2007).
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hozzájárulhatnak a tér fellazításához: például az illegális árusok jelenléte azokon a köztereken, ahol
hivatalosan, a formális rendszer működése szerint az nem szabályos. A tér fellazulása egy adott tevékenység
és annak helyszíne közötti kapcsolatban keresendő. Franck és Stewens nyomán tehát megállapíthatjuk,
hogy fellazult tér akkor jön létre, ha egy tevékenység nem az arra kijelölt helyen valósul meg. Ezen
gondolat részben Jane Jacobs135 elveinek továbbvitele, aki ellenezte a városi területek funkciók mentén
történő elválasztását. Szerinte a tevékenységek és szolgáltatások sokszínűsége és keveredése teszi élhetővé
a városi környezetet. A diverzitás pedig éppen folyamatos megújulást, váratlan helyzeteket és
kapcsolatokat szül. A tér fellazítása ez alapján eszköz a városi vitalitás fejlesztésére. A fellazult tér ezek
alapján egy olyan kiterjesztett fogalom, mely mind az elsajátítást, mind az annak speciális változataként
tekinthető eltérítést magában foglalja.

2.3.4. Kooptáció136 (Co-optation/récupération137)
Lefebvre említ egy negyedik elvet a tér elfoglalására: ez a kooptáció, mely szintén meg jelenik a
Szituacionista Internacionálé fogalomtárában is: Guy Debord értelmezésében a fogalom az eltérítés olyan
ellentettje, amit a hatalom hajt végre a radikális cselekvéseken, melyek ennek következtében az uralkodó
rend fennhatósága alá kerülnek.138 Ez az értelmezés Lefebvre könyvéből is kiolvasható a mentális tér
absztraháló hatásainak ismertetése kapcsán.139 Néhány oldallal később viszont már egy jóval árnyaltabb,
kevésbé radikális megfogalmazás jelenik meg: Lefebvre szerint a kooptáció működését tekintve az
elsajátítás és az uralkodás technikái között helyezkedik el, és az a tér termeléséhez vezethet.140 Sandin
Lefebvre nyomán úgy foglalja össze a kooptáció fogalmát, mint egy tér beemelését (kooptálását) egy
másikba, miközben a két tér kölcsönösen hatást fejt ki egymásra.141 A fogalom ezen értelmezésének
illusztrálására Lefebvre egy történeti példát hoz: amikor a kereszténység a Római Birodalom
államvallásává vált, nem hoztak létre teljesen új térformát a vallásgyakorlásra, hanem a római bazilika
tereit hasznosítottak újra, melyek eredetileg vásárcsarnokok voltak, illetve egyéb nyilvános eseményeknek
adtak helyet. Meg jegyzi, hogy a kereszténység társadalmi terének hatására folyamatos átalakulásokon
ment keresztül a bazilika: a kripták és sírhelyek kiépítése nyomán kialakult kereszthajóval létrejött a
templom kereszt formája, amivel további szimbolikus tartalmakat kapott az eredeti térforma. A bazilika
fizikai tere tehát beépült a kereszténység terébe. Lefebvre is utal rá, de Sandin bővebben kifejti a kooptáció
kétirányúságát. Nem csak a bazilika kapott új értelmezést és épült tovább, hanem a térforma is
megváltoztatta a kereszténység terét, hiszen a liturgiák folyamata alkalmazkodott a térhez, illetve a
térforma új szimbólumokat, új tartalmakat generált. Tehát a kooptált és kooptáló tér egymással
kölcsönhatásban van.

Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities (New York NY: Random House, 1961).
A szituacionisták „récupération” fogalomának magyar nyelvű megfelelőjére utalva használja a kooptáció szót Erhardt
Miklós a következő tanulmányában: „A realista nem kritizál . „ in: Visszacsatolás – Exindex antológia, szerk. Balázs Beöthy
(C3 Alapitvány: Budapest, 2011), 229-231.
137
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A kooptáció jelenségére találhatunk Iain Borden142 tanulmányában is, ahol a gördeszkázás téri
elemzésével foglalkozik. A gördeszkázást olyan aktusként értelmezi, mely az adott építészeti térrel
kapcsolatba kerülve képes annak új értelmezést adni, tehát maga a gördeszkázás is egyfajta építészeti
tettként értelmezhető, mely teret hoz létre. A szerző nem használja a fogalmat, de a professzionális
gördeszkapályák kialakulásának folyamata példaként szolgál a jelenségre. Borden leírja, hogy a gördeszkás
szubkultúra eredete az 1960-as évekre vezethető vissza, amikor a kaliforniai szuburbiákban élő szörfösök
szélcsend idején a lakóházak kertjeinek leeresztett medencéiben kerekekkel ellátott deszkákon
gyakoroltak. Ahogy egyre népszerűbbé vált a gördeszkázás, elkezdtek meg jelenni a gördeszkás parkok,
melyekben a medencék formájából kiinduló, de speciálisan a gördeszkázást szolgáló épített környezetet
hoztak létre. Tehát a gördeszkázás tere alatt nem csak a gördeszkások téri gyakorlatai értendőek, hanem a
kialakuló kulturális tér, valamint az ezek nyomán meg jelent iparág, melynek részét képezik többek között
a gördeszkás parkok. Hasonlóan a római bazilikához. azt láthatjuk, hogy egy épített elem, amit
meghatározott funkcionális igények kielégítésére építettek, – jelen esetben úszásra – egy váratlan
használat révén új tartalmat kap. Az új használat társadalmi tere – ami itt a gördeszkázás – pedig először
eltéríti, majd kooptálja ezt a talált teret. A kooptált tér is hatással van a gördeszkázás terére, hiszen azok
hozzájárultak ahhoz, hogy a gördeszkázás hivatalos sportággá is alakuljon. Persze, ahogy Borden
meg jegyzi, számos gördeszkás közösség továbbra is a talált tereket használja, amiben a gyakorlat
kommercializálódása, és ennek nyomán szabályok közé szorítása elleni állásfoglalás is kiolvasható. Ennek
ellenére vitathatatlan, hogy a medencékből kialakult gördeszkás pályák a gördeszkázás komplex világának
részét képezik.
Más kontextusban, de hasonló tartalommal használja a kooptáció fogalmát Uitermark,143 aki az
amszterdami házfoglaló csoportok működésének megváltozását vizsgálja: a kooptáció itt az informális
squat mozgalmak szociális szolgáltatásokat nyújtó, az állam fennhatósága alá kerülő szervezetekké történő
átalakulása kapcsán jelenik meg. Tehát egy formális tér, ami jelen esetben az állam szociális
ellátórendszere, kooptál egy informális teret és intézményesíti azt.
Szintén Lefebvre-re hivatkozva jelenik meg ismét a fogalom Larsen és Brandt tanulmányában144:
Lehtovuori és Ruoppila cikke145 nyomán az ideiglenes használati módok szerepét értékelik a kortárs
városfejlesztési stratégiákban. A szerzők Koppenhága esetét vizsgálva megállapítják, hogy város különböző
pontjain nem tervezetten, informális módon meg jelenő időszakos használatok mára tudatos eszközökké
alakultak egy terület használati és anyagi értékének gyarapítására. Larsen és Brandt ellentmondást lát
abban, hogy míg ezen eszközök jellemzően alulról szervezettek, azaz maguk a városlakók, vagy általuk
szervezett civil csoportok tevékenysége révén jönnek létre, addig a cél továbbra is felülről szervezett,
hiszen az a meghatározó gazdasági és fogyasztói szektor érdekeit szolgálja. A szerzők ebben a
momentumban fedezik fel a kooptáció jelenségét. Ezen némileg leegyszerűsítőnek tűnő megállapításhoz
képest Lehtovuori és Ruoppila árnyaltabban viszonyul a kérdéshez, és bár tudatosítja, hogy az ideiglenes
használatok

kooptálása

a városfejlesztési

stratégiákba valóban

felfogható

a

gazdasági

érdekek

dominanciájának eszközeként, azok a szerzők szerint mégsem eredményeznek dzsentrifikációs
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folyamatokat. Iteratív és kísérleti működésük révén lehetőséget adnak a fejlesztések olyan irányú
befolyásolására, ami az emberi használatot és az élhetőség szempontjait helyezi előtérbe.146 Itt a kooptáció
kétirányúságára láthatunk példát, azaz nem csak arról van szó, hogy a domináns tér uralkodása révén
magába épít egy másikat, hanem a másik tér is alakítja az előbbit, ami ezáltal megváltozik, alkalmazkodik.

2.3.5. Összefoglalás
Az uralkodás, elsajátítás, eltérítés és kooptáció közül az utóbbi három kötődik a közvetlen emberi
cselekvések territóriumához. Azt láthatjuk, hogy gyakran nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy egy
adott jelenséget egyik vagy másik fogalommal célszerűbb-e jellemezni. Ennek egyik oka, hogy a fogalmak
között átjárhatóság van, valamint feltételezhető, hogy a valós jelenségek eléggé összetettek ahhoz, hogy a
megfogalmazott elvek közül több is jelen legyen egyszerre. Ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk arról,
hogy milyen módon jelennek meg a gyakorlatban ezen elvek, illetve milyen további tulajdonságaik
vannak, melyekkel előidézhetik új terek létrehozását, ahhoz konkrét esetek vizsgálata válik szükségessé.
A fogalmak bevezetésére azért van szükség, mert azok segítségével a váratlan használatok téri
jellemzésének tudományos eszközkészlete alkotható meg. A következőkben egy olyan vizsgálati
keretrendszer elemeit és szempontjait fogom ismertetni, melyen keresztül megismerhetővé válnak a valós
jelenségek folyamán működő váratlan használatok téralakító tulajdonságai. Ezen túl a keretrendszernek a
váratlan használatok még fel nem tárt tulajdonságainak megismerését is szolgálnia kell, melyekkel a
témakör további elméleti ismeretekkel való kibővítésé a célom.

7. ábra: az uralkodás, elsajátítás, eltérítés és kooptáció egymás közötti viszonyának egyszerűsített ábrázolása Lefebvre
elmélete nyomán.
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A

z előzőkben bevezetett térelméletek és téralakítási elvek elemzésére azért volt szükség, hogy
segítségükkel létrehozhassak egy keretrendszert, amivel az emberi cselekvéseket olyan
jelenségekként lehet vizsgálni, melyek nyomán változás történhet a társadalmi térben. A jelen
fejezetben ismertetett vizsgálati keretrendszer adja a dolgozat további részében bemutatott

esettanulmányok

vázát.

A

következőkben

megkísérlem

leírni

régebbi

és

újabb

fogalmi-

és

szempontrendszerekkel a közelmúltban Budapesten történt nagy közéleti visszhangot kiváltott „köztérfoglalásokat”, valamint kevésbé látványos hétköznapi jelenségeket, melyekre mind jellemző a váratlan
használatok jelenléte. A lokális jelenségeket globális kontextusban, az ismertetett elméletek segítségével
próbálom megközelíteni. A keretrendszer elvi felépítése a következő három elemre tagolható: először
Lefebvre téri hármasságán alapuló elemzés során feltárom az adott helyszín társadalmi terét a vizsgált
váratlan használati mód, vagy másképpen téri gyakorlat meg jelenése előtt. Ezek után a meg jelenő
használat jellemzése és vizsgálata következik az alábbiakban megadott szempontok szerint. Végül a
meg jelent váratlan használattal együtt élő helyszín ismételt téri elemzése következik azonos szempontok
alapján, mint a használat meg jelenése előtt. Az utóbbi két rész nem különíthető el egymástól élesen, hiszen
ahogyan az előzőkből kiderült, az adott váratlan használat a helyszínnel együtt értelmezhető. Ezzel azt
feltételezem, hogy a fenti felépítéssel ki fognak rajzolódni a meg jelent váratlan használatok téralakító
hatásai. A keretrendszer tehát nem egy merev modellt akar adni, hanem egy kiindulási alapot, ami
esetenként eltérő, az adott esethez igazodó struktúrájú vizsgálatokhoz vezethet. Tudatos döntés az
esettanulmányok kiválasztásánál, hogy azok minél több szempont szerint különbözzenek egymástól, ami
által a váratlan használatok tulajdonságairól árnyaltabb ismereteket kaphatunk. A következőkben az
esettanulmányok elemzésének szempontjait veszem sorra.

3.1. A helyszín téri elemzése a vizsgált használat megjelenése előtt
Az adott helyszín váratlan téri gyakorlat meg jelenése előtti állapotát Lefebvre téri hármasságára alapozva
fogom bemutatni: feltérképezem a terület elgondolt aspektusait. Ezek forrásai elsősorban a vonatkozó
szakirodalom, illetve az épített környezetet ábrázoló különböző tervrajzok lehetnek. Ezután a helyszín
váratlan használat meg jelenése előtti fizikai valósága következik: az észlelt jelenségek között vizsgálom a
jelen levő épített elemek megtapasztalását, illetve a megszokott mozgásokat, téri gyakorlatokat. Ezen
részhez a szükséges információk elsődleges forrása a helyszíni megfigyelés lesz, melynek konkrét
módjairól a következő alfejezetben lesz szó.
Végül a tér megélt aspektusának bemutatása következik, mely során az adott helyszínhez kötődő
kollektív emlékek, történetek, szimbolikus jelentések, szokások és élmények rövid feltárására teszek
kísérletet irodalmi forrásokra, és helyszíni megfigyelésekre alapozva.
Ahogy Lefebvre is felhívja rá a figyelmet, a társadalmi tér vetületei között nem minden esetben élesek
a határok, és azok csak együtt képesek betekintést adni a társadalmi tér megismerésébe: külön-külön,
izolálva kezelve őket csak félrevezető, elvont és korlátos képet kapnánk. A tér három momentumának elve
nem alkalmazható merev modellként, az sokkal inkább egy szemléletmódot, kiindulási alapot ad a
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vizsgálatokhoz.

3.2. A váratlan használat vizsgálati szempontjai
A konkrét helyszíneken meg jelenő vizsgált használatokban, vagy téri gyakorlatokban közös, hogy azok
meg jelenésére az adott épített környezet tervezésekor, illetve létrehozásakor nagy valószínűséggel nem
számítottak, hiszen azok az elemeket nem tervezett funkciójuk szerint veszik igénybe. Az előzőkben
Lefebvre nyomán a váratlan használatokat terek elfoglalásaként értelmeztem, melyek tekintetében a
szerző négy elvet fogalmaz meg. Ezeket további kapcsolódó irodalom feldolgozásával egészítettem ki,
melyek révén árnyaltabb betekintést kaptunk az uralkodás, elsajátítás, eltérítés és kooptáció értelmezési
lehetőségibe. Ezek tanulságait alapul véve a következő szempontok mentén fogom vizsgálni a váratlan
használatokat:
- A váratlan használat célja. Magának a téri gyakorlatnak a folyamatára koncentrál, azaz azt vizsgálja,
hogy az emberek konkrétan mit csinálnak és cselekedetikkel mit akarnak elérni.
- Fizikai kiterjedés. A vizsgálati szempont azt mutatja meg, hogy mekkora fizikai területre terjed ki az
elemzett használat hatása. Ez szoros összefüggésben van azzal, hogy hány szereplője van az adott
jelenségnek, nagyban függ továbbá a vizsgált helyszín fizikai adottságaitól is: például, hogy külső vagy
belső térben valósul meg.
- Határok megváltozása. A vizsgált használatok hatásának a fizikai térben való kiterjedésével együtt jár,
hogy új határokat képeznek, illetve újraírják a meglévőket. A határok feltérképezése kiváltképp fontos a
használatok téri aspektusának értelmezése céljából, hiszen a határ a térbeliség egyik alapvető
megnyilvánulása, ahogyan azt Kärrholm elméleténél láttuk. Ha tehát határok viszonylatában tudjuk a
jelenségeket értelmezni, akkor azok szükségszerűen térbeliek. A Spatial Agency elsajátítás értelmezése
kapcsán kiderült, hogy az emberi cselekvések nyomán számos meglévő határ megváltozhat: így például
olyan területek, melyek korábban nyilvánosak és bárki számára elérhetőek voltak, egy újonnan meg jelenő
használat hatására egyes szereplőket kizárhatnak az adott területről. Viszont ennek fordítottja is
elképzelhető, azaz szokásosan privát használatú területek válhatnak nyilvánosabbá egy új használat
nyomán.
- Időbeliség. Lefebvre, de Certeau, Tschumi, majd pedig Till nyomán a teret folyamatként értelmeztük.
Ebből adódóan az időbeliség alapvető jellemzővé válik. A vizsgált használatok révén kialakuló események
időbeli struktúrája hatással lehet magának az eseménynek a téri működésére. Az időbeliség értelmezhető
abból a szempontból, hogy egy eseménynek milyen hosszú az időtartama, de úgy is, hogy milyen gyakori
az előfordulása, vagyis hogy rendszeresen ismétlődő, vagy megismételhetetlen eseményről van szó. Az
időbeliség tényezője jelentősen formálhatja az adott cselekvés hatásait, hiszen egészen másként
értelmezhető egy olyan jelenség, ami nap mint nap lejátszódik, mint az, ami csak egyszeri alkalommal.
- Térfoglalási technikák. Ezen vizsgálati szempont során Lefebvre térfoglalási elveinek használatával
teszek kísérletet a jelenség értelmezésére. Célom továbbá, hogy a vizsgálat révén magukról az elvekről
alkotott ismeretek is bővüljenek. Megvizsgálom, hogy hogyan jelennek meg a valóságban, esetleg
egyszerre jelen van-e több, vagy egyik átalakul-e másikká. Ezen túl az elemzett használatokat Hill kreatív
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használat kapcsán megfogalmazott terminológiájával is összevetjük: egyrész azért, mert a testi, mentális,
fizikai, konstrukciós és konceptuális kreativitás fogalmai segítenek tájékozódni a téri gyakorlatok
spektrumán, másrészt pedig megpróbálom ezeket kibővíteni és közöttük lehetséges kapcsolatokat keresni.
A használat elemzését követően a használat révén elfoglalt teret szintén Lefebvre trialektikájából
kiindulva vizsgálom meg. Ezen a ponton megtudhatjuk, hogy az adott használat nyomán valóban
létrejöhet-e értelmezhető új tér, illetve ha igen, akkor ez a meglévőnek milyen aspektusait volt képes
megváltoztatni.

8. ábra: a vizsgálati keretrendszer összefoglalása.

3.3 Az esettanulmányok kiválasztása és módszerei
Az ismertetett keretrendszer a váratlan használatokat vizsgáló kutatáshoz elméleti perspektívát és kutatási
irányt ad. A felhasználásával végzendő konkrét kutatások módszerét azonban nem határozza meg. A
keretrendszer alkalmazásával elképzelhető akár történeti kutatás megtervezése is, ami például elsősorban
különböző archív anyagokra támaszkodna. A dolgozat témája a valóságosan megtapasztalható hétköznapi
térbe ágyazott, valamint e tér működésének és létrejöttének egy speciális szegmensét vizsgálja. Emiatt
adekvát megközelítés lehet olyan empirikus módszert választani, ami helyszíni terepmunkán alapszik,
hiszen így a jelenségeket azok konkrétságában lehet vizsgálni pontosan ahol- és amikor történnek. Ez azt
vonja magával, hogy a kutatás készítésének jelenében zajló eseteket kell kiválasztani. Az esetek
kiválasztásának további szempontja volt, hogy a jelenségeket kiváltó cselekvések megfeleljenek a váratlan
használat már megismert kritériumainak. Ezen túl, mivel a dolgozat egyik célja bemutatni, a váratlan
használatok széles spektrumát, ezért léptékben és létrejöttük motivációit tekintve különböző eseteket
kutattam fel. Résztvevő megfigyelés révén közvetlen tapasztalatok gyűjtése vált lehetővé, mely
tapasztalatok szolgáltatták a kutatások legfontosabb forrását. Az egyes esetektől függött azonban, hogy
milyen hosszúságú jelenlétre, és a tapasztalatok milyen típusú dokumentációjára volt szükség.
Budapest lehetőséget adott esettanulmányok vizsgálatára, hiszen a kutatás idején több olyan jelenség is
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zajlott, mely a témakörbe tartozik. Ezen túl, mivel a vizsgálatok a használat előtti és használat közbeni
állapotok összehasonlítására épülnek, ezért fontos volt olyan helyszíneken megvalósult eseteket
kiválasztani, amelyeknek hétköznapi állapotáról rendelkezésemre álltak olyan személyes jelenléten
alapuló tapasztalatok, mint amilyeneket a használattal terhelt esetben tudtam gyűjteni.
Az esettanulmányokkal szemben hagyományosan felmerülő kritika, hogy mivel a vizsgált jelenségek
egyediek, és kontrollált körülmények között nem lehet őket előállítani, vagyis nincs lehetőség az ismétlésre
és nagyszámú mintavételre, ezért kérdéses, hogy azokra alapozva lehet-e elméleti ismereteket
megfogalmazni. Robert Yin esettanulmányokra alapozott kutatási módszerekről szóló, széles körben
hivatkozott könyvében azzal érvel ez ellen, hogy az esettanulmányoknak kiváltképpen abban rejlik az
erősségük, hogy általánosítható elméleteket lehet általuk megfogalmazni, hasonlóan egy kísérlethez. A
megfogalmazott elméletek – véleménye szerint– lehetőséget adnak arra, hogy azokat további
esettanulmányok során teszteljék, továbbgondolják, vagy éppen megcáfolják. Ezáltal képesek hozzájárulni
a tudományos ismeretek gyarapításához és a vonatkozó diskurzusok fejlődéséhez.147 A dolgozat
esettanulmányainak célja tehát kettős: egyrészt a bevezetett fogalmak segítségével a budapesti jelenségeket
értelmezik, másrészt pedig a vizsgálat során a váratlan használatok újabb elméleti ismereteit tárják fel. A
következőkben az egyes estek vizsgálati módjait külön-külön veszem sorba, bemutatva azok időbeli
lefolyását, a terepmunka elemeit, illetve, hogy a helyszíni megfigyelésen kívül milyen további forrást
használtam adatok gyűjtésére.
A 4.1. fejezetben ismertetett esettanulmányok alátámasztásként szolgálnak az elméleti háttér
tanulmányozása során megfogalmazott feltételezésre, miszerint a váratlan használatoknak téralakitó
tulajdonságaik vannak. A fejezet tanulmányainak további funkciója, hogy betekintést adjanak a váratlan
használatok spektrumába, és ezáltal előkészítsék a további részletesebb vizsgálatok eseteinek kiválasztását.
A fejezetben négy egyéni és csoportos kutatási projektem összefoglalását mutatom be.
Az első a Csepel Művek területén dolgozó emberek rejtett cselekvéseivel foglalkozik, melyekkel
átalakítják közvetlen környezetüket. Az adatgyűjtés egy nemzetközi mesterkurzus keretein belül zajlott, a
gyűjtés időtartama így ehhez az eseményhez igazodott. A kutatásban résztvevő hallgatók egy hétig
folyamatosan jelen voltak a helyszínen és a feltárt eseteket fotókkal és videókkal dokumentálták.
A második projekt adatai egy 2015-ben vezetett, építesz hallgatók bevonásával végzett kurzus során
gyűltek össze, melyeket később további megfigyelések kiegészítettek. A résztvevő kutatócsoport tag jai
Budapest belvárosában egy héten keresztül keresték az ember mikrokörnyezetében fellelhető váratlan
használatok eseteit. A lokalizált esetekről a fotódokumentáción túl analizáló helyszínrajzok is készültek,
melyek rögzítették a váratlan használatok nyomán létrejövő fizikai beavatkozások helyét, az általuk
létrejövő határokat, valamint a jelenségek időbeli működésének folyamatát. Ezek elemzésével az esetek
téralakító tulajdonságairól fogalmaztunk meg ismereteket.
A harmadik csoportos kutatás 2015 és 2017 között zajlott, és épület léptékben vizsgálta a váratlan
használatok hatásait. A kutatáshoz a Budapest történeti belvárosában található jellegzetes egykori
bérpaloták ingatlanjait folyamatosan elfoglaló közösségi szálláshelyek esetét választottuk. A kutatás célja a
hostelek üzemeléséhez kötődő téri gyakorlatok- és azok téralakitó tulajdonságainak feltárása volt. A kutatás

Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods (Thousand Oaks, CA: Sage, 1994):38. A szerző Jane Jacobs
kutatását elemzi, ahol New York esetén keresztül alkotott általános érvényű elméleteket a modern városokról. Elméleti
megállapításai széleskörű vitákat generáltak és számos kutatót inspiráltak az elméletek más eseteken való tesztelésére,
ezáltal inspirálta és előrevitte a tudományos diskurzust. Az esettanulmányok építészeti kutatásokban való alkalmazási
lehetőségeiről bővebben: Linda Groat, David Wang, Architectural Research Methods, Second Edition (New Jersey és
Kanada: Wiley, 2013), 415-452.
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egy Oktogon téri hostel létrejöttének és folyamatos bővülésének esetére koncentrál, melynek
belsőépítészeti

tervezési

munkáiba

aktívan

bekapcsolódtunk.

Ezáltal

lehetőségünk

nyílt
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rendszerességű kötetlen beszélgetések révén információkat gyűjteni az üzemeltetőktől és személyzeti
dolgozóktól

a

szálláshelyekhez

kötődő

téri

gyakorlatokról

és

a

társasház

társadalmi

terének

megváltozásáról. Ezen túl, a kutatási időszakban a hostel már üzemelő részeinek heti rendszerességű
helyszíni megfigyelése során, ami alkalmanként átlagosan egy órát vett igénybe, információkat
gyűjtöttünk a vendégek gyakorlatairól, és az ezek következtében létrejött társasházat érintő fizikai
beavatkozásokról.
A negyedik csoportos kutatás szintén épületléptékben vizsgálta a váratlan használatok téralakitó
tulajdonságait. Az eset az Újpalotai lakótelep egyes háztömbjei körüli kertek kialakítása volt, melyek a lakók
spontán aktivitásai nyomán jöttek létre. 2017 február és április között négy alkalommal szervezett helyszíni
bejárások során feltérképeztük a társasházakhoz csatolt informális kertek lokációit, fizikai téri kialakítását,
és megfigyeltük a hozzájuk kapcsolódó használati módokat. Ezeket helyszíni jegyzetek és fényképek
formájában rögzítettük.
A 4.2. fejezettől kezdve városi tér léptékű esetek részletesebb kifejtése következik. A 4.2., 4.3. és 4.4.
fejezetek eseteinek vizsgálatainál volt lehetőségem szisztematikusan alkalmazni a vizsgálati keretrendszer
szempontjait. Először a szükség által motivált váratlan használatok jelenségét a 2015 június és szeptember
között zajlott Baross téri menekültválság eseményein keresztül elemzem. A kutatást a menekült emberek
első nagyobb csoportjának meg jelenésekor kezdtem, melyet követően naponta két alkalommal
(napközben illetve az esti órákban) alkalmanként átlagosan 2-3 órát töltöttem az aluljáróban és környékén.
A helyszínen való tartózkodás közben megfigyeltem a jelen lévő emberek tevékenységeit, illetve, hogy a
tevékenységek mely területekhez kötődnek, a megfigyeléseket az aluljáróról készített helyszínrajzokon
ábrázoltam. A megfigyelés nem csak az aluljáró területére terjedt ki, hanem annak közvetlen környezetére,
igy az állomásépületre és többek között a környező gyorséttermekre is. A feljegyzéseken túl
fotódokumentációk is készültek a használat változásainak nyomonkövetésére. Továbbá az önkéntesek által
működtetett online fórumon megosztott tapasztalatok szolgáltak adatként. Ezeken túl pedig a hazai és
nemzetközi hírközlő médiumok helyszíni riportjait is felhasználtam az elemzés készítéséhez.
A 4.3. fejezet a Szabadság híd váratlan használatait dolgozza fel. Ebben az esetben az adatgyűjtés három
egymást követő évben zajlott: először 2016-ban két napi rendszerességgel, napközben és az esti órákban,
2017-ben és 2018-ban a híd lezárására kijelölt négy-négy nyári hétvégén alkalmanként átlagosan 2-3 órát
töltöttem a helyszínen. A megfigyelések a jelen levő emberek tevékenységeinek, elhelyezkedésüknek,
valamint aktivitásaik nyomán a fizikai térbe történt beavatkozások dokumentálására irányultak. Ennek
formája helyszíni feljegyzések és fényképek készítésé volt. A 2017-es és 2018-as esetekben a téri organizáció
jellemzőire, így a közlekedés és viselkedés szabályozására tett beavatkozások megfigyelésével bővült a
vizsgált elemek spektruma. Felhasználtam továbbá a híd közösségi térként való működtetésében aktivan
résztvevő emberek által létrehozott online közösségi fórumon meg jelent beszámolókat, valamint a
témában meg jelent sajtóanyagokat, helyszíni riportokat.
A 4.4. fejezet a budapesti lomtalanítások kapcsán kialakuló váratlan használatokat vizsgálja. 2017 február
és március hónapokban a történeti belvárosi kerületekben (II. V. és VIII.) zajló lomtalanítások helyszíneit
látogattam napi rendszerességgel az esti időszakban, alkalmanként 2-4 órát töltve a terepen. A vizsgált
konkrét helyszín naponta változott, hiszen egy adott területen csak egy este zajlik lomtalanítás. Az esti
terepmunkát napközbeni helyszíni bejárások is kiegészítették, ahol a lomtalanítások domináns szereplői
már elkezdték előkészíteni az este kivitelezett folyamatokat (territóriumok kijelölése, helyszín felmérése).
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A teremunka során a lomtalanításokhoz kötődő váratlan használatok típusait és azok egymással való
interakcióját figyeltem meg és dokumentáltam fényképek és feljegyzések formájában. Ezek segítségével
azonosíthatóvá vált a használatok nyomán kialakuló tér számos tulajdonsága.
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4.1. A váratlan használatok spektrumának feltárása: léptékek

J

elen fejezet célja, hogy a mindennapokban vizsgált konkrét eseteken keresztül széles spektrumot
mutasson a váratlan használatokról, ezáltal az előzőkben bevezetett vizsgálati szempontokat valós
példákon alkalmazom. Látni fog juk, hogy a nem tervezett használatok igen széles körben jelen
vannak mindennapjainkban, és nagyon változatos helyzetekben lehet fellelni őket. Emiatt ebben a

fejezetben szükség van a további vizsgálatok irányának meghatározására, azaz a következő fejezetekben
részletesen vizsgált esettanulmányok kiválasztására és ennek indoklására. Ebben a fejezetben saját
kutatások révén gyűjtött ismereteket fogom felhasználni. Az kutatások célja konkrét eseteken keresztül
igazolni a dolgozat alapállítását, miszerint, a váratlan használatok képesek változást okozni a társadalmi
tér elgondolt, észlelt és megélt vetületeiben, ezáltal indikátoraivá válhatnak a tér termelésének. Ezen túl,
a konkrét esetek kapcsán tanulmányozhatóvá válik ennek a változásnak a folyamata, valamint, hogy milyen
konkrét módon alakulnak át a tér vetületei. A fejezet célja továbbá bemutatni, hogy a váratlan használatok
téralakitó tulajdonságai a legváltozatosabb léptékekben lehetnek jelen. A következőkben ezek alapján
megkülönböztetem az emberi mikrokörnyezet, az épület vagy épületrész, valamint a városi tér vagy
városrész léptékű váratlan használatokat. A következőkben az előbbi két léptéket vizsgálom, az utóbbiról
pedig csak bevezetést adok, hiszen azzal foglalkozom részletesebben a dolgozat további részében.

4.1.1 A váratlan használat mint téralakító gyakorlat az ember mikrokörnyezetében
A váratlan használatok egyéni akciókként számtalan formában jelen vannak a hétköznapokban. A
következőkben a 2014 során a Téreltérítés Munkacsoporttal és a Sandberg Instituut System D Academy148
csoportjával közösen végzett kutatás és kurzus, valamint a BME Építészmérnöki karán 2015-ben vezetett
Partizán építészet – A kortárs téri vadorzás archeológiája149 című alkotóhét kurzus, és az azt megelőző
terepkutatás eredményeit fogom felhasználni.
A 2014-es Fusi(City) programsorozaton – ami egy terepkutatást, mesterkurzust, illetve egy konferenciát
foglalt magában – hallgatói munkák révén számos ismeret gyűlt össze a váratlan használatok témakörében.
Ezek közül most egy esetnek az elemzése fog következni, mely a cselekvés közvetlen téralakító
tulajdonságát mutatja be.
Az egykori Csepel Művek területén működő egyik könnyűipari gyár dolgozóinak pihenési szokásait
vizsgáló kutatás során kiderült, hogy az alkalmazottaknak, akik nagyrészt állómunkát végeznek, nem
biztosított a megfelelően kiépített pihenőhely. A dolgozók ezért saját maguk számára voltak kénytelenek
létrehozni ülőhelyekkel bíró, rejtett pihenő teret: az üzem előtti használaton kívüli biciklitárolóra egy
pallólapot helyeztek, mely ilyen módon paddá alakult, ami egy spontán közösségi tér részévé vált. Tehát a

A konferencia, kutatás és kurzus eredményeit összefoglaló tanulmány: Gergely Hory, “[Fusi]city – Szereld meg
Budapestet! A System D és a városi fusizás elmélete és gyakorlata,” Utóirat/Post Scriptum 15, no.81, (2015): 42-44.
149
Az alkotóhéten készült hallgatói munkák válogatott anyaga elérhető a PRTZN Architecture közösségi oldalán:
fb.com/partizanarchitecture
148
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pihenés szükségletéből következő leülés mint cselekvés nyomán létrejött egy ad hoc beavatkozás: az ülés
aktusa, a munkából való kiszakadás, valamint a biciklitárolón kialakított vízszintes felület újraértelmezte a
területet és abban elhelyezett elemeket. A kerékpárok tárolására kijelölt elgondolt tér a funkció
kielégítésére szolgáló objektummal együtt egy váratlan téri gyakorlat során eltérítésre került. A korábban
biciklitárolóként észlelt tárgy az új térben paddá alakult, a kerékpárok számára kijelölt hely pedig a társas
együttlét és a pihenés helyszínévé vált a használók megélt terében. A használat rendszeresen
megismétlődik, annak rejtett és informális volta miatt egyszerre csak rövid ideig van jelen. A létrehozott
tér egyrészt tehát az emberek alapvető pihenés iránti szükségletéből, másrészt pedig egyfajta szabadságra,
autonómiára való vágyból alakul ki.

9. és 10. ábra: pihenőtér létrehozása spontán cselekvés által üzemi területen. Budapest, Csepel Művek, 2014. Fotók:
Janneke Absil.

Hasonló esetek gyűltek össze a már említett, 2015-ben tartott alkotóhetet megelőző kutatás során
budapesti belvárosi példákból: az egyik ilyen volt a metró mozgólépcsők bejáratánál dolgozó BKK
ellenőrök és közvetlen környezetük megfigyelése: mivel Budapesten a mai napig nem működik
automatikus jegyellenőrző rendszer a metróvonalakon, ezt a tevékenységet ellenőrök végzik az állomások
bejáratánál. Az ellenőrök a teljes műszakjukat egy olyan helyen töltik el, ami kizárólag az utasforgalom
hatékony lebonyolítását szolgálja. Mivel a dolgozók számára nincs kialakítva semmiféle tároló helyiség,
szükségszerűen mindennapi rutinjuk során feltérképezték azokat a rejtett területeket, melyek az
utasforgalom téri gyakorlatából kiesnek. Ezek például mozgólépcső előtti korlátok által közre zárt
megközelíthetetlen területek, vagy a szelektív szemetesek és az üvegfal közötti keskeny sávok, melyeket az
ellenőrök személyes holmijaik tárolására használnak. Ebben az esetben tehát a tér megszállásának
korábban elsajátításként értelemzett módjával állunk szemben, melyet a szükség motivál. Mivel a
biztonságos lokációk elfoglalása a cél, szükségszerűen a forgalomból kieső helyszíneket találják meg. A
használaton kívüli, az utasok téri gyakorlatából és a tér elgondolt aspektusából tekintve felesleges területek
rejtett lehetőségei előtérbe kerülnek az ellenőrök használata révén. A rejtett „maradvány tereket” az
ellenőrök hétköznapi téri gyakorlata tehát személyes tárolóhellyé alakítja. Az eset kapcsán az ellenőrök
testi kreativitásáról, valamint az elhelyezett tárgyak révén fizikai kreativitásról beszélhetünk. A metró
használóinak gyakorlatait ezen használat nem befolyásolja, viszont annak látványa folytán a budapesti
metró terének megélt és észlelt momentumában változás történik, hiszen láthatóvá és átélhetővé válik az
ellenőrök mindennapi megtelepedése, táborozása, és így az addig figyelmen kívüli területek új
tartalommal töltődnek.
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11. és 12. ábra: metró ellenőrök ad-hoc tárolóhellyé alakítják a használaton kívüli területeket. Budapest, Kálvin tér, 201819. Fotók: a szerző.

13. és 14 ábra: városi infrastruktúra átértelmezései váratlan használat útján. Budapest, 2017-2018. Fotók: a szerző.

15. 16. és 17. ábra: városi infrastruktúra újrahasznosítása konstrukciós kreativitás útján. Az alkotó és a használó elválik
egymástól. Budapest, 2015. Fotók és a feltárás készítője: Kosztolányi Enikő
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Szintén az alkotóhéthez kapcsolódó terepkutatás eredményeként olyan eseteket is feltártunk, melyek
az előzőkhöz képest rövidebb ideig tartanak, illetve a megvalósuló váratlan használatok a városi
műtárgyakra irányulnak: gyakori jelenség, hogy egy-egy elektromos szekrény pult magasságú, vízszintes
felülete ideiglenesen étkezőpulttá alakul, járda széli pollerek ruhafogassá válnak, vagy párkányok növény
kaspók környékén spontán kialakult dohányzóhelyeket szolgáló asztalok lesznek. Szintén az utcai
műtárgyak és környezetük váratlan elsajátítása révén alakított ki magának az Üllői úton egy bolti eladó egy
nyugágyat a bolttal szemközti járdán. Ebben az esetben fizikai beavatkozás is történik és nem is igazán a
szükség, mint inkább egyfajta, a pihenés terének megvalósítását célzó autonómiatörekvés áll a háttérben.
Különböző használatú terek jönnek tehát létre ideiglenesen, melyekben új értelmezést nyernek az
egyébként használati értékkel nem rendelkező tárgyak. Ezért sorolom ezeket az elsajátítás fogalma alá.
A hivatkozott alkotóhét egyik kutatása például a pollerek váratlan hasznosításával foglalkozott. Ebben
az esetben azonban különbséget láthatunk az előzőkhöz képest. Egy vendéglátóhely előtti járdaterületről
van szó, ahol az üzlet üzemeltetője kültéri könyöklőpultokat akart létrehozni. Ennek megfelelően
speciálisan a pollerek méretéhez igazodó egyedi szerkezeteket gyártatott, melyeket az objektumokra
helyezve létrejöttek a vendégeket kiszolgáló helyek. Azt láthatjuk, hogy ebben az esetben is az üzemeltető
részéről a műtárgy váratlan használata valósul meg, azonban itt a létrehozott produktum szolgáltatássá
válik. Tehát a konstrukciós és konceptuális kreativitásra láthatunk példát, melyek előképei a korábban
említett spontán használatok lehettek. A spontaneitást itt felváltja a tervezés és a szakértelem – az eszközök
elkészítése ugyanis ezt igényli –, illetve az átalakítás használója elválik annak létrehozójától. Egyrészt
felfedezhetjük az elsajátítás jelenségét, abban az értelemben, hogy a belakás, a megtelepedettség jelenik
meg a pollerekkel szemben. Másrészt viszont az uralkodás jeleit is azonosíthatjuk, hiszen a korábbiakhoz
képest itt jóval összetettebb infrastruktúrára és szervezettségre volt szükség. A jelenség a két térfoglalási elv
között helyezhető el, ami a lefebvre-i értelmezés szerint a kooptáció territóriuma. A kooptáció itt abban a
folyamatban érhető tetten, amely során a spontán használat általi téralakításokat a professzionális
vendéglátás tere beemeli magába, vagyis kooptálja. A kiépített találkozóhelyet ugyanúgy a vendégek
aktualizálják, mint a spontán esetekben, de itt ők már Hill szóhasználatában csak passzív használók lesznek.

4.1.2. Váratlan használatok téralakítása épület léptékben
Az épület és épületrész léptékű használat révén történő téralakítást a Budapest történeti belvárosában
egyre nagyobb teret hódító hostelek elemzésével fogom vizsgálni egy 2015 és 2017 között végzett csoportos
kutatásom felhasználásával.150 Mindenek előtt indoklást igényel, hogy a váratlan használatok hatásait
épület léptékben vizsgáló kutatáshoz miért a turizmus, azon belül pedig a szálláshelyek ezen speciális
szegmensének témáját használom. Az indokláshoz a korábban bevezetett foucault-i heterotópia fogalmat
használom. A hostelek az utazás heterotópiájának színhelyei: az ember szabadidős utazása során kilép
hétköznapi teréből mind fizika, mentális és társadalmi értelemben, és belép a „turista létbe”, ahol a munkát
a szabadidő, a megszokott környezetet az ismeretlen, az otthont pedig a szálláshely váltja fel. A szálláshely
hagyományosan erre a célra kialakított épületekben található, mely épületek falai határt is képeznek a
turista tere és a város hétköznapi tere között. Az épületeken belül is megtalálhatók ezek a határok a
személyzeti helyiségek és a vendégforgalmi területek gondos szétválasztásával. Budapesten a hostelek
jellemzően belvárosi társasházakban jönnek létre, ahol jellemzően lakások, irodák és a hétköznapi élet
egyéb rendeltetési egységei kapnak helyet. A lokáció miatt tehát a turizmus heterotópiája áthatásba kerül

150
Gergely Hory, et al., “Exploration of Spatial Design Issues at Backpacker Hostels in Budapest׳s Historic Center:
Informality, Density, and Adaptability,” Frontiers of Architectural Research 6, no. 2, (2017): 157-168.
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a város hétköznapi életének tereivel, például az otthon heterotópiájával. Emiatt különbözik az egykori
lakásokban költöző hostelek példája a szintén lakásokat elfoglaló irodáktól. Azok ugyanis szintén a
mindennapi ritmusába illeszkednek, szemben a hostel napi szinten változó közönségével, mely a
szabadságát akarja megélni. Hasonló okra vezethető vissza, hogy miért nem a korai romkocsmák, vagy
más kiüresedett épület újrahasznositásának példáját vizsgálom. Mivel ezen esetekben teljes épületekről,
illetve használaton kívüli városi területekről van szó, ezért kevésbé hangsúlyosan jelentkezik egy meglévő
heterotópiával való konfliktus, ami a váratlanság társadalmi téri hatásainak feltárhatósága miatt lenne
fontos.
Hasonlóan az előző példához, a belvárosi hostelek esetében is különválik egymástól az új tér létrehozója
– a hostel üzemeltetője – és annak valódi használója, vagyis a vendég.151 Ha a tér kialakítójának
tevékenységét használatként akarjuk leírni, ismét Hill konceptuális és konstrukciós kreativitás fogalmait
használhatjuk. A hostelek ugyan jellemzően nem szálláshely célra épített ingatlanokba költöznek be – igaz
az utóbbi időben erre is született példa –, viszont azokat jelentősen átalakítják a szálláshelyek funkcionális
követelményeinek megfelelően. Sőt, magát az ingatlant is annak megfelelően választják ki, hogy az
alkalmas legyen hostelnek. Ebben a momentumban az ad hoc eszme elveit fedezhetjük fel, hiszen nem
egy speciálisan a célra készített elemet hozunk létre, hanem a meglévők közül választjuk ki a célnak
leginkább megfelelőt. Mivel a hostel funkció előtt más fajta használatban volt az adott ingatlan, ezért
eltérítésről lehetne beszélni. Azonban az elmúlt években létrejött hostelek esetében az előző használat
nyomait a műszaki átalakítás során szinte teljesen eltüntetik, csak a tartószerkezet által adott téri
elrendezés marad meg. Emiatt inkább az elsajátítás használata lenne pontosabb, hiszen a meglévő,
nagyvonalú méretekkel rendelkező terek – melyek eredetileg a polgári reprezentációt voltak hivatottak
szolgálni152 – az új használat szolgálatába kerülnek, a használat pedig alkalmazkodik a meglévő
struktúrához. Uralkodásról akkor beszélhetnénk, ha teljesen új épületet építenének.
A kutatásból kiderült, hogy a leírt jelenség egy professzionalizációs folyamat része, melynek viszonylag
előrehaladott állapota tapasztalható. Az internet és a fapados légitársaságok elterjedése előtti időszakban a
hostelek egy világutazó szubkultúra találkozóhelyei voltak, melyek holléte sokszor csak szóbeli
elmesélések útján volt fellelhető.153 A budapesti turizmus ugrásszerű növekedése előtt Budapesten is
nagyrészt kis költségvetésből létrehozott jellemzően informális, vagyis a legalitás és illegalitás határán
elhelyezkedő hostelek működtek, melyek esetében nem voltak jelentős átalakítások: az ingatlanok
olvashatóan őrizték a korábbi lakás vagy üzleti célú hasznosítás nyomait. Abban a helyzetben a hostel
használat sokkal inkább köthető volt az eltérítéshez. Valamint a hostel kialakítója is aktívan jelen volt a
hostel életében, szemben a mai hostelekkel, ahol nagy létszámú személyzet működteti a szálláshelyeket.
Ha a budapesti hosteleket a hostel napi működése, mint használati mód és az azt befogadó épület
viszonyát vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a hostel elsősorban a tér észlelt momentumában okoz
változást. Egy az Oktogonon 2014 óta üzemelő szálláshelyet példaként véve: az utcáról nézve szinte
egyáltalán nem érzékelhető, hogy az egykori polgári enteriőrök helyén ma nyolc-tizenkét fős hálótermek
kapnak helyet. Az épület belsejében viszont jelentős a működésbeli változás, hiszen a korábban főleg
lakófunkciókkal bíró épület közös terei ma sokkal inkább az utca meghosszabbításának tűnnek a
megnövekedett forgalom miatt: az utcákról ismert szemeteseket helyeztek el minden lépcsőfordulóban,

151
Meg jegyzendő ugyanakkor, hogy a hostelek esetében a személyzet és a vendégek közötti határ gyakran elmosódik,
hiszen sokszor maguk a vendégek vállalnak önkéntes munkát szállásért cserébe.
152
Gábor Gyáni, Hétköznapi Budapest - Nagyvárosi élet a századfordulón (Budapest: Városháza, 1995).
153
Laurie Murphy, “Exploring Social Interactions of Backpackers, ” Annals of Tourism Research 28, no. 1, (2001): 50-67.

54

Cselekvésből tér

18. ábra polgári lakás egy Oktogon téri bérházban

19.ábra: ugyanaz az ingatlan mint közösségi

2017-ben. Fotó: a szerző.

szálláshely 2018-ban. Fotó: Danyi Balázs.

valamint folyamatos, egész napos mozgás, emberi jelenlét tapasztalható. A használók pedig nem az épület
lakói, hanem vendégek, akiknek nincs kötődésük az épülethez, az számukra idegen. Ez a jelenség érhető
tetten a lépcsőházban elhelyezett viselkedést kontrolláló és útbaigazító táblákban, hasonlóan a városi
utcákhoz. Tehát a ma már több mint kétszáz fő befogadására alkalmas hostel működése következtében
megváltoztak az épület korábbi használatai révén kialakult határai: bár egy társasház közös terei minden
esetben átmenetet képeznek a privát és a nyilvános használatú terek között, a hostel működésének hatására
egyértelműen a nyilvánosság irányába változott. Ez a példa is azt mutatja, hogy függetlenül attól, hogy a
hostel milyen körülmények között jön létre, maga a szálláshely – mint használati mód – jelenléte képes
volt átalakítani az épület társadalmi terét.154
Szintén az épület-, illetve épületrész léptékű téralakításokhoz sorolható a 2017-ben Benkő Melindával
és Balla Reginával az Újpalotai lakótelep informális jelenségeit vizsgáló kutatás155 során feltárt informális
kertek, melyeket földszinti lakótelepi lakásokhoz kapcsoltak azok lakói. A kutatást azért emelem a példák
sorába, mert azt mutatja meg, hogy a hétköznapi gyakorlatok megszokott elemei közé épült be egy
(kezdetben) váratlan használat. A jelenség létrejötte nagyban függött az adott épület kialakításától, ugyanis
csak azoknál az épületeknél lehetett megfigyelni a kerítéssel körbezárt kertek létrejöttét, ahol a lakáshoz
földszinti terasz kapcsolódott. A földszinti lakók az évek során fokozatosan elsajátítottak lakóhelyük
közvetlen környezetét, és kiterjesztették otthonuk nyújtotta privát terüket az egyébként osztatlan közös
területre. A jelenség közvetlenül a lakók cselekvéseinek eredménye, kiderült ugyanis, hogy ezen
beavatkozások teljes mértékben informális módon alakultak ki. A folyamat révén a lakótelepi tér elgondolt
momentuma megváltozott: az a tervezői elv, mely szerint a lakótömbök között szabadon használható
egybefüggő zöldterület jön létre, éppen a terület használóinak téri gyakorlatai nyomán nyert új
értelmezést. Az eredetileg tehát nyilvános használatúnak tervezett területek önkényesen privát
használatúvá váltak, melynek fizikai beavatkozások is jelölik a határait. Az elsajátítás olyan példájával
állunk tehát szemben, ahol a kontroll fizikai eszközeivel határolnak le saját használatú területeket. A kertek

Egy hostel jelenlétének persze a tágabb városi környezetre is hatása van: a dzsentrifikáció egyik tudatos eszközeként
is használják például Kanadában vagy Ausztáliában a következő tanulmány szerint Kevin Hannam, és Anya Diekmann,
“From Backpacking to Flashpacking: Developments in Backpacker Tourism Research,” in: Beyond Backpacker Tourism:
Mobilities and Experiences, szerk. Kevin Hannam, és Anya Diekmann (Bristol, Buffalo és Toronto: Channel View
Publications, 2010), 1-7.
Ezen aspektus részletes elemzése további kiterjedt kutatómunkát igényelne, jelen tanulmány keretein belül erre nem
vállalkozunk.
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Melinda Benkő, Regina Balla, és Gergely Hory, ”Participatory Place-making in the Renewal of Post-Communist
Large Prefabricated Housing Estates: Újpalota Case Study, Budapest,” Journal of Place Management and Development 11,
no. 3, (2018): 233-235.
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az elmúlt évtizedekben beépültek a lakótelep hétköznapi megélt terébe, mára a földszinti lakások- és a
környék arculatának szerves részét képezik.

4.1.3. Váratlan használatok téralakító tulajdonságai városi léptékben
Az épített környezet váratlan használata nem csak hétköznapi egyéni akciókként vagy a lakókörnyezethez
kapcsolódó területekre terjedhet ki, hanem bizonyos esetekben egész városrészek, nyilvános terek
működését alakíthatja át. A következőkben három esettanulmányon keresztül részletesebben fogom
vizsgálni a váratlan használatok ezen területét. A városi terek elemzése folytán lehetőség nyílhat az előző
fejezetben

ismertetett

vizsgálati

keretrendszer

átfogóbb

alkalmazására,

hiszen

egy

konkrét

szimbólumrendszerrel, identitással bíró terület esetében hatékonyabban megfigyelhető a tér mindhárom,
Lefebvre által megfogalmazott vetületének vizsgálata. A mikrokörnyezet és a városrészek használata
közötti különbség hasonló a korábban említett jelentéktelen- és félrevezető eltérítés szembeállításához.156
Az utóbbi esetében ugyanis az eltérítés előtt is a társadalom számára fontos jelentéstartalommal bíró
elemek újraértelmezéséről van szó.
Másrészt, ahogyan látni fog juk, a városrészekre kiterjedő használatok az emberi mikrokörnyezethez
kötődő használatokból tevődnek össze, de azok egy átfogóbb rendszert alkotnak, ezáltal az objektumok
megváltozott értelmezéseiről hatékonyabban irányítható a vizsgálat fókusza a tér kialakulására.
Harmadrészt, ezen eseteknél lehetőség nyílik a váratlan használat elementáris megnyilvánulásaitól
kezdve egészen az összetetten szervezett formákig végigkövetni a téralakító hatásokat. Tehát újabb
ismereteket szerezhetünk arról, hogy a használat révén átlakult tér az idő és egyéb tényezők hatására
hogyan alakul tovább, és milyen összefüggések jönnek létre a különböző térfoglalási elvek és működési
mechanizmusok között. Azt várom az esettanulmányoktól, hogy segítségükkel a váratlan használatok
további jellemezői tárulnak fel, melyek a használat következtében létrejövő tér további átalakulásáról és
fejlődéséről nyújtanak ismereteket.
Az esetek kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a használat révén történő téralakítás különböző
aspektusait mutassák be. Mivel terek elfoglalásáról van szó, amelyek, mint látni fog juk, sok kapcsolatot
mutatnak a táborozás téri gyakorlataival, célszerűnek tartom a Hailey által korábban ismertetett kategóriák
mentén – melyek a szükség, autonómia és a kontroll - kiválasztani a vizsgálandó eseteket. A szükség által
indukált térfoglalás kapcsán a 2015-ben a Baross téren spontán kialakult informális menekülttábor esetét
fogom elemezni. Másodikként a Szabadság híd alternatív használatait vizsgálom mint az autonómia
kifejezésének terét. Harmadjára pedig a budapesti lomtalanítások kapcsán meg jelenő különböző
informális területfoglalási gyakorlatok téri analízisére kerül sor, melyhez a kontroll fogalmát társítom.

156

Debord, és Wolman, “A User’s Guide to Détournement.”
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4.2. Szükség térfoglalás: informális menekülttábor kialakulása váratlan használat
során a Baross téren
A következőkben a Baross téren 2015 nyarán zajló események téri elemzéséről lesz szó, mely során a
korábban bevezetett vizsgálati keretrendszert alkalmazva fogalmazok meg új ismereteket a váratlan, nem
tervezett használatok közvetlen téralakító tulajdonságairól.157
A 2010-es évek európai migrációs válsága azóta érinti közvetlenül Magyarországot, amióta az egyre
több halálos áldozatot követelő földközi-tengeri- mellett egyre intenzívebbé vált a szárazföldi úgynevezett
nyugat balkáni migrációs útvonal158 használata. Ezen keresztül a háborúk, és azok következtében kialakuló
gazdasági ellehetetlenülés elől menekülő emberek tízezrei próbálnak eljutni az Európai Unió területére
főleg észak-afrikai és közel-keleti országokból. 2015 nyarán Budapest, azon belül pedig a Keleti pályaudvar
és az előtte levő Baross tér is fontos helyszínévé vált a migrációs válság eseményeinek, hiszen innen
indultak vonatok a migrációs útvonalak végpontját jelentő Nyugat-Európába. Helyzetéből adódóan a
Baross tér ideiglenesen nem hivatalos, spontán tranzit táborrá159 alakult: néhány napos szálláshelyként
használták, valamint alapvető higiéniás és humanitárius szolgáltatások, illetve információ hozzáférés vált
elérhetővé a téren. A következőkben a Baross téren ideiglenesen megvalósult használatok téralakító
hatásait fogom vizsgálni, melyek nyomán 2015 július és szeptember között a város egyik legforgalmasabb
közlekedési csomópontja menekülteket160 ellátó tranzit táborként működött.

4.2.1. A Baross tér rendeltetésszerű, hétköznapi működése
A Baross tér elválaszthatatlan a Keleti pályaudvartól: mind hétköznapi működésében, mind pedig
identitásának formálásában a pályaudvar meghatározó elemeként jelenik meg. A tér elgondolt vetülete a
közlekedés optimalizálásának problémája mentén alakult a XX. század folyamán. A tér formálását tehát a
városi közlekedés fejlődése határozta meg: az 1940-es évekig több villamosjárat végállomása épült ki a
területen, majd a II. világháború után az autóforgalom növekedése, valamint a 2-es metró Keleti
pályaudvarhoz tervezett állomása határozta meg a tér további kialakítását. A gyalogos-, metró- és
autóforgalom hatékony összehangolását célozta a Baross tér 1960-as évekbeli átalakítása, amikor a területet
kétszintessé építették, és létrejött a ma is meglévő fedett-nyitott aluljáró, mely összeköttetést biztosít a
metróállomások, a környező utcák, valamint a pályaudvar között.
Elgondolt térként tekintve tehát a Baross tér egy a város különböző közlekedési rendszereit
összekötő csomópontként értelmezhető. Ugyanezen elv érvényesült a tér 2007 és 2014 között történt
felújításakor, amikor a csomópontba bekötötték az új 4-es metrót is. A városi közlekedésről való tervezői

A fejezethez kapcsolódó publikáció a következő: Gergely Hory és Melinda Benkő, “The Urban Space of the Migrant
Crisis: Analysis of the Spatial Evolution of an Informal Transit Camp at Budapest’s Historic City Centre,” Architektúra &
Urbanizmus 60, no. 3-4 (2017): 126-143.
158
Az Európai Unió határait és partszakaszait felügyelő ügynökség, a Frontex negyedéves kockázat elemzéseket
publikál a különböző migrációs útvonalakról. Az alábbi linken a nyugat balkáni (Western Balkan Route) útvonal
jelentései is elérhetőek: http://frontex.europa.eu/publications/?c=risk-analysis
159
Hailey, Camps, 344. A tranzit tábor (transit facility camp) kifejezést használja könyvében azon táborok
megnevezésére, melyek egy útvonal mentén jönnek létre abból a célból, hogy a vándorló csoportoknak néhány napos
szállást és alapvető szolgáltatásokat biztosítsanak.
160
Az elemzés során a menekült kifejezést fog juk használni mindazokra, akik vallási, nemzeti, illetve társadalmi
hovatartozásuk, valamint országukban dúló háború miatt hazájukból menekülni kényszerülnek. Az ENSZ
meghatározása szerint az emigráns kifejezés a legátfogóbb, hiszen az mindazokat foglalja magában, akik saját
országukat és egy azon kívüli helyen telepednek le. Ebbe a kategóriába tehát beletartoznak azok is, akik a jobb
gazdasági körülmények reményében hagyják el hazájukat. A menekült kifejezés ugyan egy jogi állapot, mégis mivel a
Baross téren ideiglenesen megszállt emberek nagyrésze valamilyen kényszer miatt otthonából menekülni kényszerült,
ezért a menekült szó pontosabban leírja ezen emberek helyzetét.
157
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gondolkodás változását mutatja, hogy míg az 1960-as évekbeli átépítés idején az autóforgalom
dominanciája érvényesült, addig a 2014-ben átadott tér esetében a gyalogos közlekedés került kiemelt
helyzetbe: megnövekedett a csak gyalogosok által használható területek mérete: aluljárókban való
közlekedésnek felszíni alternatívája is meg jelent.
A hétköznapi téri gyakorlatok felől közelítve a területhez megállapítható, hogy az átközlekedés a
leg jellemzőbb térhasználat. A Baross tér tehát tranzit térként működik, amelyet az emberek nagy része
csak arra használ, hogy az egyik közlekedési eszközről átszálljon a másikra. A legtöbben nem azért
érkeznek a területre, hogy itt időt töltsenek, hanem, hogy innen továbbutazzanak: a tér tehát nem egy
célpont, hanem egy utazás köztes helyszíne. Ennek megfelelően a tér területén az emberek nagy része
folyamatosan mozgásban van. A terület fizikai kerete is ehhez a használathoz épült ki: széles, üres
közlekedőterek nagy igénybevételnek ellenálló burkolatokkal. Találhatóak ugyan megpihenést, tehát
statikus, mozdulatlan testhelyzetet kiszolgáló bútorok, azonban ezek csak a rövid időre történő megállást,
a pár perces, kényszerű várakozást teszik lehetővé.

20. ábra: a Keleti pályaudvar előtti parkosított tér

21.ábra: a Baross téri agóra 1985-ben, mint közlekedési

1890-körül. Forrás: Fortepan.

csomópont. Fotó: Elke Wetzig. Forrás: indafoto.hu.

22. ábra: a felújított Baross tér 2014-ben. Fotó Horváth Dániel. Forrás: Építészfórum.
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23. ábra: a gyalogos közlekedés intenzitása és irányai a Baross téren. Az ábra helyszíni megfigyelésen és az aluljáró
környezetében található állomások és megállóhelyek figyelembevételével történő elemzésen alapul.

(1) A Keleti

pályaudvar épülete. (2) Lejárat a 4-es metróhoz. (3) Lejárat a 2-es metróhoz. (4) Lejárat a 2-es és 4-es metrókhoz. (5)
Gyalogos híd az agora fölött. (6) Üzletek az aluljáróban. Illusztáció: a szerző, 2015.

Szintén a gyalogosközlekedés optimalizálását szolgálja az 1960-as évekbeli átalakításkor épített fedetlen
aluljáró vagy „agora”, mely megváltozott formában, de a 2014-ben átadott felújítás után is megmaradt.
Használatában

azonban

változást

okozott,

hogy

míg

korábban

a

pályaudvarról

kiáramló

gyalogosközlekedés teljes mértékben az aluljárószintet terhelte, és ezáltal az agora is egy intenzíven
használt terület volt, addig a beavatkozás után a felszíni gyalogosközlekedés és további útvonalak
kiépítésével az aluljáró nyitott szakasza jóval kevesebb használónak esett útba, így mai állapotában egy
üres, elhagyatott terület benyomását kelti. Ehhez persze az áthaladó gyalogosok számának csökkenésén
túl a terület megnyitása óta üresen álló üzlethelyiségek is hozzájárulnak. Ezáltal egy ellentmondásos
állapot állt elő, hiszen a város egyik legforgalmasabb, legsűrűbben használt csomópontjának közepén
kialakult egy szinte használaton kívüli terület.
A Baross teret megélt aspektusból vizsgálva azt láthatjuk, hogy elsősorban a közlekedés funkcionális
igényeinek változása alakította a teret, és szimbolikus tartalmakkal kevéssé terhelt területről van szó. A
város és az ország kollektív emlékezetébe leginkább a tér 1956-os harcokban betöltött fontos szerepe épült
be. Továbbá

a

Keleti

pályaudvar

mint

Budapest

identitásának

meghatározó

épülete

szintén

többlettartalommal tölti meg a teret. Mindemellett azonban a Baross tér nem különbözik sokban
bármelyik másik forgalmas, belvárosi aluljárótól. Fokozza a terület ürességét, hogy a legutóbbi átépítés
során a város egy teljesen új területet kapott, melyről az elmúlt negyven év során a környezet és az emberek
kölcsönhatása nyomán esetlegesen megélt, szimbolikus jelentéstartalommal bővülő környezeti elemek
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nyomtalanul eltűntek. Az új, steril térben nem találhatóak elemek, melyek a terület történetére, megélt
tartalmaira utalnának.
A hétköznapokban tehát a Baross tér beleillik Augé nem-hely161 fogalmába, miszerint itt az emberek
útjai általában nem keresztezik egymást, tehát nem szolgál találkozások színhelyéül, hanem köztes útként
két „kereszteződés” között, nem cél, hanem átszállóhely, nem belakott, hanem idegen környezet.

4.2.2. A táborozás meg jelenése a Baross téren
A balkáni útvonalakon érkező menekültek, miután nagyrészt illegálisan átjutottak a szerb-magyar határon
– a magyar közlekedési rendszer centrális kialakítása miatt – szükségszerűen át kellett utazzanak
Budapesten ahhoz, hogy folytathassák útjukat Nyugat-Európa felé. Mivel jelentős részüknek a
vonatközlekedés volt az egyetlen opció az utazásra, ezért a hatóságok által 2015 július és szeptember között
menedékkérőként regisztrált162 108085 ember jelentős része hosszabb-rövidebb időre megfordult a Keleti
pályaudvarnál.163 Budapestre érkezve sok utazónak elfogyott a pénze nagy része, így amíg nem találtak
lehetőséget a továbbutazásra, kényszerűen a Baross téren maradtak. Voltak akik az utazás során lemaradt
családtag jaikat várták meg itt, hogy aztán együtt folytassák útjukat. Egy helyszíni riport szerint egy család
átlagosan 3-5 napot töltött a Keleti pályaudvar környékén.164 Egyidejűleg átlagosan néhány százan
tartózkodtak a téren július és szeptember között. Szeptember első napjaiban azonban, amikor ideiglenesen
lezárták a pályaudvart, egyszerre több ezresre torlódott a tömeg.
A következőkben a Baross téren megvalósuló közel három hónapos táborozáshoz kapcsolódó
használatokat fogom feltérképezni, valamint hogy ezek hatására hogyan alakult át a tér elgondolt-, észlelt, illetve megélt vetületeit tekintve. A teret szálláshelyként használó emberek váratlan meg jelenése
nyomán számos további aktivitás jött létre, melyeknek következményeképpen az ideiglenesen táborrá
vált tér evolúciós folyamaton ment keresztül: egy spontán térfoglalásból egy összetett, szervezett, ad hoc
szolgáltató rendszer alakult ki. Ezen folyamatot három szakaszra fogom osztani a létrejött tábor
működése és térbeli felépítése alapján: az első a spontán informális periódus, ami június végétől augusztus
elejéig a tartott. A második szakasznak az az időszak tekintendő, amikor a városvezetés intézkedésekkel,
például tranzit zónák kijelölésével próbálta rendezni a kialakult kaotikus szituációt, amit emiatt a formális
kontroll kísérleteinek (illetve a tranzitzóna időszakának) nevezek. Szeptember elejére nyilvánvalóvá vált, hogy
a formális tranzitzóna kapacitása nem képes kiszolgálni az egyre növekvő tömeget. Ezen időszakban az
önkéntes humanitárius aktivisták száma is megnövekedett, illetve több segítőszervezet is meg jelent. A
Baross téren tehát az informális aktivitások összetett szolgáltatásrendszerré váltak, melyek képesek voltak
dinamikusan alkalmazkodni a rászoruló emberek szükségleteihez. Erre a periódusra kialakult, szervezett

161
Marc Augé, Non-places: Introduction to an anthropology of supermodernity, ford. John Howe (London, New York NY:
Verso, 1995). eredeti meg jelenés éve: 1992. A könyv magyar fordítása is meg jelent: Nem-helyek. Bevezetés a
szürmodernitás antropológiájába, ford. Ágoston Fáber (Budapest: Elmegyakorlat, Műcsarnok-könyvek 11, Budapest,
2012). A szerző elemzi a szupermodernitás nem-helyeit, melyeket mindennapjaink során használunk, mint például az
autópályák, repülőtéri terminálok vagy szupermarketek. Ezen nem-helyeket nagy részben csak szavak és rövid
szövegek, utasítások építik fel, tehát az ember pusztán szövegekkel kerül kapcsolatba az adott tér használata közben.
162
Azok az emberek, akiket határátlépéskor a rendőrségnek sikerült regisztrálni kérvényezhettek menedékjogot, mely
eljárás végéig valamelyik itthoni menekülttáborban kell megszállniuk. 2015-ben ilyen táborok üzemeltek például
Debrecenben és Bicskén, melyek vonattal történő megközelítéséhez is át kellett szállni valamelyik budapesti
pályaudvaron. A legtöbben azonban nem várták meg az eljárás végét, hanem folytatták útjukat valamelyik nyugateurópai ország felé, amihez szintén Budapestre kellett érkezni és a Keleti pályaudvaron átszállni.
163
Eurostat- Statistics Explained, Asylum quarterly report. December 9, 2015. http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Asylum_quarterly_report, letöltve ekkor, december 12, 2015).
164
András Földes, “If you want to hear good thinks about Hungarians, go to Keleti Railway Station,” Index, július 30,
2015,
http://index.hu/belfold/2015/07/30/if_you_want_to_hear_good_thinks_about_hungarians_go_to_keleti_railway_s
tation/#, letöltve ekkor: augusztus 1, 2015.
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informális szakaszként fogok hivatkozni.
Jelen esettanulmány során azokat a tevékenységeket vizsgálom, melyek hatására a Baross tér
hétköznapi működése megváltozott, és létrejött egy váratlan jelenség, mely új értelmezést adott a meglévő
környezetnek. A váratlan használat téralakító tulajdonságait elemzem, melyek kialakítottak egy informális
tábort, ami az Európába menekülő emberek alapvető emberi szükségleteit próbálta ellátni. A helyszíni
adatgyűjtés során kiderült, hogy ezek a menedékhez – vagyis az ideiglenes szálláshelyhez – az ételhez, az
alapvető tisztálkodási lehetőségekhez, valamint a naprakész információkhoz való hozzáférés. Ezen
szükségletek mentén jelentek meg különböző térhasználati formák a menekültek, az önkéntes aktivisták,
valamint az önkormányzati szervek részéről, melyek idővel a fizikai környezetbe való beavatkozásokat is
eredményeztek. A következőkben a szükségletek nyomán meg jelenő téri gyakorlatokat fogom vizsgálni,
különös tekintettel annak bemutatására, hogy a tábor különböző periódusaiban ezek hogyan alakították át
egyre jelentősebben a meglévő környezetet.

4.2.3. Ideiglenes megtelepedés: menedék kialakítása
2015 június végén jelentek meg először nagyobb számban a Baross téren táborozó emberek. Először a
gyalogosok által ritkábban használt, fedett aluljárószakaszokban alakítottak ki maguknak alvóhelyeket,
melyek sok esetben csak a padlóra lehelyezett kartonpapírokból, illetve plédekből álltak. A menekült
emberek tehát az aluljáró tereit nem az átközlekedés, az átszállás, vagyis az optimális továbbhaladási pont
megtalálásának rendszerében érzékelték. A területre azon tulajdonságai mentén tekintettek, hogy mely
részei nyújtanak megfelelő védettséget, valamint a lehetőségekhez képest privát érzetet. A közlekedés –
mint hétköznapi, rendeltetésszerű használat – helyébe az ideiglenes megtelepedés került. A Hill-féle
terminológiában tehát testi kreativitásról beszélhetünk, hiszen egy használat egy attól eltérő rendeltetéssel
létrehozott területen valósul meg. A tér használat által történő megváltozásához hozzátartozik a
környezetben található meglévő tárgyak újradefiniálása is: az eredetileg mozgást segítő korlátokból
ruhaszárítók, a padkákból tárolók, a járófelületből pedig alvótér lett. A téren található egyetlen ivókút
tisztálkodó és mosóhelyiséggé alakult. Tehát a szükséghelyzetben levő emberek a lakásokra, otthonokra
jellemző használati formák lehetőségeit fedezték fel a nyilvános tér berendezési elemeiben. 165
Az egyre melegebb idő és a növekvő tömeg miatt a fedett, rosszul szellőző aluljárók helyett
folyamatosan a nyitott agora térre helyeződtek át az ideiglenes szálláshelyek, ami kevésbé rejtett terület,
hiszen az utcaszintről rá lehet látni, valamint geometriai kialakításából adódóan központi helyzetben van.
Ennek ellenére, ahogy a tér bemutatásánál már láthattuk, az agora egy nagyrészt használaton kívüli terület.
Emiatt úgy tudott heteken keresztül szálláshelyként üzemelni, hogy az a terület hétköznapi forgalmát

165

Az ember és környezete közötti kapcsolat leírására alkotta meg James J. Gibson pszichológus az affordancia
fogalmát. Az affordancia a környezetben rejlő használati lehetőségeket jelöli. Gibson szerint ugyan a dolgok jelentése
megváltozhat az emberek szükségleteinek függvényében, ez azonban nem változtat a tárgyakhoz rendelt
affordanciákon, melyek léte az ember testi adottságaitól függ. Pédául egy vízszintes felület magában hordozza a leülés
affordanciáját, ha az ember testéhez képest elég nagyok a kiterjedései, elég stabil ahhoz, hogy elbírja az ember testét.
Egy azonos méretű vízfelület például nem hordozza ezt az affordanciát. Mivel egy tárgy affordanciája csak az ember
viszonyában értelmezhető, ezért az affordancia valójában nem a tárgy egy jellemzője: az affordancia egy
viszonyrendszer. Forrás: James J. Gibson, The Ecological Approach to Visual Perception, (East Sussex UK, New York NY:
Psychology Press, 2015), 119-136. Az első kiadás éve: 1979. A fogalmat újraértelmezte Don Norman dizájn kutató,
mérnök és pszichológus a The Design of Everyday Things (New York: Doubleday, 1990) című könyvében. Szerinte az
affordanciák nem minden esetben fedik fel magukat az ember számára, ezért bevezette az érzékelt affordancia
fogalmát, mely nem csak az ember testi adottságainak függvénye, hanem annak is, hogy hogyan érzékeli a világot,
azaz, hogy milyen célok motiválják és milyen korábbi tapasztalatai vannak a világról. Jelen esettanulmány kapcsán
megállapítható, hogy egy menedéket kereső ember más lehetőségeket lát a környezet elemeiben, mint egy az aluljárót
naponta ingázásra használó helyi lakos.
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jelentősen nem akadályozta. 166
A Baross tér ideiglenes szálláshelyként való hasznosítása nem csak a menekültek, hanem a velük
párhuzamosan egyre nagyobb számban jelen levő önkéntes aktivisták tevékenységei nyomán alakult ki.
Ők a tér szálláshelyként való működéséhez adománygyűjtő és elosztó tevékenységükkel járultak hozzá a
tábor kezdeti időszakától. Ez azt jelentette, hogy mivel folyamatosan jelen voltak a helyszínen, naprakész
információval rendelkeztek a szükségletekről, amit a közösségi felületeken meg tudtak osztani. Így az
adományok révén a járófelületre terített plédeket és kartonpapírokat folyamatosan felváltották a matracok,
szivacsok és szőnyegek. Az önkéntesek aktivitása révén tehát a téren működő szálláshelyek a táborozó
emberek egyéni, ad hoc, spontán akciójából folyamatosan szervezett rendszerré alakultak. A tér használói
ugyan néhány naponként változtak, de az informális tábor hónapokon keresztül üzemelt
szálláshelyként és folyamatosan alkalmazkodott a változó szükségletekhez.
Az augusztus 8-án a városvezetés által a Baross téren hivatalosan kijelölt tranzitzóna valójában csak a
már kialakult állapothoz próbált alkalmazkodni, hiszen akkor a téren már több mint egy hónapja az
önkéntes aktivisták tevékenysége nyomán informális tranzit tábor működött. Az agorának azt a területét
határolták le táblákkal és műanyag szalagokkal, amelyet a menekült emberek addig is táborhelyként
használtak. Míg azonban az informális periódusban a használók által saját szükségleteik mentén alakult a
tábor, addig a kijelölt tranzitzóna működésében meg jelentek az azt létrehozó vezetés szándékai, melyekkel
irányítani akarta a folyamatokat: a tranzitzónák kimondott célja volt, hogy az ott tartózkodó embereknek
biztosítsák a szükséges feltételeket ahhoz, hogy minél előbb folytatni tudják útjukat és elhagyják
Budapestet.167 Infrastruktúrát biztosítottak tehát a tisztálkodáshoz zuhanyzókkal, pelenkázókkal,
illemhelyekkel és mobil kutakkal. Az ideiglenes menedékek, azaz a szálláshelyek körülményeit viszont
tudatosan nem fejlesztették, amivel azt ösztönözték, hogy az emberek minél előbb továbbáljanak. A
szálláshelyek biztosítása tehát továbbra is a terület informális működtetőire hárult.
Augusztus utolsó napjaitól kezdődően a tranzitzónák elérték kapacitásuk határait a megnövekedett
igénybevétel miatt, valamint szeptembertől az időjárás is egyre hűvösebb lett és az esők is gyakoribbá
váltak. A tábor informális rendszere sátrak telepítésével alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez.
A sátrak főként azokon a területeken jelentek meg, ahol korábban a téren veszteglő emberek plédeket és
kartonpapírokat terítettek le. A kialakult informális időszakban tehát a szálláshelyek létrehozása az
önkéntesek által üzemeltetett szolgáltatássá vált. Közel három hónap alatt a menekült emberek spontán
térfoglalásától eljutott egy informális tábor kialakulásáig, melynek létrejött saját infrastruktúrája.

4.2.4. Higiéniás és egyéb humanitárius szolgáltatások
A menekült embereket segítő önkéntes aktivisták a kezdeti spontán időszaktól kezdve működtettek napi
rendszerességgel ételosztást a Baross téren a felajánlott adományokból. Bár a térre érkező menekültek
használták a pályaudvar környékén levő gyorséttermeket is, tehát a város hétköznapi szolgáltatásait, idővel
olyan híradások jelentek meg, hogy egyre több étteremben nem szolgálták ki őket, mondván, hogy

166
Ez alól kivétel a 2015 szeptember elejei krízis, amikor a pályaudvar hatósági lezárását követően ezrek torlódtak fel
napokra a Baross téren, ami ahhoz vezetett, hogy a téren veszteglő menedékkérők tüntetésekbe kezdtek, majd
tömegesen gyalog indultak el az osztrák–magyar határ felé. Az eseményeket részletesen feldolgozza a következő
dokumentumfilm: Torsten Körner, Three Days in September – Angela Merkel's Difficult Decision, (2015; Broadview tv),
online közvetítés. http://www.arte.tv/en/videos/070829-000-A/three-days-in-september, letöltve ekkor: június 20,
2017.
167
Tarlós István, Budapest főpolgármestere 2015 augusztus 25-én azt nyilatkozta, hogy a „tranzitzónák lényege az volt,
hogy a migránsok a lehető leggyorsabban tovább tudjanak menni.'' Forrás:
Szilvia Bakóczy, “Tarlós átalakítaná a tranzitzónák működését,” Nlc. Augusztus 26, 2015,
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20150826/menekultek-onkentesek-tranzitzonak/, letöltve ekkor: június.23, 2017.
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24. ábra: A tábor a spontán informális periódusban. (1) Fedett alujó, mint menedék. (2) Nyitott agóra. (3) Önkéntesek
információs szóróanyagokat osztogatnak. (4) Önkéntesek ingyen ételt osztanak menekülteknek. (5) Focipálya. (6) Az üres
ózlethelyiségek közötti terek elfoglalása. (7) Önkéntesek által fenntartott mobil wc. (8) Gyorséttermek.

25. ábra: spontán megtelepedés a Baross téri aluljáróban 2015 júliusában. Fotó: a szerző.
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elriasztják a többi vendéget.
A

formális

kontroll

kísérletének

időszakában,

vagyis

a

tranzitzónák

működése

idején

a

városüzemeltetés az önkéntesek rendelkezésére bocsátott egy az agora téren levő üres üzlethelyiséget,
melyet a felajánlott adományok raktározására és szétosztására használtak. A továbbiakban az ételosztás is
ezen a helyszínen valósult meg. Ebben az időszakban tehát egy informális, spontán aktivitás legitimitást
kapott a formális városi üzemeltetéstől azáltal, hogy birtokba vehette annak infrastruktúráját. A
kialakult informális időszakban a téren felgyülemlett adományok mennyisége olyan mértékben
megnövekedett, hogy azok téri organizációja a teljes agora ideiglenes beépítését vonta magával: a
különböző higiéniai szereknek, ruhaadományoknak és élelmiszereknek külön sátrakat és standokat
emeltek az agorán, ahol ezek szétválogatása és szétosztása zajlott. A terület leginkább egy piacra hasonlított
a standok, az áruk és a folyamatos forgatag miatt. Az élelmiszereken, ruhákon, higiéniás eszközökön és
gyógyszereken túl szolgáltatások formájában is meg jelentek adományok: a nyitott aluljáróban ideiglenes
fodrászatot, illetve napközbeni gyerekmegőrzőt működtettek, esténként pedig filmeket vetítettek. Az
aluljáró északi részét a kezdeti informális időszaktól kezdve focipályaként használták a menekült gyerekek.
Ez a tevékenység a tábor teljes időszaka alatt napi rendszerességű gyakorlattá vált. Idővel ebben a
tevékenységben is részt vettek az önkéntesek, és szerepet vállaltak a gyakorlat fenntartásában. Mind a
menekült emberek spontán tevékenységei, mind pedig az önkéntesek kezdeti akciói a téren
tartózkodók körülményeinek javítását célozták melyek együtt alakították a tábor társadalmi terét.

4.2.5. A Baross tér mint információs központ
Az ideiglenes szállás, valamint a humanitárius szolgáltatásokon túl a Baross téren kialakult tábor egy
további alapvető szerepe a menekült emberek számára az információhoz való hozzáférés biztosítása volt.
Ennek tekintetében két forrásról beszélhetünk: az egyik fontos információforrás a legtöbb menekült
embernél levő okostelefon volt, melynek használatához áramra és vezeték nélküli internetelérésre volt
szükség. Ezeket kezdetben a város hétköznapi szolgáltatásait használva próbálták elérni, vagyis a
pályaudvar környékén levő gyorséttermekben. Egy idő után azonban az éttermek üzemeltetői
leragasztották a konnektorokat vagy pedig a biztonsági személyzet nem engedte azok használatát. A
pályaudvaron levő néhány kisebb üzletben megengedték, hogy használják az elektromos hálózatot, így
gyakran lehetett látni a pályaudvar folyosóin nagyobb csoportokat hosszabbítóra csatlakoztatott elosztók
körül ülni: az emberek spontán töltőállomásokon vártak telefonjuk akkumulátorának feltöltésére.
A formális kontroll kísérleteinek időszakában az önkéntes aktivisták rendelkezésére bocsátott
raktárhelyiségben működtettek őrzött töltőállomást, így a telefonok tulajdonosainak nem kellett a töltés
idejére végig a készülék mellett maradni, hanem kaptak egy sorszámot, aminek leadásával azonosíthatták
be feltöltött telefonjukat. A kialakult informális időszakban az aluljáró nyitott részén külön sátrat emeltek
a telefontöltés biztosítására, ahová a Greenpeace támogatásával napelemeket is telepítettek. A töltéshez
használt dugaljak környezetében a kényelmes várakozásra szolgáló ideiglenes ülőbútorokat is kialakítottak,
valamint refugee wifi néven ingyenes internethálózatot létesítettek. Az áramszolgáltatás és az internet
hozzáférés igénye tehát szintén formálta a Baross téren működő tábor működését: a város meglévő
infrastruktúrájának használata helyett elkezdett kiépülni a tábor sajátja a menekültek szükségleteihez
alkalmazkodva.
Az információforrás másik, analóg eszköze az önkéntes aktivisták folyamatos szóbeli és írott
tájékoztatása volt szórólapokon és – a pályaudvar területére kihelyezett – feliratokon keresztül, melyek a
menekültek jogairól, a tömegközlekedés általános tudnivalóiról és aktualitásokról tájékoztattak különböző
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26. ábra: a tranzitzóna időszaka . (1) A Migration Aid önkéntescsoportnak biztosított tároló helyiség. (2) Wc-k, zuhanyzók
és pelenkázók. (3) Mobil vízvetéli hely. (4) Focipálya. Illusztráció: a szerző.

27. ábra: alvás a tranzitzónában. Fotó: a szerző.
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28. ábra: a kialakult informális tábor időszaka. (1) A Migration Aid tárolóhelyisége. (2) Ingyen higiéniás termékeket
szolgáltató sátrak. (3) Mobil vízvetéli hely. (4) Focipálya. (5)(7) Ingyen ruhaneműket szolgáltató sátrak. (6) Ingyen wifi és
telefontöltő zóna. (8) Gyerekmegőrző napközi. (9) Ételszolgáltató sátor.

29. ábra: a hőmérséklet csökkenésével meg jelent egy sátortábor. Fotó: a szerző.
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nyelveken. Az aluljáró függőleges felületei, az agora falai és oszlopai ezáltal új használatot kaptak. A
pályaudvar és a Baross tér az eredeti, hétköznapi használat során is olyan területként működik, amelyet az
embernek olvasnia kell a tájékozódáshoz168: a különböző utcákat jelző feliratok, nyilak, számok, a vonatok
indulását jelző táblák, és további grafikai jelek értelmezésével található meg az úticélnak megfelelő irány.
A térre érkező menekültek számára viszont ezek a feliratok érdektelenné váltak: nem csak az idegennyelv
miatt, hanem azért is, mert az ő térhasználatuk szempontjából szükségtelen volt tudni, hogy például az
aluljáró melyik kijáratán lehet elérni a Damjanich utcát, vagy hogy hol lehet átszállni a 2-es metróra.
Ehelyett az ideiglenes feliratok a kialakult új térben való tájékozódást segítették: használatukkal könnyebbé
vált megtalálni a különböző humanitárius sátrakat vagy a telefontöltő központot. Az állomásépületen belül
a hivatalos, formális utastájékoztatás infrastruktúrája nem tudott alkalmazkodni a hirtelen meg jelent nagy
számú használó szükségleteihez, ezért az aktivisták egyszerű, de gyors eszközökkel – a vonatindulásokat
mutató kijelzőkre kiragasztott, kézzel írt, arab nyelvű üzenetekkel – olvashatóvá, és ilyen módon
használhatóvá tették az állomást a menekültkrízis idejére. Az ad hoc eszközökkel készített alternatív jelzőés tájékoztató rendszer a létrejött tábor társadalmi terének fizikai megnyilvánulásaként értelmezhető,
melynek megismerésével láthatóvá és olvashatóvá váltak a terület alternatív működésének téri
gyakorlatai.

30. ábra: az önkéntesek kézzel írt papírokkal és hangosbemondókkal segítették a menekültek tájékozódását az
állomáson. A képen a formális és informális tájékoztatási rendszerek közötti különbség válik láthatóvá. Fotó: a szerző.

4.2.6. Politikai aktivitások
A nyitott agora tér a társadalmi élet olyan központjává alakult, ahol emberek és információk
találkoztak: a Baross tér célhellyé alakult. Szeptemberben a rendőrség lezárta az állomást, ami
megakadályozta a menekült emberek továbbutazását Ausztriába. Az intézkedés eredményeképpen a
Baross téren veszteglő több ezresre duzzadt tömeg demonstrációba kezdett, mely során az állomás
megnyitását követelték. Az agora különböző területei, melyek korábban a tábor mindennapi funkcióit

168

Augé, Non-places, 96.
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látták el, valamint a spontán sporteseményeknek adtak helyet, a politikai kifejezés fórumaivá váltak. Az
agora geometriája lehetővé tette, hogy nagy tömegek gyűljenek össze és látványosan hallassák a hangjukat.
Következésképpen a Baross tér néhány napra nemzetközi médiafigyelmet kapott, aminek nyomán
például osztrák önkéntesek autókaravánokat szerveztek a téren megszállt emberek Ausztriába szállítására.
A demonstráció aktusa különbözött a többi, szeptemberre már bejáratottá vált használati módtól:
nemcsak a politikai jelleg miatt, hanem abban is, hogy míg a formális kontroll kísérleteinek
időszakában és a tábor informális szakaszában a táborban zajló tevékenységek szinte mindegyike
önkéntesek által fenntartott szolgáltatássá vált, addig a demonstrációkat a menekült emberek hozták
létre önszerveződés révén, aminek következtében ismét fellazult a tér. A téren tartózkodók az alapvető
szükségletekre redukált emberekből 169 aktív cselekvőkké váltak.
Miután szeptember közepére elkészült a szerb-magyar határon felállított határzár és nyugatra távoztak
a tér ideiglenes lakói, megszűnt a menekültek tömeges jelenléte Budapesten és a Baross téri tábor hirtelen
eltűnt. Az agora ismét egy alulhasznált, az idő nagy részében üres területté vált.

31. ábra: mindennapi élet a táborban. Fotó: a szerző.

4.2.7. A használatok téralakító tulajdonságainak értékelése és a tér momentumainak
változásai
A 2015. június és szeptember között a Baross téren lezajlott események révén egy olyan tér jött létre, ami
egy informális menekülttáborként működött. Kezdetben a területre érkező menekült emberek ideiglenes
megtelepedéshez kötődő tevékenységei termelték meg a tábor terét. A jellemzően félreeső, kevésbé

Giorgio Agamben, Homo sacer: Sovereign Power and Bare Life (Stanford, CA: Stanford University Press, 1998).
Agamben a menekült embereket olyan kiszolgáltatott egyéneknek tekinti, akiket megfosztottak jogaiktól és politikai
mozgásterüktől. Ennek kapcsán vezeti be a homo sacer fogalmát. Arisztotelész elméletére hivatkozik, aki az élet két
aspektusát különbözteti meg: egyrészt az élet mint biológiai jelenség (zoē), és az élet, ahogy azt az ember éli, vagyis az
élet politikai rétegei értendőek ez alatt (bios). A homo sacer ezen utóbbitól van megfosztva.

169
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frekventált területeken alakítottak ki maguknak ideiglenes szállást, de a tér fizikai kiterjedése kezdetben
nem mutatott egyértelmű határvonalakat, hiszen a menekült emberek mindennapi igényeik ellátásához
nagyrészt ugyanazt az infrastruktúrát vették igénybe, mint a város többi használója (tisztálkodás, étkezés,
információ). Az aluljáró egyes szakaszainak hétköznapi megtapasztalása viszont jelentős változáson ment
keresztül: az aluljárón áthaladó járókelőként az embernek az volt az élménye, mintha egy privát
hálótermen kellene végig haladnia: egész családok alakították ki szükségszerűen saját életük színterét az
egyébként nyilvános használatra létrehozott területen. A nyilvános élet tere a személyes tér jegyeit kezdte
mutatni. Ahogy egyre több szereplő tevékenysége megjelent a tábor formálásában, annak határai
folyamatosan változtak és konkretizálódtak: a tranzitzónák időszakában fizikai lehatárolások is létrejöttek
a városvezetés által, illetve a tábor infrastruktúrája fokozatosan vált le a város hétköznapi szolgáltatásairól,
ami tovább körvonalazta a tábor határait.
A váratlan használatok a Baross téren a „tábor” különböző periódusaiban
korai informális

kisérletek a formális

a kialakult, szervezett

táborozás

kontrollra

informális szolgáltató
tábor

használatok

-Menedék kialakítása

Infrastruktúra biztosítása az

Étel, szállás, higiéniás és

céljai,

-Élelemiszerek beszerzése

alapvető emberi igények

információs szolgáltatások

motivációi

és higiéniai igények ellátása
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informális eszközökkel.

fizikai
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kiterjedés

valamint a kevésbé

informálisan kijelölt

frekventált aluljáró

területe.

-Információszerzés

szakaszok.

határok

A táborozással privát

Jelölőkkel fizikai határvonal
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I. táblázat: a váratlan használatok a tábor különböző periódusaiban.

A tér elfoglalásában az eltérítés elvei olvashatóak ki: a menekült emberek tevékenységei a belakáshoz,
megtelepedettséghez, a tér emberi használathoz alakításához köthetők, melyben az elsajátítás jegyei
fedezhetők fel, mégis eltérítésről beszélhetünk, hiszen ennek helyszínét más téri gyakorlatok végzésére
hozták létre, melyek a hétköznapi használat mellett meg is valósulnak. A téren való jelenlét során
megvalósuló közösségi használatok, mint például a focizás, szabadtéri filmvetítések, szintén a
gyalogosforgalmat szolgáló tér eltérítéseként értelmezhetők. Ezek időben később jelentek meg, mint a
szállások kialakítása. Azt láthatjuk, hogy a kezdetben csak az elsődleges emberi szükségletek kielégítése
mentén létrejött használatokat a közösségi élet tevékenységeinek megjelenése követte, melyekben a
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Franck és Stevens révén megismert fellazult tér jelensége olvasható ki.
A tábor egy önálló teret alkotott, ami a meglévő aluljáró elgondolt téri vetületén hozta létre sajátját. A
kialakult informális időszakra funkcionális zónák alakultak ki: elsősegély sátrak, tisztálkodó területek,
szálláshelyek, mobiltelefon töltő pavilonok, valamint közösségi programok színhelyei. Ezek az aktivitások
a tábor üzemelése alatt konkrét helyszínekhez kötődtek, mely alapján kirajzolódott a tábor téri rendje.
Szintén az elgondolt vetülethez kapcsolódik, hogy mind a város lakói, mind a menekült emberek, mind
pedig a város vezetése számára a Baross tér azzá a hellyé változott, ami a „menekültválság központja.”170
Részben ennek eredménye, hogy az első tranzitzónát is itt állították fel. Az aluljáró tehát három hónapra
menekült térré alakult a város elgondolt horizontján.
A tér észlelt vetületében szélsőségesen szembetűnő a változás: a megjelenő használat előtti
hétköznapokhoz képest egy emberekkel és aktivitásokkal zsúfolt tér jött létre. Olyan téri gyakorlatok
jelentek meg, melyek a területet használatának addig ismeretlen lehetőségeit mutatták meg. A tábornak
létrejött a saját fizikai téri rendszere, mely a téren való tájékozódás addig megszokott rendjét is felülírta.
A Baross tér megélt momentuma is változott, hiszen a terület új jelentést kapott: az európai migrációs
válságként hivatkozott171 jelenség egyik mementója lett. A helyszíni médiatudósítások bejárták a világot,
és a Keleti pályaudvar előtti események nagy hatással voltak mind a hazai, mind az európai migrációs
politikára. A létrejött tábor használóinak aspektusából a megélt momentum lenyomatai olvashatók voltak
az agora falaira krétával felírt emlékek és üzenetek formájában. A tábor élménye megjelent például
Mundruczó Kornél Jupiter holdja című filmjében is.172 A területhez tehát a tábor révén új
jelentéstartalmak, élmények kapcsolódtak, melyek további rétegeket adtak a Baross tér társadalmi terének
megélt aspektusához.
A Baross tér a váratlan

A Baross tér a váratlan használat

használat meg jelenése előtt

meg jelenésével

A tér elgondolt

Budapest egyik legösszetettebb

Egy olyan tábor tér, ahol különböző

aspektusa

közlekedési csomópontja.

humanitárius funkciók, szállás és

A tér észlelt aspektusa

Az agoratér nagyrészt üres, kihasználatlan

A terület emberekkel zsúfolt, ahol a

érzetet kelt. Jellemző tevékenységek a

megtelepedés alapvető tevékenységei

téren való áthaladás egyik közlekedési

zajlanak.

információ érhető el.

eszközről a másikra történő átszállás
miatt, valamint a rövid idejű várakozás.

A tér megélt aspektusa

A Keleti pályaudvar mint a város egyik

A terület az európai menekültválság

kapujának hatása határozza meg a tér

egyik mementójává vált.

identitását.
II. táblázat: a Baross tér a tábor előtt és alatt.

170
A menekült emberek megnövekedett jelenléte a város több helyszínén is meg jelent, melynek következményeként a
városvezetés a Nyugati pályaudvaron és a Déli pályaudvaron is létrehozott Tranzit Zónákat, ott azonban a váratlan
használatok hatásait kevésbe lehetett megfigyelni, sokkal inkább a Baross téren már a váratlan használatok mentén
kialakult szolgáltató rendszereket adoptálták. A Baross tér mellett található II. János Pál Pápa téren is meg jelent a
menekültek ideiglenes megtelepedése. Ez a terület a Baross téri jelenség kiterjedéseként fogható fel. A kutatás kapcsán
végzett helyszíni terepmunka ezen lokációkkal is foglalkozott, azonban jelen tanulmányban csak a Baross tér
eseményeit dolgoztam fel, hiszen az itt zajló események kapcsán lehetett leghatékonyabban megfigyelni a váratlan
használatok generálta tér evolúciójának folyamatát.
171
Financial Times, “What is the European migrant crisis and how has it evolved?” letöltve ekkor: szeptember 4, 2017,
http://www.ft.com/intl/ cms/s/2/cdd88362-524e-11e5-b029-b9d50a74fd14.html#axzz415qv6kfG
172
Kornél Mundruczó, Jupiter holdja, (2017; Budapest:InterCom, 2017) DVD.
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4.2.8. Összegzés
Az elemzésből nem csak arra kaptunk igazolást, hogy a váratlan, nem tervezett használatok közvetlenül
képesek tereket kialakítani városi léptékben is, hanem olyan ismereteket szereztünk a kialakult tér időben
lezajló alakulásáról, melyek legfontosabb tanulságai a következőképpen foglalhatók össze: a Baross tér
esetében azt láttuk, hogy alig három hónap alatt emberek spontán cselekvései révén egy szervezetlen
térfoglalásból saját belső szabályokkal és infrastruktúrával bíró komplex tér alakult ki.
A szükség mentén létrejövő tevékenységek tehát képesek kitermelni egy saját teret, mely tér idővel
a szervezettség és az igényeket szolgáló fizikai elemek tekintetében fejlődésen megy keresztül. Ennek
következtében az eredeti használók, akik tevékenységükkel közvetlenül megtermelték a teret, a tér
fogyasztóivá válnak, hiszen a megtermelt tér szolgáltatások rendszerévé válik. A közvetlen cselekvések
bizonyultak hatékony eszköznek a tér termelésében a város hagyományos, formális működési
mechanizmusaival szemben.
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4.3. Az autonómia tere: a Szabadság híd alternatív használatainak téralakító
tulajdonságai
A következő esettanulmány a Szabadság híd váratlan használatainak téralakító tulajdonságaival foglakozik,
ami magában foglalja a híd rendeletésszerű működése mellett létrejövő alternatív használatokat, a 2016
nyarán az autó és villamos forgalom elől lezárt hídon meg jelenő aktivitásokat, valamint az ennek nyomán
évről évre a hídon megvalósuló szervezett közösségi teret. Első pillantásra sok hasonlóságot láthatunk a
Baross téri példával a térfoglalás eszközeit illetően: a híd meglévő infrastruktúráját értelmezik át az
emberek saját testi kreativitásuk révén, illetve néhány új elem beillesztésével. A 2016-os eseményeket
tekintve az időbeli aspektus is hasonló, hiszen behatárolt ideig zajlott az aktivitás. Van azonban egy jelentős
különbség, mégpedig a használatok motivációja: a Baross téren az emberek humanitárius vészhelyzet
következtében, kényszerből, a szükség által motiválva fejtették ki az alapvető emberi megtelepedettséghez
kötődő aktivitásaikat. Ezzel szemben a Szabadság hídon a kényelmes, élhető, és szabadon használható
terekre vágyó, a Dunától elszakított lakosság igényei jelentek meg. Tehát a szabad emberi cselekvés
autonómiájára való törekvés spontán megnyilvánulása jött létre.

4.3.1. A budapesti Duna-hidak térbeliségéről
A budapesti Duna-hidak nem csak Budát és Pestet kötik össze, hanem a város identitásának legfontosabb
épített elemei közé tartoznak. Megtapasztalt fizikai jelenségként tekintve őket impozáns méreteik és magas
építészeti minőségük tűnhet fel először, mely tulajdonságok arra engedik következtetni a szemlélődőt,
hogy nem pusztán funkcionális mérnöki műtárgyakról van szó, hanem különleges jelentőséggel bírnak.
Megtapasztalásuk különböző: helyzetükből és kialakításukból adódóan van közöttük olyan, amelyik
elsősorban a közlekedést, az áthaladást szolgálja, és leginkább egy autópályához hasonlít, míg például a
Szabadság híd városi sétálóutcaként is működik. Túlságosan absztrakt szemlélethez vezetne, ha a hidakra
csak mint objektumokra tekintenénk, hiszen azok elvonatkoztathatatlanok közvetlen környezetüktől: a
hidak megtapasztalásához hozzátartozik a városi panoráma. A város látványa a hídról egyaránt a híd részét
képezi, annak élményétől elválaszthatatlan, mint a láncszemek vagy szegecsek. A mindennapi téri
gyakorlatokat tekintve a hidak használata nagy részben a közlekedéshez kötődik: a hidak fontos elemei a
város mind egyéni, mind közösségi közlekedési hálózatának, tehát nem úti célok, mint egy épület vagy
más városi helyszín, hanem a mindennapi ingázás útvonalainak részei.
A hidak története összeforrt a város történetével: a reform kor, a dualizmus, Budapest ostroma, az
újjáépítés és az államszocializmus rendszere mind rajtuk hagyták a maguk történeti lenyomatait. Tehát a
társadalmi tér megélt aspektusát tekintve, a hidak rendkívül rétegzett tartalommal telítettek, hiszen az
elmúlt közel kétszáz évben lezajlott közélet élményeit tartalmazzák. A Lánchídhoz tartozó élmény például
Széchenyi István tevékenysége. Az összes Duna-híd megélt elemeihez kötődik a II. világháború pusztítása,
amikor az összes hidat felrobbantották. A Margit hídon 1956. október 23-án átvonult a tüntető tömeg.
Nem csak történeti események, hanem meghatározó eszmék, ideológiák, szimbólumok kötődnek a
különböző hidakhoz, illetve ők maguk váltak szimbólumokká. Tehát a hidak a tér elgondolt aspektusából
tekintve is jelentőséggel bírnak: kiolvasható belőlük, hogy az adott korszakban a társadalom hogyan
fogalmazta meg-, illetve milyen elvek mentén építette saját magát. A Lánchíd volt például az első híd,
melynek használatakor a társadalom minden tag jának egyenlő módon kellett hídpénzt fizetni, amely
szabályban a polgárosodás eszményét lehet felismerni. Az 1960-as években épült Erzsébet híd
kialakításában a motorizációba, a technológiai fejlődésbe vetett optimista hit olvasható ki, valamint az
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ebből következő azon urbanisztikai elv, mely az autóközlekedést helyezte a város működésének
középpontjába.
A hidak elgondolt vetületének egy további olvasata a tartószerkezetként való értelmezés. Hidak
esetében ezen szemlélet azért is kaphat jelentős hangsúlyt, mert fizikai meg jelenésüket döntően
befolyásolja a szerkezeti kialakítás. Ha önmagában csak tartószerkezetként tekintenénk a hidakra
természetesen egy absztrakt szemlélethez jutnánk, és a Szabadság híd például csak egy ún. Gerber-tartó
lenne, viszont ezen vetület fontos a hidak társadalmi tériségének összetett értelmezéséhez: tehát egyszerre
emlékművek és a város hétköznapi téri gyakorlatának részét képező mérnöki műtárgyak.

4.3.2. A Szabadság híd mint nyilvános közösségi tér: a fizikai adottságok és a váratlan
használat összefüggései
Az áthaladás domináns gyakorlatának résein meg jelennek alternatív használati módok, szokások, melyek
nem kapcsolódnak a híd elsődleges funkciójához: ilyen például a korlátokon és acéltartókon az
úgynevezett „szerelemlakatok” elhelyezésének gyakorlata, vagy az időről-időre elforduló szélsőséges
jelenség, amikor a híd öngyilkossági kísérletek helyszínévé válik, amire az ad lehetőséget, hogy a tartók
könnyen megmászhatók. Ez az adottság egy további használatot is szolgál: a híd közepén elhelyezkedő
befüggesztett szakasz hosszú, vízszintes felületet képez, melyre felmászva a városlakók gyakran
piknikeznek a belváros látványába feledkezve. Azt láthatjuk, hogy számos gyalogosban felmerül az igény
a budapesti panoráma környezetében való közösségi időtöltésre, valamint rendelkezésre áll egy olyan
geometriai tulajdonságokkal bíró környezet, mely lehetőséget ad ezen téri gyakorlat megvalósulására.173
Feketeházy János, a híd tervezője, elsősorban a híd formájának esztétikus meg jelenése miatt döntött a
középső, egyenes elem mellett. Az optimális tartószerkezeti erőjáték ugyanis íves forma beillesztését
indokolta volna.174 Azon mai hétköznapi jelenség tehát, hogy fiatalok a híd szerkezetének középső részén
rendszeresen piknikeznek az eredeti tervezői formai-esztétikai szándék melléktermékeként, nem
tervezetten jött létre.
A híd tartóeleme közösségi térré alakul, melyet az emberek közvetlen testi aktivitása hoz létre, vagyis
az a tett, hogy felülnek a híd tartójára. Tschumira utalva az esemény ad új tartalmat az épített környezetnek,
és az új tér addig van jelen, míg maga az esemény tart. Az elsajátítás jelenségét fedezhetjük fel abban az
értelemben, ahogyan Lerup vagy Hertzberger ír róla: az ember belakja, otthonossá teszi a környezetét
pusztán azáltal, hogy nem a tervezett módon, hanem saját igényeinek, értelmezéseinek megfelelően veszi
használatba: a Szabadság hídon sétáló ember hamar ráeszmél, hogy a dunai látkép környezetében eltöltött
szabadidő különleges élményt ad. A tartó kialakítása pedig alkalmas arra, hogy ezt az igényt kiszolgálja: a
híd „megmászása” révén kiszakadunk a megszokott téri gyakorlatokból és új, külső helyzetből
szemlélődhetünk, mintha egy kilátóból tekintenénk végig tájon. A jelenség a fellazult tér fogalmára is
példa, hiszen Franck és Stevens nem csak a már meglévő használat átalakulására, hanem az eredetileg
használaton kívüli területek birtokbavételére is kiterjeszti azt.175 Egy napi rendszerességgel zajló jelenségről
van szó, amely egy tartószerkezeti elemet nyilvános közösségi pihenőhellyé alakít. Az új használat téri
lehetőségeit nagyban korlátozzák a fizikai adottságok, mint például a híd állandó gépjárműforgalma.

Ebben az esetben szintén a Baross tér belakásával kapcsolatban már említett affordancia jelensége fedezhető fel.
László Kollár, Bevezetés a tartószerkezetek tervezésébe: [jegyzet], (Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2008).
175
Franck és Stevens szerk., Loose Space, 2.
173
174
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4.3.3. A nyilvános közösségi tér kiterjesztése: a használatból felfüggesztett híd
2016-ban útfelújítási munkákat végeztek a Szabadság híd budai hídfőjének közelében, aminek idejére
szünetelt a híd gépjárműforgalma. A nyári hónapokra a híd kiszakadt a város forgalomhálózatának
hétköznapi működéséből. A gyalogosok számára azonban továbbra is nyitott maradt, mozgásterük viszont
kiterjedt a villamos- és autósávokra is. Nem csak a gyalogos közlekedés jutott ilyen formán nagyobb
területhez, hanem az előzőkben bemutatott közösségi használat is: a piknikező csoportok elkezdték
használatba venni a híd teljes területét. A járműhasználat alól felszabadult környezet további közösségi
aktivitásoknak is lehetőséget adott: a Szabadság híd közel három hónapig olyan nyilvános közösségi térré

32. ábra: a Szabadság híd hétköznapi működésekor. (1) Autó- és villamos közlekedés helye. (2) Gyalogos közlekedés
helye. (3) Piknikezés a híd tartóján.

33. ábra: a befüggesztett tartószakasz használata informális közösségi térként a híd hétköznapi működése mellett. Fotó:
a szerző.
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alakult, ahol spontán módon a helyszínen, illetve közösségi oldalakon szervezett események zajlottak
bármiféle felülről szervezett, központi üzemeltetés vagy felügyelet nélkül. A formális városüzemeltetés
tevékenységének melléktermékeként létrejött egy fizikai tér, mely mentesült mind a korábbi funkcionális
terheléstől, mind pedig a közterületekre vonatkozó működtetésbeli kontroll alól. Senki nem tervezte el
előre, hogy a híd közösségi térként üzemeljen: a városlakók spontán, kollektív téri gyakorlatai
folyamatosan töltötték meg új tartalommal a kiüresedett környezetet. A lezárás utáni használatbavétel
példaként szolgál az eltérítés jelenségének Lefebvre-féle meghatározására, hiszen a környezet eredeti
funkciója megszűnt, és helyébe újak léptek. A híd, ami eredetileg elsősorban az áthaladást hivatott
biztosítani, ezáltal célhelyszínné vált. Ahogy már láttuk, a gyalogosoknak szánt területeken és a
tartószerkezeten a hétköznapokban is meg jelent a közösségi funkció, tehát a lezárással ez terjedt ki a
Szabadság híd teljes területére. Azáltal pedig, hogy a gyalogosok nagyobb teret kaptak, a használat
sokféleségének növelésére is lehetőség nyílt.

4.3.4. A híd új használatainak bemutatása
A lezárás következtében a Szabadság híd a szabadidő eltöltésének terévé vált és hasonlóan működött, mint
egy városi park. Különbség azonban, hogy egy parkot, vagy egyéb más pihenésre szánt városi területet
szándékosan azzal a céllal építenek, hogy a város használóinak biztosítsák a munkából való kikapcsolódás
tevékenységeit, és ehhez létrehozzák a megfelelő infrastruktúrát. A Szabadság hidat azonban nem ilyen
rendeltetésre szánták: maguk az emberek alakították át pihenőtérré, amikor arra lehetőségük nyílt.
Szabadidős területnek megfelelően a híd használata főként a délutáni és esti időszakban, valamint
hétvégén vált intenzívvé. Napközben leginkább turisták fotózkodtak a híd közepén, míg más gyalogosok,
illetve biciklisek közlekedésre használták nem csak a járdát, hanem az utat is. Később, a délutáni órákban
elkezdtek meg jelenni a piknikezők, akik kezdetben a híd tartóin, illetve a járdaszegélyen ültek, majd ahogy
ezek megteltek, folyamatosan foglaltak helyet a híd belső részein is. Az utakra és a villamos sínekre
plédeket terítettek, a függőleges rácsos tartók közé pedig függőágyakat feszítettek. Gyakran meg jelentek
kempingszékek, illetve voltak, akik hordozható kerti tűzhelyeken vacsorát sütöttek. Mindezen tárgyak és
a hozzájuk kötődő használatok az ideiglenes megtelepedettség, a terület elsajátításának, azaz
belakásának eszközei. Mindezen jelenségek megszokottak egy közparkban, azonban azáltal, hogy egy
váratlan helyszínen valósulnak meg, a tevékenységek új, szokatlan élményekkel párosulnak a résztvevők
számára, ami miatt eltérítésről beszélhetünk Debord és Wolman nyomán. Szintén a fogalom alá sorolható
a többi jellemző esemény is a hídon, mint például a rendszeres jógaórák vagy az esti koncertek. Hill
értelmezésében ezen tevékenységek is leírhatók a kreatív használattal. A kreatív használat módja pedig itt
mentális és testi, azaz cselekvések eszközeivel, fizikai átrendezés nélkül valósult meg. Ezek
megfeleltethetők Brandes nem-szándékolt dizájn fogalmának is, hiszen például a piknikezés révén a tartók
horizontális részei ülőfelületként, a vertikálisak pedig függőágyak támaszaként, a sportesemények során
az út és a villamospálya sportpályaként üzemelt: a váratlan használatok adtak új tartalmat a környezet
elemeinek.
A Szabadság híd lezárását követően meg jelenő szabadidős használatok, azaz a piknikezés, koncertezés
és egyéb szórakozási formák új tartalmat adtak az ideiglenesen kiüresedett hídnak: korlátlanul
hozzáférhető városi köztérré alakult, melynek működését tervezett rendeltetés híján az adott
pillanatban zajló tevékenységek és események formálták. Ebben az esetben is váratlan használatokról
beszélhetünk, melyek elsajátították és eltérítették a nyilvános teret. Az elsajátítás itt nem jár más szereplők
kizárásával, hiszen az autó- és tömegközlekedést használóit már eleve kizárták a területről az útfelújítás
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34. ábra: A 2016 nyarán az autó- és villamosforgalom elől lezárt híd egy hétköznap délelőtt. Fotó: a szerző.

35. ábra: Egy hétköznap este a lezárt hídon 2016 nyarán. Fotó: a szerző.

miatt. Éppen ez hozta létre az alapszituációt. Az elsajátítás itt tehát nem exkluzív, hanem inkluzív, és új
tartalmakat generál. Hertzberger vagy Lerup értelmezéséből kiindulva az elsajátítás itt belakásnak, illetve
használatbavételnek tekinthető, mely során egy személyes, újraértelmezett kapcsolat jön létre a környezet
és a használó között. Fizikai téri kiterjedését tekintve a váratlan használatok területe a híd geometriai
méreteivel azonos.
A Szabadság híd újrahasznosításának időbeliségét vizsgálva egy egyszeri, alkalomszerű jelenség volt:
amikor közel három hónap után ismét megnyitották a hidat az autóforgalom előtt, a váratlan használatok
szükségszerűen eltűntek, illetve a napi rendszerességgel zajló piknikezés visszaszorult a híd tartóira.
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36. ábra: autóforgalom helyén spontán koncert. Fotó: a szerző.

4.3.5. A spontán létrejött tér továbbélése
A Város és Folyó Egyesület (VALYO) kezdeményezésére 2017-ben négy nyári hétvégére ismét lezárták a
hidat az autóforgalom elől, ezúttal tudatosan abból a célból, hogy újra létrejöjjön az előző évi jelenség.
Ezen túl olyan beavatkozások is megvalósultak, melyek a közösségi tér használhatóságának javítását
szolgálták. Ilyenek voltak például a híd lábához telepített mobil wc-k, a kihelyezett szemeteskukák vagy a
biciklisforgalom járdákra terelése. Tehát a közösségi tér elkezdte a saját igényeihez formálni a hidat. Ebben
a folyamatban az elsajátítás lefebvre-i értelmezését ismerhetjük fel: az új használat saját szükségletei
mentén átalakítja a környezetet, és közben nem elpusztítja azt – mint az uralkodás esetében –, hanem
szimbiotikus együttélést akar kialakítani. Az új tér kitermelte saját szabályrendszerét: az előző évi
kontrolláltalanul alakuló határtalan tér határokat kapott mind fizikai, mind pedig időbeli értelemben. Az
alapvető különbség tehát a 2016-os és 2017-es események között, hogy míg előbbi esetében a hídlezárás
nyomán jelent meg a közösségi tér, addig utóbbinál az előzőleg megtermelt közösségi tér váltotta ki a
lezárást. A piknikezés vagy jógázás nem csak attól válik különleges élménnyé, hogy váratlan helyen valósul
meg, hanem attól is, hogy éppen a Szabadság hídon. A létrejött közösségi tér és a Szabadság híd együtt
alkotnak társadalmi teret: a fizikai környezet és a közösségi tér kölcsönösen formálják egymást. Ebben az
esetben tehát a kooptáció jelenségére látunk példát, mely több aspektusból is értelmezhető: egyrészt a
váratlanul meg jelenő használat által létrejött tér kooptálja a híd fizikai terét. A kettő kölcsönhatásából egy
olyan egyedi identitással bíró közösségi tér alakul ki, mely csak a híd egyes tulajdonságaival együtt
értelmezhető. Ennek megnyilvánulását lehetett látni a 2018-as Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálé176
Magyar Pavilonjában bemutatott Szabadság híd – Új horizontok a városban177 című kiállításra megépült
installáción. A szerkezet a közösségi tér élményét idézte meg felhasználva a híd egyes fizikai tulajdonságait:
a környezetből való kiemelt helyzetet, a panorámát, a szerkezet enyhe ívét, valamint a jellegzetes zöld

176
Ware-Nagy, Orsolya, “Freespace – Megnyílt a 16. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálé,” Metszet: építészet
újdonságok szerkezetek részletek, no. 3 (2018): 64-66.
177
Júlia Oravecz, Anna Göttler és Éva Tornyánszki, szerk, Szabadság híd – Új horizontok a városban (Budapest: Ludwig
Múzeum, 2018.)
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színt. A tervezők tehát azokat az elemeket emelték ki, melyek a közösségi tér megtapasztalásakor kerülnek
előtérbe.
A kooptáció másik értelmezése a 2016-os spontán létrejött tér és az azt követő években szervezetten,
civil

kezdeményezésre

és

a

formális

városvezetés

jóváhagyásával

megvalósított

közösségi

eseménysorozatok között ismerhető fel. Ezen utóbbi tér ugyanis kooptálta az előbbit: tehát a spontán tér
működési sajátosságait tudatos eszközökként használta a közösségi élmény reprodukciójához.
Az elsajátítás, eltérítés és kooptáció jelenségeinek együttes működéseként létrejött jelenség tovább építi a

37. ábra: a 2017-ben a Valyó szervezésében megvalósult

38. ábra: a közösségi tér infrastruktúrájának

hídlezárás. Az egyesület által kihelyezett bóján olvashatóak

kiépülése: használati zónák elválasztása. Fotó: a

a híd használatának szabályai. Fotó: a szerző.

szerző.

39. és 40. ábra: A közösségi tér infrastruktúrájának kiépülése: mobil wc-k és szemetesek kihelyezése. Fotó: a szerző.

42. ábra: a Szabadság híd, mint közösségi tér. (1) Eseménytér. (2) Szemetesek helye 2017-től. (3) Biciklis közlekedés helye
2017-től. (4) Információs installáció 2017-tól. (5) Mobil wc 2017-től.
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híd mélyen rétegzett jelentéstartalmát. Ugyanakkor a kialakult társadalmi tér, ami a kezdeti spontán
jelenségből szervezett eseménysorozattá fejlődött, szintén magába építi a híd adottságait és azokkal együtt
formálódik saját identitása.

4.3.6. A váratlan használatok által továbbformált tér
A Szabadság híd lezárása nyomán meg jelenő új használatok hatására továbbformálódott a híd tere az
elgondolt, észlelt, illetve megélt aspektusokból egyaránt. A megnövekedett gyalogosterület a híd új típusú
megtapasztalásaira adott alkalmat: nagy számú ember egyidejű jelenlétével járó téri gyakorlatok váltak
lehetővé, valamint olyan közösségi szabadidős tevékenységek jöttek létre, melyek korábban nem
kapcsolódtak a híd mindennapjaihoz. A gyalogosok szempontjából normális esetben a híd járdaként
működik, ami elsődlegesen a Duna egyik partjáról a másikra való átjutást szolgálja. A lezárás hatására
azonban a járókelő számára egy városi nyilvános tér működését mutatta, melynek minden pontja
bejárható, ahol az emberek hosszabb időt eltöltenek, és ahol váratlan közösségi események történhetnek.
A váratlan használatok a Szabadság hídon
hétköznapi működés

2016-ban útfelújítások

2017-től közösségi használat

mellett

miatti lezárás idején

miatti lezárás

használatok

Piknikezés, közösségi

Szabadidős tevékenységek,

Szervezett módon ugyanaz, mint

céljai,

időtöltés.

autonóm használatú tér

2016-ban.

kialakítása.

motivációi
fizikai

A híd tartójának középső

kiterjedés

vízszintes szakasza.

határok
megváltozása

időbeliség

A teljes híd területe.

A teljes híd területe.

Az emberi használat

A közösségi használat

A közösségi használat a teljes híd

kiterjed az eredetileg nem

kiterjed a teljes híd

területén megvalósul, a híd

használatra tervezett

területére a felfüggesztett

lábánál kiszolgáló funkciók

területre.

autóközlekedés miatt.

jelennek meg.

Változó időszakokban,

Júniustól augusztus végéig

Kijelölt időintervallumok közé

általában délutántól késő

folyamatosan.

rendezve négy nyári hétvégén.

estig.

térfoglalási

-Elsajátítás

-Eltérítés

-Eltérítés, beemelés

technikák

-Testi kreativitás

-Testi és fizikai kreativitás

-Testi, fizikai, és konceptuális
kreativitás

III. táblázat: a Szabadság híd váratlan használatainak összegzése.

A Szabadság hídhoz tartozó megélt tartalmak is bővültek a megváltozott téri gyakorlatok nyomán.
Felszínre kerültek a hídban rejlő közösségi használat lehetőségei, valamint megfogalmazódott a
városhasználók igénye egy belvárosi, szabadidős terület létrehozására. A hídhoz a pihenéshez-, a
szabadidőhöz- és a szórakozáshoz kapcsolódó élmények társultak, melyek elkezdték formálni annak
identitását. A 2016-os eseményeket követő években megvalósított lezárásokat a közösségi használat
létrehozása céljából szervezték, és tudatosan a „Szabadság híd mint közösségi tér” identitást akarták
fenntartani és továbbformálni.
A spontán használatból kialakult informális térből a várost irányító hatalom eszközeivel formális
közösségi tér jött létre. Az újbóli lezárások már szándékosan a közösségi tér miatt valósultak meg, amelyek
Hill terminológiájában fizikai kreativitásként értelmezhetők. Ezen túl az említett új közlekedési rend, a
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higiéniát szolgáló beavatkozások révén a hídnak egy új elgondolt aspektusa is létrejött: egy tervezett
szabadtéri rendezvénytérként jelenik meg a városvezetés térképén.
A Szabadság híd a váratlan

A Szabadság híd a váratlan

használat meg jelenése előtt

használat meg jelenésével

A tér elgondolt

A budai

Közösségi rendezvénytér.

aspektusa

mérnöki konstrukció.

A tér észlelt aspektusa

Az autós és villamosközlekedés

A teljes híd gyalogoshasználatba került.

dominanciája. A grandiózus panoráma és

Átközlekedés helyett célhelyszín lett.

és

pesti városészt összekötő

szerkezet látványa.

A tér megélt aspektusa

A város egyik történeti szimbóluma,

A közösségi használat elkezdett beépülni

társadalmi és személyes történetek

a híd identitásába.

helyszíne.
IV. ábra: a Szabadság híd tere a váratlan használatok előtt és azok hatására.

4.3.7. Összegzés
A 2016-ban és 2017-től nyaranta megfigyelt jelenség azt mutatta meg, hogy a váratlan használat
következtében spontán létrejött tér képes fennmaradni. A Szabadság híd közösségi tere ma már túlmutat
a híd fizikai környezetén: a „Szabihíd” egy eszmévé alakult, ami képes téri cselekvést kiváltani a
városlakókból egy szabadon használható környezet megvalósítása érdekében.
A Szabadság hídon megvalósuló autonómiatörekvések által motivált váratlan használatok spontán
módon megtermeltek egy közösségi teret. A váratlan használat által létrejött tér kiterjesztette a híd
használatának lehetőségeit. A tér olyan további aktivitásokat generált, amelyek a közösségi
használatokat elkezdték beépíteni a területhez kötődő téri gyakorlatok sorába. Ezen folyamat során a
spontán kialakult tér változásokon megy keresztül: elkezd alkalmazkodni a használói igényekhez, és az
adott teret fenntartó formális rend szabályaihoz. A váratlan használatok eszerint olyan folyamatokat
válthatnak ki, melyek tartósan hozzájárulnak a társadalmi tér termeléséhez.178

41. ábra: a Studio Nomad installációja a 16.
Velencei Építészeti Biennálén. A közösségi
használat által átértelmezett híd újjáépítésé
kilátóként. Fotó: Danyi Balázs.

A fejezethez tartozó publikáció: Gergely Hory, “Tértermelés a Duna fölött: A Szabadság híd alternatív használatának
téri vizsgálata,” Metszet: építészet újdonságok szerkezetek részletek, no. 3 (2019): 38-41.
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4.4. Spontán térfoglalás mint kontroll: a budapesti lomtalanítás téri elemzése
4.4.1. A tér bemutatása
„Szép, (…) mint a varrógép és az esernyő véletlen találkozása a boncasztalon.” 179

Jelen fejezetben a váratlan használat spontán téralakító tulajdonságainak feltárását egy olyan jelenség
vizsgálata során elemzem tovább, mely a közel fél évszázados története alatt mára Budapest egy vitatott,
sokak által ellenzett, de mindenképpen jellegzetes részévé vált: az éves lomtalanítási időszakról lesz szó.
Az 1969-ben kísérleti jelleggel bevezetett, majd 1972-től rendszeressé tett éves lomtalanítási
szolgáltatás180 során a közterületek fenntartásáért és a szemétszállításért felelős fővárosi vállalat, a Fővárosi
Közterület-Fenntartó Nonprofit ZRT. (röviden FKF) ingyenesen elszállítja a társasházak előtti
utcaszakaszra kihelyezett úgynevezett nagydarabos hulladékokat. Az egyes fővárosi kerületekben egy
évben egyszer, előre meghirdetett időpontban zajlik a szolgáltatás. A feleslegessé vált tárgyakat a gyűjtés
előtti napon kell kihelyezni az utcára, melyeket másnap a korai órákban szállítanak el. Ez az az alkalom,
amikor a város megtelik régi szekrényekkel, ülőgarnitúrákkal, székekkel, előkerülnek a padlások mélyén
porosodó videókazetták, lemezjátszók, tévék, sífelszerelések és számos más, rég elfeledett holmi.
Szokatlan állapot áll elő, hiszen a kitett tárgyakat méretükből fakadóan nem lehet zsákokba vagy egyéb
tárolókba tenni, hanem látható módon kerülnek az utcára olyan elemek, melyeket rendeltetésük szerint
belső lakóterekbe szántak. Ezek azok a tárgyak, amelyek egy lakást személyessé, otthonossá tesznek, így az
idegen, nyilvános térben való elhelyezésük kizökkenti az utcát megszokott, hétköznapi működéséből: a
környezet és a benne elhelyezett tárgyak szokásostól eltérő párosítása feszültséget, felfordulást okoz.
A tárgyak és a kontextus viszonya gyakran meg jelenő témája a modern művészetnek, gondoljunk csak
a fejezetet nyitó Lautréamont idézetre, mely szinte a szürrealisták jelmondatává vált, vagy Duchamp
readymade-jeire, de Debord eltérítés értelmezése is kiterjeszthető erre a problémakörre. A kortárs alkotók
közül például Tatzu Nishi181 vagy Brad Downey182 munkái mutatnak rá arra, hogy mennyire bizarr hatást
lehet elérni tárgy és kontextus rendellenes párosításával. A lakások enteriőrjeit alkotó kellékek külső
nyilvános térbe helyezésekor ugyanez a jelenség valósul meg. Az említett feszültség oka a környezet és a
tárgyak megélt aspektusának vizsgálatával tárható fel: például egy íróasztal a Nagykörúton azért tűnik
különösnek, mert az íróasztalhoz kötődő élményeink alapján ez a bútor általában egy lakószoba vagy egy
iroda kelléke: az íróasztalt ezen belső terek fizikai léptékében, funkcionális és társadalmi rendszerében
találjuk a helyén. Ha az íróasztalt kiveszik ebből a környezetből, és belehelyezik egy merőben eltérőbe,
például az utca nyilvános terébe, akkor a tárgy megtapasztalása továbbra is előhívja a vele kapcsolatos

Lautréamont, Maldoror énekei, ford. Róbert Bodnár, http://mek.oszk.hu/04200/04274/04274.htm. letöltve ekkor:
június 13, 2019. 6.ének, 3. szakasz.
180
Fővárosi Közterület-Fenntartó Nonprofit ZRT, Cégtörténet, https://www.fkf.hu/cegtortenet, letöltve ekkor: június 13,
2018.
181
Lásd a Discovering Columbus című installációját, ami 2012-ben New Yorkban készült. A művész egy konténert épített
a Kolumbuszt ábrázoló köztéri szobor köré. A konténer belsejét hálószobaként rendezte be. Ezáltal a szobor váratlan
kontextusba kerül. A művésznek számos hasonló installációja készült világszerte. A hivatkozott mű dokumentációja a
következő URL-en érhető el: https://www.publicartfund.org/exhibitions/view/discovering-columbus/, letöltve ekkor:
február 5, 2019.
182
Lásd a Hotel L'Era De Can Burges cimű installációját, ami 2014-ben készült a Gironában. A művész egy hotel
berendezési tárgyait helyezte el kültéri helyszíneken a megszokott elrendezésüktől eltérő poziciókban. A munka
dokumentációja a következő URL-en érhető el: https://www.braddowney.com/work/2014/l-era-de-can-burges,
letöltve ekkor: február 5, 2019.
179

81

4.Esettanulmányok Budapesten a váratlan használatok téralakító tulajdonságainak megismeréséhez

megélt élményeket. Ezek azonban ellentmondásba kerülnek az új környezet élményeivel: a kontextus és a
tárgy idegenek egymás számára, kölcsönösen felborítják egymás megszokott értelmezési rendszerét, és
kölcsönhatásukból új, ismeretlen tartalom jön létre.
Az egyes kihelyezett használati tárgyak és az utcai környezet viszonyának vizsgálata fontos aspektusát
képezi a lomtalanítás téri értelmezésének, azonban pusztán ezen szempontot figyelembe véve könnyen
túlságosan leegyszerűsített, hiányos képet kaphatunk, hiszen a tárgyak nem egyesével és nem váratlanul
jelennek meg. A lomtalanítás egy szervezett esemény és a Budapesten élők számára egy ismert, megszokott
jelenség. Az objektumok csoportot alkotva kerülnek az utcára, amikor lomtalanítás zajlik. Az eseménynek
létrejön a saját közege: a kihelyezett tárgyak ugyan egyesével azonosíthatóak, viszont együtt
lomhalmazokat alkotnak, melyek feltűnése nyomán kialakul a lomtalanítás jelensége. Azon a napon,
amikorra az FKF meghirdeti a lomtalanítást, létrejön a lomtalanítás téri gyakorlata, tehát a bútorok és
egyéb tárgyak utcára történő kihelyezése valójában az ebben a térben való mozgásként fogható fel. A
tárgyak legitim módon kerülnek közterületre és az ezen tevékenység közben megtermelt térben betöltik
megfelelő szerepüket, vagyis bútorokból és eszközökből hulladékká alakulnak. Eszerint az egyes tárgyak
és a nyilvános városi tér megélt aspektusai szokatlan kölcsönhatásba kerülnek ugyan, de e jelenségek egy
nagyobb kontextus részét képezik, mely a lomtalanítás téri gyakorlataként értelmezhető. Pontosan
meghatározott, hogy melyik napon az adott fővárosi kerület mely részén lesz lomtalanítás, melyről a lakók
tájékoztatást kapnak. A lomtalanítás tehát egy fizikai térben és időben precízen megszerkesztett
gyakorlatként jön létre.
Időről-időre felmerül különböző felületeken, hogy a lomtalanítás gyakorlatán változtatni kellene: a
jelenlegi kollektív szemétszállítás következménye, hogy egyszerre nagyon sok hulladék lepi el az utcákat

43. ábra: lomtanaitás a Telepy utcában 1979-ben. Forrás: Fortepan.
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44. ábra: lomtalanítás az Üllői úton 2017-ben. Fotó: a szerző.

és ez sokak számára kellemetlen látványt és egyéb negatív tapasztalatokat okoz. Ezzel szemben gyakran
javasolják egy olyan gyakorlat bevezetését,183 amikor a lakosok egyénileg kérvényezhetnék nagy méretű
hulladékaik elszállítását, így egyazon időben és helyen nem halmozódnának fel a leselejtezett holmik.
Láthatjuk, hogy a javaslat a lomtalanítás téri gyakorlatának megváltoztatását célozza, hiszen annak
megszokott ritmusa, megtapasztalt folyamata alakulna át. A lomtalanítás fizikai téri kiterjedése
megváltozna, azaz többé nem egy időben, egyazon kerületrészre koncentrálódna a jelenség, mely azután
vándorol tovább a szomszédos területekre, hanem pontszerűen jelenne meg az egyéni igényekhez
alkalmazkodva, előzetes téri organizáció nélkül.
A lomtalanítás jelenlegi formájának összehasonlítása az említett javasolt működéssel rámutat a
szolgáltatás elgondolt aspektusára is. Az 1970-es években rendszeressé vált gyakorlatban tükröződnek az
akkor uralkodó politikai ideológiai elvek: a szolgáltatás ingyenes, mindenki számára elérhető. Meg jelenik
benne a gondoskodó állami kontroll működése, mely az egyén helyett egy idealizált közösség szempontjait
helyezi előtérbe. Összességében egy felülről szervezett, központi hatalom elképzelései mentén kialakult
térfelfogás olvasható ki a működésből. Ezzel szemben a tervezett változtatás az egyén igényeire helyezné
a hangsúlyt a közösséggel szemben. Ebben egy olyan gondolati rendszer jelenik meg, melynek téri
jellemzője a privát territórium sérthetetlensége, az individuum korlátlan mozgástere, mely minden
közösségi behatástól elkülönített, és ezáltal a környezetétől elidegenültté válik. A jelenlegi, az
államszocializmusból örökölt rendszerben a passzív, az állam által kiszolgált ember jelenik meg, míg a
tervezetben a magára hagyott, látszólag pro aktivitásra, a valóságban viszont inkább fogyasztásra
kényszerített egyén formálódik meg. Az előbbire a kollektív-, közös-, míg utóbbira a privát-, atomizált
elgondolt térstruktúra jellemző.
A lomtalanítás jelenségének téri aspektusból történő bemutatása után olyan térhasználatokat tárok fel,

183
24.hu, “Óbuda polgármestere megszüntetné a lomtalanítást,” http://24.hu/belfold/2017/03/24/obudapolgarmestere-megszuntetne-a-lomtalanitast/, letöltve ekkor június 4, 2019.
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melyek képesek a lomtalanítás megismert, megszokott téri rendjét átformálni és újraértelmezni. Három
váratlan használat téralakító tulajdonságait elemzem az ismertetett szempontok szerint, melyeket
Budapest belvárosához tartozó kerületek (II., V., VIII.) lomtalanításai alkalmával szerzett helyszíni
megfigyelések során dokumentáltam. A vizsgált használati módokat a következő címszavakkal fogom
azonosítani: városi játék, kincsvadászat személyes használatra és a foglalkozásként végzett, szervezett
kincsvadászat.

4.4.2. A váratlan használat mint városi játék
A következőkben ismertetett használati móddal főleg az V. kerületben lehetett találkozni, mely területet
sűrűn látogatják szórakozni vágyó fiatal turisták. Rájuk általánosságban jellemző a város hétköznapi
használóival szemben, hogy szabadabban használják a városi környezetet, hiszen azt „kalandként”, a
mindennapjaiktól eltérő különleges élményként fog ják fel. A kerület közlekedési rendszerét is érdemes
figyelembe venni, mivel az autóforgalomtól mentesített sétálóutcák nagy száma is kiterjeszti a városi terek
használhatóságának lehetőségeit.184
A nyilvános térbe kihelyezett bútorok és egyéb használati tárgyak többé nem képeznek privát tulajdont,
így amíg az FKF el nem szállítja őket, addig bárki számára elérhetővé válnak.185 A lomtalanításkor az utcákat
ellepő berendezési tárgyak látványa olyan szokatlan jelenség, ami átmenetileg kizökkenti a várost annak
hétköznapi működési rendjéből. Ebben a környezetben meg jelenik a játék gyakorlata, ami olyan

45. ábra: a lomtalanítás mint városi játszótér. Leselejtezett székek újrahasznosítása, 2017. Fotó: a szerző.

184
Jan Gehl szerint a sétálóutcák kialakításával jelentősen javíthatók a társadalmi aktivitások gyakorisága és minősége.
Jan Gehl, Life Between Building s- Using Public Space, ford. Jo Koch (Washington, Covelo és London: Island Press, 2011):
33.
185
A 2012. évi CLXXXV. törvény szerint a lomtalanításkor a közterületre kihelyezett lomhulladék a koordináló szerv
tulajdonát képezi és a közszolgáltató birtokába kerül. Ha tehát valaki elvisz valamit a kihelyezett tárgyak közül, az
hivatalosan lopást követ el. A szabályozás a lomokat üzletszerűen gyűjtögető csoportok ellen irányul, azonban a
gyakorlatban a törvény nem érezteti a hatását: a lomtalanítás gyakorlata ugyanúgy zajlik, mint korábban. A Fővárosi
Közgyűlés vonatkozó rendelete a következő: 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest főváros területén végzett
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
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eseményekben nyilvánul meg, mint például leselejtezett gurulós lábú irodai székekkel való spontán
gyorsulási versenyek”.
Feltűnnek kevésbé aktív cselekvések is, mint például a szemlélődés, amikor régi személyes tárgyak,
újságok, között kutakodnak az emberek – nem gyűjtögetés céljából, hanem pusztán önmaguk és egymás
szórakoztatására. Ez az előbbinél passzívabb tevékenység, de a lomtalanítással terhelt városhoz való
viszony ugyanaz: az átmenetileg megváltozott nyilvános térben szórakozási lehetőséget látnak, a város
egyfajta élmény- vagy játéktérré változik. A város utcáin a hétköznapokban leggyakrabban előforduló
tevékenységek – a közlekedés, a pihenés és a fogyasztás – kiszámítható gyakorlatain túl váratlanul
meg jelenik a felfedezés és a játék a lomtalanítás következtében. Azt láthatjuk, hogy a Huizinga186 nyomán
Constantnál187, illetve Stevens188-nél meg jelenő Homo Ludens-re, azaz a „játszó ember”-re találhatunk a
lomtalanításkor, ugyanis a kialakuló spontán használatokat nem a szükség vagy más külső kényszer, hanem
az öröm, a felfedezési vágy és a szórakozás motiválja. Hasonló megfigyelést tehetünk a lomtalanítást
játékként használó emberek esetében, mint Hill teszi a jégen korcsolyázóknál.189 Szerinte ugyanis a
befagyott felület, amelyen csúszkálni lehet, feloldja a megszokott, hagyományos viselkedési struktúrákat
és váratlan szituációkat, új típusú tapasztalásokat gerjeszt. A lomtalanításkor is megszűnik („befagy”) a város
hétköznapi rendje és más fajta használati módok jelennek meg. Kiszámíthatatlan, hogy milyen tárgyak
kerülnek az utcára és azok milyen kreatív használatot, milyen szituációkat hoznak létre.

46. ábra: a lomtalanitás következtében a VIII. kerületi gyalogos zóna eredeti működése felfüggesztésre kerül. Fotó: a
szerző.

Huizinga, Homo Ludens.
Constant Nieuwenhuys, New Babylon, (Hága: the Haags Gemeetenmuseum, 1974). (Kiállítási kiadvány.)
188
Quentin Stevens, The Ludic City: Exploring the Potential of Public Spaces (London, New York: Routledge, 2007): 34-35.
189
„Az épített környezet legkreatívabb megszállásai nem egy olyan épületben történnek, melynek – akár nyilvánvaló akár nem –
meghatározott a használata, hanem egy olyanban, amelyben a váratlan téri szituációk a lehető legcsábítóbbak. A befagyott
víztükör egy ilyen hely.” Jonathan Hill, The Illegal Architect (London: Black Dog Publishing, 1998): 50.
186
187

85

4.Esettanulmányok Budapesten a váratlan használatok téralakító tulajdonságainak megismeréséhez

A jelenség rokonítható Mikhail Bahtyin karnevalizáció190 fogalmával abban a tekintetben, hogy egy
városi karneválhoz hasonlóan a lomtalanítás idején is átmenetileg felfüggesztésre kerülnek a megszokott
viselkedési módok, illetve a létrejövő káosz és egyfajta humor szokatlan, a mindennapitól eltérő
környezetet alakít ki. Ezen párhuzam azonban kizárólag abban az esetben lehet helytálló, ha a
lomtalanítást csak a meg jelenő játék mint téralakító használati forma vonatkozásában értelmezzük. A
valóságban azonban ez a fajta használat gyakran marginálissá válik a következőkben ismertetett egyéb
használatokkal szemben, melyek bár szintén szokatlan jelenségek a város mindennapi életében, káosz és
humor helyett a szervezettség és a tér újrarendezése jellemző rájuk.
Összefoglalva, a belvárosi lomtalanítások során jelen van egy olyan váratlan használat, mely a
lomtalanítást játéktérré alakítja. A használat a nyilvános térben valósul meg, és az utca, valamint a
kihelyezett tárgyak saját célra történő felhasználása, azaz elsajátítása történik. Ebben az esetben az
elsajátítás speciális módját, az eltérítés jelenségét is megtapasztalhatjuk, hiszen a kidobott tárgyak elveszítik
korábbi rendeltetésüket és a létrejövő játék során új használatot kapnak. A tárgyak eltérítése révén az utcán
váratlan használatok jelennek meg, melyeknek következményeképpen a környezet eltérítése is
megvalósul. A lomtalanítás játéktérként való használata példaként szolgál a fellazult tér jelenségére is.
Hill terminológiájában a téralakítás testi eszközökkel történik, hiszen nem jelenik meg átépítés vagy
más fizikai beavatkozás, pusztán a lomok időszakos, szórakozásra történő felhasználásával alakítja át a
környezetet. Időbelisége szempontjából spontán, egyszeri, akciószerű cselekvésnek tekinthető, míg téri
kiterjedését illetően egy vagy akár több utca alkotta területen is jelen lehet egyazon időben.

4.4.3. A váratlan használat mint kincsvadászat személyes használatra: a lomtalanítás mint
történeti értéktér
Az előzőkben ismertetett használati módnál jóval gyakrabban megfigyelhető az a gyakorlat, melyre a
következőkben a kincsvadászat fogalmát fogom használni. A kincskeresésnek két típusát különböztetem
meg: a foglalkozásként- és a személyes használatra végzett kincsvadászatot. Ezen fejezetben ez utóbbinak
az elemzéséről lesz szó. A személyes használatra gyűjtögető kincsvadászok között vannak például helyi
lakosok, akik egy-egy bútordarabot keresnek a lakásukba, művészek, akik felhasználható alapanyagot
keresnek munkáikhoz, illetve „kutatók” is, akik valamilyen kutatási koncepció mentén keresnek tárgyakat.
Lomtalanításokon talált fényképek gyűjtésével indult például a mára széles körben ismertté vált digitális
fotóarchívum, a Fortepan.191 A több mint 83000 fotográfiából álló,192 ingyenesen hozzáférhető
gyűjtemény fontos forrásanyagát képezi a 19. század végétől 1990-ig tartó időszakban a magyarországi
hétköznapi élet kutatásának. A kincsvadászat gyakorlata révén a kihelyezett holmik szemétből
értékhalommá változnak: kutatási területként, adathalmazként, feldolgozásra váró archeológiai leletként
értelmeződnek újjá a leselejtezett tárgyak. A lomtalanítás tehát történeti feltárások helyszínévé válik.
Kincsvadászok elmeséléseiből kiderült, hogy a kutatási helyszín kiválasztása nem véletlenszerűen történik,
hanem annak függvényében választják ki a területet, hogy milyen régiséget keresnek. Ehhez azonban
ismerniük kell az adott városrész történetét, azaz, hogy mely időszakokban milyen társadalmi osztályhoz

Mikhail M. Bakhtin, The Dialogic Imagination, ford. Caryl Emerson és Michael Holquist (Austin: University of Texas
Press, 1981). Eredetileg irodalomelméleti kontextusban bevezetett fogalom, de például Stevens Ludic City című
könyvében is hivatkozik rá. Bahtyin a középkori karneválokat elemzi, melyek kapcsán olyan jelenségről ír, ahol
rituálisan feloldódnak a megszokott társadalmi normák, illemszabályok, megszűnnek a határok szemlélők és
résztvevők között.
191
A Fortepan URL-je: http://www.fortepan.hu/
192
Zsuzsanna Sándor, “Lomizással kezdték, egyedülállóak lettek az egész világon – a Fortepan története, ” 168 óra,
május 28, 2017, http://168ora.hu/fortepan-foto-tortenelem-kultura-magyarorszag/, letöltve ekkor: július 1, 2017.
190
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tartozó emberek laktak az adott helyeken. A kincsvadászok tájékozódása tehát nemcsak fizikai, hanem
társadalomtörténeti térben is zajlik. Az egyéni kincsvadászok tevékenysége révén az utcák a lomtalanítás
időszakában kutatási területté alakulnak, melyben a lomhalmazok értékek potenciális lelőhelyei lesznek.

48. ábra: a lomtalanítás téri gyakorlata. (1) lomhalmazok (2) a lomhalmazokat őrző professzionális gyűjtögetők. (3) A
professzionális gyűjtögetők járművei, melyet a területmeg jelölésre, valamint az összegyűjtött eszközök szállítására
használnak.

47. ábra: hobbi kincsvadászok akcióban. Fotó: a szerző.
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Ezen használat során leginkább a környezet elsajátítása zajlik abban az értelemben, ahogyan azt Lerup
fogalmazza meg. A téralakítás során nem történik fizikai beavatkozás, hanem a Hill-féle kreatív használati
módok közül a mentális használat valósul meg azáltal, hogy a szemétre potenciális értékhordozóként
tekintenek. Ezen túl a testi használat is meg jelenik, hiszen a rendszerint szemétként azonosított halmokon
egy rendellenes kutató-feltáró munka zajlik. Az előzőkhöz hasonlóan a létrejött szituáció értelmezhető
fellazult térként is, hiszen az emberek nem tervezett módon használják fel és alakítják át a környezetet
saját céljaik szerint. A használat időbeliségét tekintve a rendszeresen ismétlődő, szokássá váló folyamatok
csoportjába sorolható. A már említett Fortepan archívum gyűjtése például még az 1980-as években
kezdődött. A jelenség fizikai kiterjedésével kapcsolatban megfigyelhető, hogy elsősorban a történeti
belváros kerületeiben van jelen. A gyakorlatot az elmúlt évtizedekben jelentősen befolyásolja a következő
fejezetben tárgyalt foglalkozásként végzett kincsvadászat párhuzamos jelenléte.

4.4.4. A váratlan használat mint foglalkozásként végzett kincsvadászat: a lomizás
Az 1990-es években megnövekedett munkanélküliség szakképzetlen emberek tömegeit kényszerítette
alternatív megélhetési lehetőségek kialakítására. Ennek a folyamatnak része a megélhetési tevékenységgé,
sok esetben családi vállalkozássá váló „lomizás”, ahogy azt Kovács Ernő és társai tanulmányukban kifejtik193
A hivatkozott forrás szerint főleg vidéki falvakból származó lomizók rendszeresen járják a budapesti és
nyugat-európai lomtalanításokat és az összegyűjtött tárgyakat hazai használtcikk vásárokon értékesítik,
vagy az anyag szerint válogatott hulladékokat különböző felvevőhelyeken adják el (például MÉH
telepeken). Ma a budapesti lomtalanítások térhasználatát a professzionális, megélhetési lomizók
tevékenysége dominálja. A tevékenységnek jelentős és látványos téri vonatkozásai vannak: a lomizók
csoportjai egy alternatív birtokrendszert alakítanak ki azáltal, hogy a városi teret felosztják egymás között.
A csoportok még a lomtalanítási időszak megkezdése előtti napokban lefoglalják az egyes területeket. Az
egyes territóriumok kijelölésének fizikai megnyilvánulásai is vannak: teherautókon levő, egyedileg
barkácsolt táblákkal, illetve épületek homlokzataira írt feliratokkal jelzik egymásnak, hogy az adott utca
vagy utcarész már „fogva” van, és az arra a területre kihelyezett lomok az adott csoport tulajdonát képezik.
A nyilvános városi tér informális privát terek rendszerére bomlik. Amikor elérkezik a lomtalanítás napja,
elkezdődik a szervezett és módszeres gyűjtési folyamat: az egyes lomhalmazokhoz őröket állítanak, míg a
csoport többi tag ja egy vagy több kisteherautóval lomhalmazról-lomhalmazra jár, és gyűjti össze az
addigra már kiválogatott értékesíthető tárgyakat. Az utcák elsajátítása után tehát következik az egyes
lomhalmazok elsajátítása. Fontos különbséget tenni a lomtalanítás fentebb tárgyalt használatai eseteiben
és a foglalkozásként űzött kincsvadászatnál használt elsajátítás értelmezése között. Utóbbi esetében ugyanis
az elsajátítás az adott tárgy, illetve terület konkrét tulajdonként való birtoklását is jelenti, vagyis, hogy abból
a birtokló hasznot szerezhet, illetve másokat távol tarthat a birtoktól. Az elsajátítás ezen értelmezése a
területen történő kizárólagos uralkodást jelenti. A korábbiakban az elsajátítást főleg Lefebvre, Lerup, illetve
Hertzberger nyomán használtuk, amely értelmezések arra vonatkoznak, hogy az ember sajátjaként
használja a környezetet, otthonossá alakítja, személyes viszonyt alakít ki vele, és ennek megfelelően
avatkozik be. Ezen tevékenység eredményeképpen élhetőbb, az illető igényeinek megfelelőbb tér alakul
ki. Persze a lomizás gyakorlatában is meg jelenik az elsajátításnak ezen utóbbi értelmezése: a lomhalmazok
őrzése hosszú órákig, akár napokig is tarthat, így ez idő alatt a lomizók a kihelyezett tárgyakat elkezdik
elsajátítani, környezetüket belakni. A leselejtezett bútorok az utcára való kihelyezés pillanatában szemétté

Ernő Kovács et. al., “Lomizók és lomok az Európai Unió perifériáján - A szegénység fogyasztói társadalma,” REAL az MTA Könyvtárának Repozitóriuma. OTKA, május 8, 2009. http://real.mtak.hu/1955/, letöltve ekkor: július 12, 2017.
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változnak, majd amikor a lomizók azokat birtokba veszik és kialakítják „őrhelyeiket”, és ideiglenesen újra
használni kezdik. A lomhalmaznál való jelenlét nemcsak a lomok lefoglalásának fenntartását szolgálja,
hanem ideiglenes árusítóhelyek is létrejönnek, ahol a saját célra gyűjtögető kincsvadászoknak pénzért
kínálják a leselejtezett holmikat. A lomtalanítás tehát nem csak az árugyűjtés műveleti területévé alakul,
hanem egy spontán használtárucikk piac is létrejön.

49. ábra: a profeszionális kincsvadászok, a lomizók egy csoportja jelölővel jelzi a lefoglalt területet. Fotó: a szerző.

50. ábra: ideiglenes őrhelyek kialakítása a lomhalmazok közelében leselejtezett bútorok felhasználásával. Fotó: a szerző
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A professzionális gyűjtögetők, akik a lomizást vállalkozásként űzik, mára a budapesti lomtalanítások
formálásának leg jelentősebb szereplőivé váltak. Ezek a csoportok vannak jelen a legnagyobb számban, ők
működnek a legszervezettebben és rendelkeznek a legnagyobb infrastrukturális háttérrel: külön
feladatkörökre specializálódott csapatokkal, bontáshoz szükséges célszerszámokkal és kifejezetten a
lomtalanításhoz átalakított teherautókkal műveleti területté változtatják az utcákat, ahol a leselejtezett
tárgyakat nem az eszmei vagy használati, hanem váltóértékük szerint válogatják ki. A lomizók
tevékenysége ebből a szempontból a lefebvre-i értelmezésben vett uralkodással rokonítható. Ezen aktivitás
révén a lomtalanításhoz kötődő szabad, kaotikus térhasználat megszűnik, és egy új, ideiglenes rendszer
jön létre, melyben termékek, árusok és vásárlók vannak.

A váratlan használatok a lomtalanítások idején
városi játék

használatok

céljai,

motivációi

kincsvadászat

professzionális

személyes használatra

kincsvadászat

-Közösségi élmény

Használati és kulturális

A terület elfoglalása, a

-Szórakozás

értékek keresése.

tárgyak szelektálása és
összegyűjtésé azok váltó
értéke szerint.

fizikai kiterjedés

Az egyén mikrokörnyezete. Az egyén mikrokörnyezete.

A teljes lomtalanítás területe.

időbeliség

Rendszertelen.

Szervezetten a

Szervezetten a

lomtalanítások idejéhez

lomtalanítások idejéhez

alkalmazkodik.

alkalmazkodik.

határok

A közlekedés tere a játék

A tér használatában nem

A nyilvános használatú teret

megváltozása

terévé alakul, létrejön a

okoz se lazítást se

privát tulajdonú területekre

fellazult tér.

kötöttséget.

osztják.

térfoglalási

-Eltérítés

-Eltérítés

-Elsajátítás, eltérítés,

technikák

-Testi és fizikai kreativitás

-Testi kreativitás

uralkodás
-Testi, fizikai és konceptuális
kreativitás

V. táblázat: váratlan használatok a lomtalanítások alkalmával.

A lomizók a megszállás által privát területté alakítják a lomhalmazokat, melyek eredetileg hivatalosan
az FKF tulajdonát képezik, gyakorlatilag azonban bárki számára elérhetőek lennének. A nyilvános tér
elsajátításának tehát egy informális, de szervezett és erőltetett módját láthatjuk. Téri kiterjedését tekintve
a professzionális kincsvadászat gyakorlata a teljes lomtalanítás területén jelen van, és nem csak egyszeri,
akciószerű térfoglalás történik, hanem újra és újra lejátszódó, kidolgozott koreográfiával működtetett
cselekvéssorról van szó. A lomizók tehát egyrészt munkaterületté, másrészt pedig informális ócskapiaccá
alakítják a lomtalanítással terhelt városrészeket. Téralakító eszközeikre a testi használat jellemző az őrzés,
az árusítás és az árucikkek átkutatásának, valamint összegyűjtésének formáiban. Jelen van azonban az ad
hoc fizikai térrendezés is: a lomhalmazok ideiglenes birtoklói állomáshelyet alakítanak ki saját maguk
számára a rendelkezésre álló lomokból. A lomtalanítás kapcsán meg jelenő tevékenységeket a fellazult
tér elméletével összevetve azt láthatjuk, hogy ugyan a nyilvános tér használata kizökken a megszokott
gyakorlatokból, a professzionális lomizók működése révén nem fellazulást, hanem egy új, ideiglenes,
de merev szabályokkal rendelkező téri rendszer kialakulása történik, melyet kiterjesztenek a többi
használói csoportra is.
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51. ábra: gyűjtögető csoport kisbusza a lomizás gyakorlatához alakítva. Fotó: a szerző.

4.4.5. Az átformált tér tanulságai: összegzés
Az előzőekben bemutattam a budapesti lomtalanítások alkalmával megjelenő váratlan használatokat és
azok nyomán spontán létrejött terek különböző momentumait, amiből kiderült, hogy az adott használattól
függően más és más jelentést, azaz megélt tartalmat kapnak az utcára kihelyezett tárgyak. A helyszíni
megfigyelések során három használati módot különítettem el: a városi játékot, a kincsvadászatot és a
foglalkozásként végzett lomizást. A különböző használati módok egyszerre vannak jelen és ennek
megfelelően hatással vannak egymásra. Kiderült, hogy a foglalkozásként végzett lomizás, ami informális
használtcikk-gyűjtők munkaterületévé és spontán piaccá alakítja a lomtalanítást, az előbbi két használatot
is részben megváltoztatja: a városi játék háttérbe szorul, a kincsvadászok pedig a kialakult piacok helyszíni
vásárlóivá válnak. A lomhalmazok védett, privát területekké alakulnak, ahol a lomok árucikkek lesznek. A
budapesti lomtalanítás gyakorlata tehát kitermel egy ökoszisztémát, melynek használói saját téri
gyakorlatokat, működési szabályokat és térfelosztást alkotnak, mely a lomtalanítási időszak végével
nyomtalanul eltűnik, az utca ismét a hétköznapi élet színtere lesz, majd egy év múlva néhány napra újra
átalakul a lomtalanítás szereplőinek saját terévé.
A váratlan használatok spontán téralakítása nem csak a tér fellazításához járulhat hozzá, hanem
képes olyan új téri rendet rákényszeríteni a társadalom tag jaira, mely a használat lehetőségeit nem
kiterjeszti, hanem ellenkezőleg, korlátozza. A budapesti lomtalanításoknál jelenlevő professzionális
gyűjtögetők – téri gyakorlatai nyomán – a tér ideiglenes újraosztását hajtják végre, ahol saját
szabályrendszerüket a tér többi használóján is érvényesítik. 194

194
A fejezethez tartozó publikáció: Gergely Hory, “Ephemeral Metamorphosis of The City: Bulky Waste Collection in
Budapest,” in Understanding Central and Eastern European Cities: Case Studies in Urban Design and Planning, szerk. Melinda
Benkő és Kornélia Kissfazekas (Budapest: L’Harmattan, 2019): 66-81.
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Évi rendszerességgel lebonyolított
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aspektusa

kollektív szolgáltatás.
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ellenőrzés alá vételének gyakorlata valósul
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meg.
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aspektusa
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ideiglenes használtárucikk piac alakul ki.

nyilvános utca.
VI. táblázat: a lomtalanítás során meg jelenő használatok által átformált tér.

52. ábra: lomhalmaz átalakulása piactérré. Egy hobbigyűjtögető fényképet vesz a lomhalmazt őrző
professzionális gyűjtögetőtől. Fotó: a szerző.
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A

dolgozat elején feltett kérdést – mely arra keresett választ, hogy hogyan hat egymásra a váratlan
használat és a fizikai valamint társadalmi környezet, amiben az megvalósul– budapesti
esettanulmányokon keresztül vizsgáltam. A kérdés elméleti hátterének feltérképezésekor is
kiderült, hogy az adott helyszínen megvalósuló váratlan használati módok nyomán a társadalmi

tér megváltozik, vetületei új tartalmakat kapnak. A térbeliség ezen gondolatkörhöz kapcsolódó különböző
megközelítéseivel találkoztunk Lefebvre, de Certeau, Foucault, Tschumi, Hill, Stevens vagy például Borden
munkásságában. A dolgozat célja volt, hogy egyrészt gyakorlati igazolást nyújtson arra vonatkozólag, hogy
a váratlan használatok valóban képesek tereket alakítani. Ezen túl még fontosabb volt azt kideríteni, hogy
ennek a téralakítási folyamatnak milyen sajátosságai, jellemzői lehetnek. Az esettanulmányokat úgy
választottam, hogy minél árnyaltabb ismereteket szerezhessünk a jelenségről. Ennek megfelelően
megmutattam, hogy az emberi használat révén közvetlenül új téri tartalmak jöhetnek létre a
legkülönfélébb léptékekben az ember mikrokörnyezetétől kezdve épületrész vagy épület léptéken
keresztül egész városi terekre kiterjedő méretekig. Mivel a vizsgált jelenség igen széleskörben jelen van a
mindennapi életben, a továbbiakban csak annak egy bizonyos területével, a városi terekben megvalósuló
használat révén történő közvetlen téralakítással foglalkoztam. Ezek kialakulásának motivációját illetően
Hailey nyomán három típust különböztettem meg, melyek a szükség, az autonómia és a kontroll voltak.
Mindhárom típust egy-egy budapesti esettanulmány során vizsgáltam.
Az elemzések felépítéséhez a szakirodalom felhasználásával létrehoztam egy vizsgálati keretrendszert,
mely a következő részekből tevődött össze: Lefebvre téri hármasságából kiindulva először az adott tér
váratlan használat meg jelenése előtti állapotának elgondolt-, észlelt- és megélt momentumait tártam fel.
Ezután a váratlan használat, illetve használatok tulajdonságait mutattam be azok célja, fizikai kiterjedése,
határainak megváltozása, időbelisége és térfoglalási elvei mentén. Ezzel párhuzamosan folyamatosan
felszínre kerültek a használat által közvetlenül megtermelt tér momentumai.
A szükség által motivált használatok révén megtermelt térhez a 2015-ben a Baross téren spontán
kialakult informális menekülttábor esetét rendeltem. A kutatásból kiderült, hogy a kezdeti szervezetlen
csoportos térfoglalás rövid idő alatt szervezett rendszerré alakult, melyben a kezdeti szükségletek
kielégítése a tábor szolgáltatásává vált.
Az autonómia által motivált térfoglaláshoz a Szabadság híd esetét elemeztem. Bemutattam, hogy egy
kezdetben spontán téri gyakorlat révén kialakult közösségi tér évek során képes beépülni a híd terének
formális működését alkotó téri gyakorlatok sorába.
A kontroll térfoglalása nyomán

a budapesti

lomtalanítások alkalmával

megjelenő váratlan

használatokat kutattam. Megmutattam, hogy míg az autonómia és részben a szükség térfoglalásai révén a
tér fellazul, annak használati lehetőségei kitágulnak, addig a professzionális hulladékgyűjtők gyakorlatai
eredményeképpen egy erősen szabályozott tér jön létre, melyben a privát és nyilvános tulajdonviszonyok
ideiglenesen újrarendeződnek.
A nemzetközi szakirodalom feltárása során több olyan fogalmat is bevezettem, melyek a hazai építészet
elméleti diskurzusban korábban nem jelentek meg: ilyen például a kreatív használó, illetve a Hill által
megfogalmazott öt féle kreativitási elv. A fellazult tér fogalma is ide sorolható, valamint feltártam az
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elsajátítás, eltérítés és kooptáció értelmezéseit is, melyek esetében viszont részben hazai forrásokat is fel
tudtam használni. További tudományos hazna a dolgozatnak maga az említett vizsgálati keretrendszert,
melynek az volt a célja, hogy segítségével emberi cselekvések nyomán létrejött eseményeket téri
aspektusból lehessen vizsgálni. A feltárt irodalom révén téri fogalmakat tudtam alkalmazni a vizsgált
jelenségekre, ezáltal az esetek tériségének kutatása valósulhatott meg.
A nemzetközi szakirodalomban ugyan találkozhatunk hasonló tanulmányokkal: például Moravánszky
Budapest tereinek elemzésekor használja Lefebvre hármasságát. Ezen elemzésben azonban az adott,
konkrét városi tér elemzéséről van szó. Jelen tanulmányok abban térnek el ettől jelentősen, hogy a
különböző városi tereket a megszokottól radikálisan eltérő, felforgató használatok közben vizsgálják, és
ezen használatok által megtermelt térre alkalmazzák a téri hármasság elvét. Persze a különböző
cselekvések, események téri elemzésére is találunk példákat, gondoljunk csak vissza például Borden
gördeszkázás gyakorlatát vizsgáló tanulmányaira, vagy Franck és Stevens fellazult térre hozott eseteire.
Jelen dolgozat tanulmányaiban viszont sajátos egyrészt, hogy mind budapesti esetekhez kötődnek,
valamint az utóbbiakhoz képest nem csak azt vizsgálja, hogy hogyan jön létre egy váratlan esemény és ez
hogyan változtatja meg a meglévő környezetet: a bemutatott esettanulmányok arra fordítják a figyelmet,
hogy a váratlan használatok következtében meg jelenő tér milyen változásokon megy keresztül. A
társadalmi tér kialakulására, fejlődésére és folyamatos átalakulására helyeztem a hangsúlyt Az
esettanulmányok során feltárt eredmények is ezekre vonatkoznak, amelyek így a nemzetközi
szakirodalom számára is újszerű eredményeket szolgáltatnak.
Az értekezés egy cselekvés központú téri szemléletmódot dolgoz ki. Az esttanulmányok megmutatják,
hogy az emberi használat az épített környezet olyan rejtett lehetőségeit képes feltárni, aminek változatos
megnyilvánulásait nem lehet teljeskörűen meg jósolni a tervezés során. Ez nem a tervezés hibája, hanem
egy jelenség, amit viszont az építészeti tevékenység során fontos tudatosítani.
További kutatások témája lehet annak vizsgálata, hogy a dolgozatban bemutatott szemléletmódra
hogyan építhető a gyakorlatban alkalmazható tervezési eszközrendszer. kísérleti kurzusok során pedig
közelebb lehetne kerülni ahhoz, hogy a bemutatott szemléletmód hogyan alkalmazható szisztematikusan
az építészeti oktatásban.
Számos lehetőség kínálkozik tehát a kutatás folytatására újabb szempontok és vizsgálati területek
bevonásával: a kutatás nagyrészt csak a közelmúlt városi léptékű eseményeivel foglalkozik. A városi
tereknél maradva egy további irány lehet a távolabbi múltban váratlan használatok által megvalósult
téralakítások vizsgálata. Ebben az esetben a városi tér megélt vetületébe való beépülés folyamatát újabb
rétegeit lehetne feltárni, hiszen évtizedek távlatából tudnánk vizsgálni, hogy milyen hatásai voltak a
váratlanul meg jelent, nem tervezett használatnak. A továbblépés másik releváns iránya lehetne, ha a
használatok

kulturális

indíttatására

helyeznénk

hangsúlyt.

Erre

láthatunk

példát

Cousineau195

tanulmányában: bevezetett nézőpontjának és jelen dolgozat eredményeinek felhasználásával a megélt
szimbolikus jelentéstartalmak és a hétköznapi észlelt tér közötti újabb összefüggések válhatnak
feltárhatóvá.

Jennifer A. Cousineau, “Urban Boundaries, Religious Experience, and the North West London Eruv,” in Making
Place: Space and Embodiment in the City, szerk. Sen Arijit és Lisa Silverman (Bloomington: Indiana University Press,
2014): 126-147.
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Rezümé
Dolgozatomban az épített környezet és annak váratlan emberi használata közötti kölcsönhatást kutatom
budapesti esetek vizsgálatán keresztül. A váratlanság a fennálló társadalmi normák és szokások
ellenpontjaként értelmezendő, ezért a vizsgálatokhoz olyan szemléletmódra van szükség, mely egyszerre
képes figyelembe venni a fizikai teret és a társadalmi viszonyok rendszerét. A társadalmilag konstruált tér
koncepcióinak és fogalmainak felhasználásával hoztam létre egy vizsgálati keretrendszert, amivel
igazolom a dolgozat azon elméleti alapfeltevését, mely szerint a váratlan használatoknak téralakító
tulajdonságai vannak. Ezen igazolást a keretrendszer valós eseteken történt alkalmazása során hajtottam
végre.
A téma egyre jelentősebb szerepet kap a nemzetközi építészettudományi diskurzusban. A dolgozatom
ebbe a közegbe ágyazva tárja fel a hétköznapi élet változatos léptékeiben jelenlevő váratlan használatok
téralakító tulajdonságait, melyek közül részletesen a városi tér léptékű, budapesti eseteket elemzem.
Három, emberi cselekvésből kialakuló tértípust különböztetek meg, azok kialakulásának indíttatása
szerint: ezek a szükség, az autonómia és a kontroll terei.
A szükség által motivált használatok révén megtermelt térhez a 2015-ben a Baross téren spontán
kialakult informális menekülttábor esetét rendelem. A terepkutatásból kiderül, hogy a kezdeti szervezetlen
csoportos térfoglalás rövid idő alatt szervezett rendszerré alakult, melyben az alapszükségletek
kielégítésének gyakorlata a tábor szolgáltatásává vált.
Az autonómia által motivált térfoglaláshoz a Szabadság híd 2016 és 2018 között megvalósult alternatív
használatait elemzem. Bemutatom, hogy egy kezdetben spontán aktivitások révén kialakult közösségi tér
évek során képes beépülni a híd formális működését alkotó téri gyakorlatok sorába.
A kontroll célú térfoglalást a budapesti lomtalanítások alkalmával meg jelenő váratlan használatok
példáján mutatom be. Az elemzésből kiderül, hogy míg az autonómia és részben a szükség térfoglalásai
révén a tér fellazul, annak használati lehetőségei kitágulnak, addig a professzionális hulladékgyűjtők
gyakorlatai eredményeképpen erősen szabályozott tér jön létre, melyben a privát és nyilvános
tulajdonviszonyok ideiglenesen újrarendeződnek.
A kutatás célja egyrészt valós példákon keresztül feltárni és értelmezni, hogy emberi tevékenységek
közvetlen hatásaként hogyan alakul át a valós, hétköznapi tér. Cél továbbá a jelenségről alkotott elméleti
ismeretek bővítése, valamint a kutatáshoz létrehozott vizsgálati keretrendszer alkalmazhatóságának
alátámasztása.
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Resume
In my dissertation I research the interaction between the built environment and its unexpected human
use through case studies in Budapest. Unexpectedness is to be understood as the counterpoint of the
present social norms and customs, thus I needed an approach that was able to consider physical space and
the system of social relations simultaneously. With the adoption of the theoretical concepts of the social
construction of space, I set up a framework that I use to confirm the fundamental theoretical thesis of the
dissertation, according to which unexpected uses have space-producing properties. To confirm my thesis,
I implemented the framework in the research of real cases.
The topic is gaining significant popularity in the international academic discourse of architectural
research. The dissertation explores the space-producing effects of unexpected uses in various scales of
everyday life in the context of this discourse. I research in detail the phenomenon through case studies of
Budapest, on an urban scale. I identify three types of spaces produced through human actions, based on
the motives behind their emergence: these are spaces of necessity, autonomy and control.
For the analysis of uses induced by necessity I chose the case of Baross square, at the time when it was
transformed into an informal refugee camp in 2015. Field study showed that the preliminary, spontaneous
occupation of space turned into a complex, organised system in a short time, in which the practice of
fulfilling basic humanitarian needs became the service of the camp.
I studied the case of the series of alternative uses that took place on Liberty Bridge (Szabadság híd
between 2016 and 2018 as an example for spatial occupations motivated by efforts of autonomy. My
studies show that a community space produced primarily through spontaneous activities has the capacity
to be incorporated into the spatial practices constituting the formal operation of the bridge.
Searching for occupations motivated by control I studied unexpected uses present during bulky waste
collections in Budapest.

My studies show that while space becomes looser through occupations of

autonomy, and partially, through occupations of necessity, the activity of professional scavengers results
in a highly disciplined spatial system, in which the relations of private and public ownership are
redistributed temporarily.
The aim of the research is to explore and explain through real-life cases how solid, everyday space is
transformed directly by human actions. Additional aims are to broaden the theoretical knowledge of the
subject and to confirm the usefulness and relevance of the framework of the investigation.
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Bevezető: a kutatás célja, kérdésfelvetése
A mindennapi élet során gyakran lehet találkozni olyan helyzetekkel, amikor a körülöttünk levő tárgyakat
egy cél érdekében azok tervezett funkciójától eltérően használjuk. Ez a jelenség megfigyelhető épületek
tereinek kapcsán is: bizonyára mindenki volt már tanúja olyan esetnek, amikor például egy lakás vagy egy
középület egyes helyiségeit egy azokban lezajló esemény idejére az emberek másképpen használták, mint
ahogyan az eredeti rendeltetésükből, illetve a megszokásokból következne. Az épületekből kilépve a város
különböző helyszínei szintén terepként szolgálnak hasonló tapasztalatok gyűjtéséhez. Az ilyen
eseményeket alkotó emberi cselekvések megnevezésére alkalmazom jelen dolgozatban a váratlan használat
kifejezést, mely további specifikációt igényel. A váratlan jelző társadalmi kontextusban értelmezendő:
azoknak a megszokott, mindennapi életet uraló szabályoknak, rituáléknak és a dolgokat értelmező
gondolati rendszereknek ellentettjeként fogalmazható meg, amelyeket az adott társadalom létrehoz saját
működése végett, és rá is kényszerít tag jaira, akik ezeket elsajátítva képesek tájékozódni a világban. A
váratlanság ezzel a renddel való szándékos vagy szándékolatlan szembenállást, vagyis rendellenességet
jelent. Egy eseményről nem lehet önmagában megítélni, hogy váratlan-e vagy sem, csakis egy konkrét
társadalmi rendbe ágyazott valós helyszínnel, illetve tárggyal együtt. A használat pedig olyan egyéni vagy
kollektív emberi cselekvéseket jelöl, melyek igénybe vesznek egy tárgyat vagy területet egy meghatározott
cél elérésének érdekében.
A dolgozatban ismertetett kutatás alapkérdései a váratlan használatok és az épített környezet
kapcsolatának viszonyára vonatkoznak: milyen hatással van a váratlan használat meg jelenése az adott
helyszín fizikai és társadalmi kontextusára? Hogyan hat a helyszín fizikai és társadalmi kontextusa a
váratlan használatra?
A téma a nemzetközi építészet- és városkutatás tudományos közegeiben aktuális1. A kutatás révén
Budapest is bekapcsolható ebbe a diskurzusba, amire az a körülmény ad alapot, hogy az elmúlt években
itt is számos olyan eset történt, ahol meg lehetett megtapasztalni a váratlan használatok működését. A
különböző helyszíneken folytatott terepmunka lehetőséget adott, hogy az elméletileg feltárt témakör által
felvetett kérdésekre empirikus lokális kutatások segítségével lehessen válaszokat találni.
A téma kutathatóságával kapcsolatban felmerül azonban az az alapvető módszertani dilemma, hogy
egymástól látszólag távol eső tényezőket kell egyszerre figyelembe venni: egyrészt szükség van konkrét
helyszínek vizsgálatára, melyek fizikai téri dimenziókkal rendelkeznek. Másrészt emberekről is szó van,
akik a helyszíneken valamilyen autonóm cselekvést, téri aktust végeznek, és mindemellett tapasztalatokat
élnek meg, valamint gondolatokat fogalmaznak meg. Harmadrészt pedig mind a váratlan használatot
megvalósító emberek, mind pedig ezek helyszíne része egy társadalmi viszonyrendszernek. Szükség van
tehát egy olyan koncepcióra, mely képes egységbe foglalni ezeket a különböző területeket. Ebből

kiindulva, a kutatás teoretikus alapjai Henri Lefebvre 1974-ben Párizsban meg jelent La production
de l'espace (A tér termelése)2 című művében megfogalmazott elméletekre, valamint az ezek által inspirált
építészeti- és városkutatások szemléletmódjára épülnek.3 Lefebvre szerint a társadalom létrehozza, azaz
„megtermeli” saját terét, melynek egyaránt részét képezi az épített fizikai környezet, az emberi gondolatok
terepe, valamint az emberek közötti viszonyrendszer, vagyis a társadalmi kontextus. A koncepció téri
szemléletével olyan inkluzív elméleti megközelítésre nyílik lehetőség, mely képes egymástól távol eső
területeket egységes keretbe foglalni. A lefebvre-i térszemlélet jelen esetben nem csak analógia, hanem
koncepcionális alappillér is, hiszen a váratlan használatok értelmezhetetlenek lennének a tér társadalmi
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aspektusai nélkül. A társadalmi tér jelen kontextusban a hétköznapi élet konkrét terét jelenti, amitől
elidegeníthetetlen, sőt annak alapvető tényezője a társadalmi konstruáltság. Lefebvre könyvének első
meg jelenése

óta

tekintélyes

szakirodalom

született

különböző

tudományágakban,

melyek

továbbfejlesztették, kritizálták, újraértelmezték és alkalmazták térelméletét. Ezen irodalom jelen téma
szempontjából releváns fogalmainak megismerésétől azt várom, hogy segítségükkel leírhatóvá és
megismerhetővé válnak a váratlan használat tulajdonságai, alkotóelemeinek viszonyrendszere.
A dolgozat egyik fő kihívása egy olyan vizsgálati keretrendszer felállítása, ami az építészet és
általánosabban véve az épített környezet társadalmi téri megközelítésének elméletével foglalkozó
irodalom fogalmaira épül, és amelynek alkalmazásával a váratlan használatok valós példái
elemezhetővé válnak. Az esettanulmányok vizsgálati keretrendszer szerinti elemzésétől pedig azt
várom, hogy eredményeik révén elméleti ismeretek szerezhetőek a váratlan használatok téri hatásairól.
Különös kihívást jelent a dolgozat téri szemléletmódja, tekintve, hogy építészeti disszertációról van szó.
Az építészeti diskurzusoknak ugyanis a XIX. század vége óta központi fogalma a tér, melynek jelentésére
és az építészettel való kapcsolatára számos különböző értelmezés létezik. A tér fogalma az építészet
területén nem csak akadémiai közegben használatos, hanem a mindennapi tervezői gyakorlatban is, ahol
a leggyakrabban mint a fizikai valóságról alkotott gondolati konstrukció jelenik meg, ami a tervezett
épületekről való kommunikáció eszköze. A megvalósult építészeti produktum viszont a hétköznapi,
„valós”, társadalmi tér részévé válik. Mi több, Lefebve elméletéből az is következik, hogy mivel maga a
tervezés aktusa is a társadalmi térben zajlik, a tervezéshez használt téri kommunikáció is a társadalmi
folyamatok terméke. Mindez azt jelenti, hogy az építészeti diszciplína számára szükségszerű a társadalmi
tér felismerése, és abban saját helyének megtalálása. A váratlan használatok témája ennek a felismerésnek
az elmélyítését szolgálja, hiszen ezáltal egy speciális szegmensét vizsgálom annak a kérdéskörnek, hogy mi
történik a tervezett épített elemekkel, miután azok fizikailag megvalósultak és „bekerültek” a mindennapi
társadalmi valóságba, vagyis miután az emberek elkezdték azokat használni.4

A dolgozat felépítése
A bevezető után a 2.1. fejezetben a humán és társadalomtudományokban az elmúlt harminc évben
kibontakozó, téri vagy térbeli fordulatként (spatial turn) emlegetett jelenséget előkészítő elméleteket
vizsgálom.5 Ezek az elméletek három francia szerző 1960-as és 1970-es években megfogalmazott
gondolatira vezethetők vissza: Michel Foucault,6 Henri Lefebvre7 és Michel de Certeau.8 Az említett
szerzők térkoncepcióinak elemzésénél arra fókuszálok, hogy ezek tükrében hogyan válik értelmezhetővé
a váratlan használat. Az elemzésből arra a következtetésre jutottam, hogy a váratlan használatok

összefüggésbe hozhatók a társadalmi tér alakításával, ahhoz azonban, hogy megértsük, hogyan
történik ez a téralakítás és milyen további téri következményekhez vezet, konkrét esetek
vizsgálata is szükséges. Az elméleti megalapozás tanulságaként sikerült téri fogalmakkal leírni a
bevezetőben megadott alapkérdést a következők szerint: a váratlan használat olyan jelenség, ami
időlegesen képes megzavarni az adott társadalmi tér domináns termelési módját. Kérdés azonban, hogy
hozzá tud-e járulni egy alternatív társadalmi tér megtermeléséhez? Társíthatók-e hozzá olyan
jellemzők, technikák, melyek egy másik tér megtermeléséhez vezetnek?

A dolgozatban így tehát meghatároztam azt a térkoncepciót, melyben értelmezhetővé válik
a váratlan használat és annak kapcsolata a társadalmi tér különböző aspektusaival. A kutatási
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kérdés megválaszolásához viszont szükséges a váratlan használat lehetséges technikáinak
vizsgálata, amihez elengedhetetlen további fogalmak megismerése Ezen fogalmak megismerése
által válnak értelmezhetővé a használat lehetséges „tértermelő” hatásai. Ebből a célból a 2.2. fejezetben az
építészeti gondolkodás azon elméleteit vizsgálom, melyek figyelembe veszik a tér társadalmi
rétegzettségének problematikáját.9 Ennek oka, hogy, az építészeti gondolkodásban a társadalmi tér
szempontjai gyakran olyan módon jelennek meg, hogy formai kérdések helyett a fizikai tér és elemeinek
használatára, az emberi cselekvések kreatív aspektusaira kerül hangsúly. Olyan elméletekről van szó,
melyek újraértelmezik az ember aktivitásainak szerepét magában az épített környezet létrehozásában.
A 2.3. fejezet a használathoz kötődő fogalomkészletet a társadalmi tér elfoglalásának lefebvre-i elveivel10
bővítem ki, azokat illusztrálva pedig elméleti és gyakorlati példákat mutatok be melyek az elvek további
aspektusait mutatják meg: ezek az uralkodás (domination), elsajátítás (appropriation), eltérítés (diversion)
és kooptáció (co-optation)
A 3. főfejezetben a társadalmi térről és a használat témakörében bevezetett elméletek és fogalmak
felhasználásával

egy

vizsgálati

keretrendszert

készítek,

mely

a

budapesti

esettanulmányok

szemléletmódját adja meg. Ezen kívül a vizsgálatok módszereinek és az esetek kiválasztásának
szempontjait ismertetem.
A 4. főfejezet ismerteti a Budapest különböző helyszínein végzett terepmunkára alapozott kutatásokat,
melyek tanulságaként a dolgozat új tudományos eredményei megfogalmazhatók. Az esettanulmányok
célja egyrészt a kiválasztott jelenségek értelmezése a nemzetközi tudományos közeg fogalmaival, valamint
a váratlan használatok elméletének kibővítése a vizsgálatokra támaszkodva. Mindezeken túl pedig az
elméleti koncepciók és fogalmak alapján felállított vizsgálati keretrendszer alkalmazhatóságát bizonyítják,
ami szintén a dolgozat tudományos eredménye.

Az esettanulmányok kiválasztásáról és a kutatási módszerről
A dolgozat 3. főfejezetében ismertetett keretrendszer a váratlan használatok vizsgálatához elméleti
perspektívát és kutatási irányt ad. A felhasználásával végzendő konkrét kutatások módszerét azonban nem
határozza meg. Mivel a váratlan használatok témája a valóságosan megtapasztalható hétköznapi térbe
ágyazott, emiatt adekvát megközelítés volt olyan empirikus módszert választani, ami helyszíni
terepmunkán alapszik, hiszen így a jelenségeket azok konkrétságában lehet vizsgálni pontosan ott és akkor,
ahol- és amikor történnek. Ez azt vonja magával, hogy a kutatás készítésének jelenében zajló eseteket kell
kiválasztani. Az esetek kiválasztásának további szempontja volt, hogy a jelenségeket kiváltó cselekvések
megfeleljenek a váratlan használat már megismert kritériumainak. Ezen túlmenően, mivel a dolgozat
egyik célja bemutatni, a váratlan használatok széles spektrumát, ezért léptékben és létrejöttük motivációit
tekintve különböző eseteket kutattam fel. Résztvevő megfigyelés révén közvetlen tapasztalatok gyűjtése
vált lehetővé, melyek a kutatások elsődleges forrásául szolgáltak. Közös elem volt a kutatások
adatgyűjtésének eszközkészletében a napi szintű helyszíni jelenlét, mely során fotódokumentációkkal és
rajzi vázlatokkal dokumentáltam a váratlan használatok működését. A helyszíni jelenlétek konkrét hossza,
és a dokumentációk típusának megválasztása az adott eset speciális körülményeitől is függött. Forrásként
felhasználtam továbbá az egyes esetek nyomán meg jelent híradásokat, sajtóriportokat, valamint, releváns
tudományos publikációkat, amennyiben fellelhető volt ilyen.
Budapest számos lehetőséget adott esettanulmányok vizsgálatára, hiszen a kutatás idején több olyan
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jelenség is zajlott, mely a témakörbe tartozik. Ezen túl, mivel a vizsgálatok a használat előtti és használat
közbeni állapotok összehasonlítására épülnek, ezért fontos volt azon helyszíneken megvalósult eseteket
kiválasztani, amelyeknek hétköznapi állapotáról rendelkezésemre álltak hasonló személyes jelenléten
alapuló tapasztalatok, mint amilyeneket a váratlan használattal terhelt esetben tudtam gyűjteni.

A dolgozat új tudományos eredményei
A dolgozat új tudományos eredményei a 2014 és 2018 között Budapesten végzett esettanulmányok
kutatásához kötődnek.

1. tézis: a váratlan használatok előfordulási spektrumairól és téralakító tulajdonságairól
Az épített környezet váratlan emberi használatai képesek változást indukálni a társadalmilag konstruált tér elgondolt,
észlelt és megélt vetületeiben, így téralakító tulajdonságokként értelmezhető jellemzőkkel bírhatnak. A vizsgált esetek
alapján igazolást nyert, hogy a váratlan használatok téralakitó tulajdonságai jelen lehetnek különböző léptékben: az
ember mikrokörnyezetében, épület-, valamint városi köztér helyzetekben.
Kapcsolódó publikációk: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
A tézis magyarázatához több saját és csoportos kutatási projektem tanulságait használom fel, melyek
különböző fizikai léptékekben vizsgálják a váratlan használatok téralakító tulajdonságait. A kutatások során
három léptéket tártam fel: az egyén mikrokörnyezetét, az épület vagy épületrészt, valamint a városi teret.
A váratlan használatok téralakító tulajdonságainak mindhárom léptékben való jelenlétét budapesti esetek
elemzésére támaszkodva bizonyítom be. Így ez a tétel több publikációm összegzése.
Az egyén mikrokörnyezetében létrejövő téri változásokat figyeltük meg 2014-ben a Téreltérités
Munkacsoport és a holland Sandberg Istituut System D Academy tag jaival közösen végzett csoportos
kutatás során. A Csepel Művek üzemi területei környékén a dolgozók által rejtve létrehozott spontán
pihenőtereket vizsgálva kimutattuk, hogy az emberek cselekvései révén a környezet elemei új értelemzést
kapnak: a biciklitárolókból ülőfelület, használaton kívüli területből pedig közösségi tér alakul ki. 2015-ben
a BME építészhallgatóinak bevonásával végeztünk terepmunkát belvárosi környezetben: vizsgáltuk többek
között azt az esetet, amikor metróellenőrök az állomások bejáratánál személyes tárolóhelyeket alakítanak
ki az utasforgalomtól félreeső területeken. Az ellenőrök a komplex épített környezet réseinek váratlan
jelentéstartalmat adnak, átértelmezve a tér elgondolt, észlelt és megélt momentumait.
Egy csoportos kutatás keretein belül az épület- és épületrész léptékre kiterjedő váratlan használat
téralakító tulajdonságainak feltárása kapcsán a budapesti történeti épületek egykori nagypolgári lakásainak
tereiben egyre nagyobb számban meg jelenő közösségi szálláshelyekhez kötődő használatokat elemeztem.
Bemutattuk többek között, hogy a hostelek okozta tömeges használat hatására a társasházak közös terei
szinte az utca meghosszabbításává váltak, azaz nyilvános térhez hasonlóan működnek. Ez a változás példa
a megváltozott használat téralakító tulajdonságára. Szintén az épület léptékhez kötődő példa az újpalotai
földszinti lakótelepi lakások informális bővítése kertek kialakításával, melyeket a lakások használói a
nyilvános használatú zöldterületekből sajátítottak el. Kerítéseket és sövényeket építettek, melyekkel
kijelölték a használatba vett, elsajátított territórium konkrét fizikai határait. Ezen esetben a váratlan
cselekvés, azaz a lakások erkélyéhez kapcsolódó területek privát térként való használata közvetlenül
alakította ki a zöldterület kertként való újraértelmezését.
A városi terek léptékére kiterjedő váratlan használatok hatásai kapcsán megállapítottam, hogy azok az
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emberi mikrokörnyezetben történő használat során létrejövő téralakításokból tevődnek össze. Váratlan
használatok során meglévő terek megszállásáról van szó, melyeknek három csoportját különböztettem
meg a vonatkozó szakirodalom alapján: a szükség, az autonómia és a kontroll térfoglalásait.11 A kutatást a
továbbiakban a városi léptékben megvalósuló használatok téralakító tulajdonságainak vizsgálatával
folytattam és a további tézisek is ennek a léptéknek a jellemzőiről nyújtanak ismereteket. Ezek
vizsgálatához alkalmaztam szisztematikusan a felállított vizsgálati keretrendszert.

2. tézis: a váratlan használatok téralakító tulajdonságainak feltárására létrehozott vizsgálati
keretrendszerről
Létrehoztam egy olyan vizsgálati keretrendszert, ami a tér társadalmi konstruáltságának és a használat kreatív
potenciáljának elméleti koncepcióin és fogalmain alapszik. A keretrendszer alkalmas kutatási szemléletmódot és irányt
ad a váratlan használatok téralakító tulajdonságainak megismerésére, e tulajdonságok épített környezetre
gyakorolt hatásainak felderítésére és azok téri fogalmakkal való értelmezésére városi tér léptékben. A
vizsgálatikeretrendszer alkalmazhatóságát bizonyítják az értekezésben feldolgozott esettanulmányok.
Kapcsolódó publikáció: [1, 2, 4]
A dolgozat 2. fejezetben bevezetett térelméletek és téralakítási elvek elemzésére azért volt szükség, hogy
segítségükkel létrehozhassak egy keretrendszert, amiben az emberi cselekvéseket olyan jelenségekként
lehet vizsgálni, melyek nyomán változás történhet a társadalmi térben. Ezen vizsgálati keretrendszer adja
a dolgozat további részében bemutatott esettanulmányok vázát. A keretrendszer segítségével, régebbi és
újabb fogalmi és szempontrendszerek használatával megkísérlem leírni egyrészt a közelmúltban
Budapesten történt, nagy közéleti visszhangot kiváltó „köztér-foglalásokat”, másrészt kevésbé látványos
hétköznapi jelenségeket, melyekben a közös jellemző a váratlan használatok jelenléte. Ezeket a lokális
eseteket a bevezetett elméletek felhasználásával helyezem globális kontextusba.
A vizsgálati keretrendszer a következő három részre tagolható: először az adott helyszín téri elemzése
történik meg a vizsgált váratlan használati mód vagy másképpen téri gyakorlat meg jelenése előtt. Lefebvre
téri hármasságára alapozva mutatom be a konkrét teret, azaz feltérképezem a terület elgondolt, észlelt és
megélt momentumait.
Ezt követően a meg jelenő váratlan használat vizsgálatát végzem el az alábbi szempontok szerint.
A váratlan használat célja. Első lépésként a meg jelenő használatot motiváló szándékokat tárom fel.
Fizikai kiterjedés. A vizsgálati szempont azt mutatja meg, hogy mekkora fizikai területre terjed ki az
elemzett használat hatása.
Határok megváltozása. A vizsgált használatok hatásának fizikai téri kiterjedésével együtt jár, hogy új
határokat képeznek illetve a meglévőket újraírják. A határok feltérképezése kiváltképp fontos a használatok
téri aspektusának értelmezése céljából, hiszen a határ a térbeliség egyik alapvető megnyilvánulása.
Időbeliség. A megismert elméleti háttér nyomán a teret folyamatként értelmeztük. Ebből adódóan az
időbeliség fontos jellemzővé válik, mivel a vizsgált használatok révén kialakuló események időbeli
struktúrája hatással lehet téri működésükre.
Térfoglalási technikák. Ezen vizsgálati szempontnál azt próbálom kideríteni, hogy az ismertetett
térfoglalási elvek közül melyek jellemzőek az adott használatra.
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A kiindulási állapot szerinti helyszín elemzését a meg jelent váratlan téri gyakorlattal együtt élő helyszín
ismételt téri elemzése követi azonos szempontok alapján, mint a használat meg jelenése előtt.
Ettől a konstrukciótól azt várom, hogy használatával kirajzolódnak a meg jelent váratlan használatok
téralakító hatásai. A keretrendszer tehát nem egy merev modellt ad, hanem egy kiindulási alapot, amire az
adott egyedi esethez igazodó struktúrájú vizsgálatok építhetők.

3.tézis: a szükség által motivált váratlan használat téralakitó tulajdonságairól: spontán
térfoglalásból szervezett társadalmi tér
A városi

nyilvános tereken a szükség által motivált váratlan használatok elemi és kezdetben szervezetlen

megnyilvánulásai idővel magas szervezettséget mutató, saját belső szabályrendszerrel és infrastruktúrával bíró
komplex társadalmi teret képesek kialakulni. A megtermelt térben a kezdeti spontán cselekvések szolgáltatások
létrejöttét indukálják. A szolgáltatások gyakorlásával a létrejött tér fennmarad, és továbbtermelni önmagát,
dinamikusan alkalmazkodva a váratlan használatokban bekövetkező változásokhoz.
Kapcsolódó publikáció: [4]
A dolgozat harmadik tézise a 2015 nyarán a Baross téren kialakult informális menekülttáborban végzett
kutatás eredményein alapul. Elemeztem a Baross tér elgondolt, megélt és észlelt momentumait a váratlan
táborozás megjelenése előtt, majd tanulmányoztam a tábor kialakulását és folyamatos változásait. A közel
három hónapig fennálló jelenség vizsgálata során nem csak arra kaptam igazolást, hogy a váratlan
használatok közvetlenül képesek tereket kialakítani városi tér léptékben is, hanem a kialakult társadalmi
tér időben lezajló alakulásáról is ismereteket szereztem. A létrejött „tábor tér” alakulásának három időbeli
szakaszát különböztettem meg: az első a spontán, informális periódus, ami június végétől augusztus elejéig a
tartott. A második szakasznak azt az időszakot tekintem, amikor a városvezetés formális intézkedésekkel,
például tranzit zónák kijelölésével próbálta rendezni a kialakult kaotikus szituációt, amit emiatt a formális
kontroll kísérleteinek (illetve a Tranzit Zóna időszakának) neveztem. Szeptember elejére nyilvánvalóvá vált,
hogy a formális tranzit zóna kapacitása nem képes kiszolgálni az egyre növekvő tömeget. Ezen időszakban
az önkéntes humanitárius aktivisták száma is megnövekedett, illetve több segítőszervezet is meg jelent. A
Baross téren tehát az informális aktivitások összetett szolgáltatási rendszerré váltak, melyek képesek voltak
dinamikusan alkalmazkodni a rászoruló emberek szükségleteihez. Erre a periódusra kialakult informális
szakaszként hivatkozom. A tábor mindhárom szakaszában a vizsgálati keretrendszer szempontjai szerint
tárom fel a használatok téralakító tulajdonságait. A váratlan használatok meg jelenését a szükség motiválta,
ami további tényezőkre bontható: a menedék, az élelem, az alapvető higiénia és az információ
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szükségleteire. A kutatás során feltárom, hogy az ezen igények mentén kialakuló téri gyakorlatok

hogyan alakították át a Baross teret egy közlekedési csomópontból informális menekülttáborrá
a vizsgált időszakban. Bemutatom továbbá, hogy a szükség mentén kialakuló használati módok mellett
a hétköznapi szociális élet gyakorlatai is meg jelentek, valamint szeptemberben egy időre a tábor aktív
politikai térré is alakult.
A fejezetben az említett szempontok mentén végzett kutatás segítségével részletesen feltárom, hogy a
teret szálláshelyként használó emberek váratlan meg jelenése nyomán számos további aktivitás jött létre,
melyeknek következtében az ideiglenesen táborrá vált tér egy evolúciós folyamaton ment keresztül: egy
spontán térfoglalásból egy összetett, szervezett, ad hoc szolgáltató rendszer alakult ki.

A Baross tér a váratlan

A Baross tér a váratlan használat

használat meg jelenése előtt

meg jelenésével

A tér elgondolt

Budapest egyik legösszetettebb közlekedési

Egy olyan tábor tér, ahol különböző

aspektusa

csomópontja.

humanitárius funkciók, szállás és
információ érhető el.

A tér észlelt

Az agoratér nagyrészt üres, kihasználatlan

A terület emberekkel zsúfolt, ahol a

aspektusa

érzetet kelt. Jellemző tevékenységek a téren

megtelepedés alapvető tevékenységei

való áthaladás egyik közlekedési eszközről a

zajlanak.

másikra történő átszállás miatt, valamint a
rövid idejű várakozás.

A tér megélt

A Keleti pályaudvar mint a város egyik

A terület az európai menekültválság

aspektusa

kapujának hatása határozza meg a tér

egyik mementójává vált.

identitását.

4. tézis: a váratlan használat által termelt alternatív- és a hétköznapi tér kölcsönhatásáról: az
autonómia tere
A városi nyilvános területek autonómia törekvések által motivált váratlan használata képes spontán módon olyan
alternatív közösségi teret termelni, mely kiterjeszti az adott helyszín megszokott használati lehetőségeit. A megtermelt
tér további aktivitásokat generálhat, melyek révén az hosszútávon képes beépülni a jelen levő hétköznapi téri
gyakorlatok közé. E folyamat során a közösségi- és a helyszín hétköznapi társadalmi tere kölcsönhatásba lép egymással,
melynek eredményeképpen az eredetileg spontán megtermelt tér elkezd alkalmazkodni a használói igényekhez, és az
adott helyszín működését fenntartó formális rend szabályaihoz, ugyanakkor fokozatosan annak identitásformáló
elemévé válik.
Kapcsolódó publikáció: [2]
A tézis a Szabadság híd 2016 és 2018 közötti alternatív használatainak elemzése során született
eredményeket foglalja össze. Az elemzésben rámutattam, hogy a váratlan tevékenységek képesek
kiterjeszteni egy terület használhatóságát, ami ahhoz vezethet, hogy a kezdetben váratlan használatok
megtelepednek és a helyszínhez kötődő megszokott téri gyakorlatok részévé válhatnak. A Szabadság híd
esetében a közösségi használat elkezdett beépülni a híd társadalmi terébe.
Terepkutatások alkalmával megfigyeltem a Szabadság hídon spontán kialakult közösségi tér fejlődését.
A kutatás során vizsgáltam a hétköznapi használat mellett a híd tartószerkezeti elemein megvalósuló
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térfoglalást, melyben felismerhető volt az elsajátítás jelensége.
A kutatás következő állomását 2016 nyarának eseményei szolgáltatták. A Szent Gellért téren végzett
útfelújítási munkák miatt három hónapra lezárták a hidat az autó és villamosforgalom elől. Ez az
alaphelyzet megteremtette a fizikai téri feltételeket arra, hogy a hétköznapokban csak a közlekedés által
dominált tér réseire korlátozódott közösségi használat kiterjedjen a teljes hídra. Bemutattam, hogy a
városlakók spontán tevékenységei révén a Szabadság híd egy eltérített közösségi térré alakult.
Megváltoztak a hídhoz kapcsolódó téri gyakorlatok: az átközlekedés helyett célhelyszínné vált, ami
számos rekreációs, közösségi és kulturális programnak adott helyet, melyek bármiféle központi szervezés
nélkül valósultak meg.
A következő évben sikeres civil kezdeményezés indult, hogy ideiglenesen ismét zárják le a hidat az
előző évi jelenség ismételt előidézése céljából. Ennek eredményeképpen négy nyári hétvégén újra csak a
gyalogosoké és bicikliseké lett a híd. Az időszakok meghatározásából is látható, hogy az előző évben
spontán, tervezetlenül létrejött tér újbóli megjelenése időbeli és térbeli szabályok mellett valósult meg. A
használathoz alkalmazkodó infrastruktúra is megjelent. Kijelölték a biciklis és gyalogosközlekedés
territóriumait, valamint a biztonságos használat érdekében fizikai akadályokat installáltak a híd tartóira.
Fentieken túl a hídnak saját házirendje is létrejött. Felfedezhetővé vált a kooptáció jelensége abban az
értelemben, hogy a szervezett városi tér elkezdte beépíteni rendszeres téri gyakorlatai közé az előző évi
spontán, kontrollálatlan jelenséget. Rámutattam továbbá, hogy a váratlan használatok nyomán egy sajátos
identitással bíró tér alakult ki melynek a híd fizikai, észlelt tulajdonságai is részét képezik. A közösségi
használat folyamatosan beépül a híd identitásába, de a híd is beépül a közösségi gyakorlatok által termelt
térbe.
A Szabadság híd a váratlan

A Szabadság híd a váratlan

használat meg jelenése előtt

használat meg jelenésével

A tér elgondolt

A budai és pesti városészt összekötő

Közösségi rendezvénytér.

aspektusa

mérnöki konstrukció.

A tér észlelt aspektusa

Az autós és villamosközlekedés

A teljes híd gyalogoshasználatba került.

dominanciája. A grandiózus panoráma és

Átközlekedés helyett célhelyszín lett.

szerkezet látványa.

A tér megélt aspektusa

A város egyik történeti szimbóluma,

A közösségi használat elkezdett beépülni

társadalmi és személyes történetek

a híd identitásába.

helyszíne.

5.tézis: a váratlan használat mint a kontroll tere
A váratlan használatok spontán téralakító hatásai nem csak a tér fellazításához járulhatnak hozzá, hanem olyan új
téri rendet is generálhatnak, mely a használat lehetőségeit nem kiterjeszti, hanem korlátozza. A létrejövő téri
gyakorlatok nyomán a városi területek birtokvisznyainak ideiglenes újrarendezésével valósul meg, és a váratlan
használatok révén kialakult tér szabályrendszere a jelen levő összes használóra kiterjed.
Kapcsolódó publikáció: [1]
A tézist a 2017-ben Budapest belvárosában megvalósult lomtalanítások téri kutatásának nyomán
fogalmaztam meg. A kontroll által motivált térfoglalás vizsgálatához feltártam a lomtalanítások alkalmával
meg jelenő váratlan használatokat és az azok nyomán spontán létrejött tér különböző momentumait. Azt
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találtam, hogy az adott használattól függően más és más jelentést, azaz megélt tartalmat kapnak az utcára
kihelyezett tárgyak. A helyszíni adatgyűjtések során három váratlan használati módot különítettem el: a
városi játékot, a kincsvadászatot és a foglalkozásszerűen űzött gyűjtögetést. A különböző használati módok
egyszerre

vannak

jelen

és

ennek

megfelelően

hatással

vannak

egymásra.

Kiderült,

hogy

a

foglalkozásszerűen űzött gyűjtögetés, ami informális használtcikk-gyűjtők munkaterületévé és spontán
használtárucikk piaccá alakítja, részben átalakítva az előbbi két használatot is: a városi játék háttérbe szorul,
a kincsvadászok pedig a kialakult piacok helyszíni vásárlóivá válnak. A lomhalmazok védett, privát
területekké alakulnak, ahol a lomok árucikkek lesznek. A budapesti lomtalanítás során meg jelenő váratlan
használatok tehát kitermelnek egy ökoszisztémát, melynek használói saját téri gyakorlatokat, működési
szabályokat és térfelosztást alkotnak. A lomtalanítási időszak végével ez az ökoszisztéma nyomtalanul
eltűnik, az utca ismét a hétköznapi élet színtere lesz, majd egy év múlva néhány napra újra átalakul a
lomtalanítás szereplőinek saját terévé.
A lomtalanítás tere a váratlan

A lomtalanítás tere a váratlan

használat meg jelenése előtt

használat meg jelenésével

A tér elgondolt

Évi rendszerességgel lebonyolított kollektív

Műveleti terület, , értékek potenciális

aspektusa

szolgáltatás.

lelőhelye.

A tér észlelt

A lomtalanítás téri gyakorlata során

A lomhalmazok módszeres átkutatásának,

aspektusa

enteriőrök tartozéki lepik el a külső

és

nyilvános teret.

valósul meg.

A tér megélt

Régi korok kellékei, személyes tárgyak révén

Kontroll alá vont lomhalmazokból

aspektusa

az emberi élet nyomaival telítődik a

ideiglenes használtárucikk piac alakul ki.

ellenőrzés

alá vételének

gyakorlata

nyilvános utca.

Összefoglalás, haszon, további kutatási irányok
A „Cselekvésből tér” téma építészettudományi kutatása kiegészíti más diszciplínák téri kutatásait. Az
esettanulmányok egyrészt a váratlan használatok téralakító tulajdonságainak elméleti ismereteit bővítik,
valamint magukat a jelenségeket téri fogalmakkal teszik leírhatóvá. Az esetek egy részének történt már
építészeti megközelítésű bemutatása, azonban átfogó, tudományos téri vizsgálatuk még nem született. A
feldolgozott eseményekről ilyen módon az is kiderült, hogy számos olyan téri jellemzőjük van, ami az
építészek és egyéb tervezők számára releváns információkat tartalmaznak. Azt mutatják meg, hogy az
emberi használat az épített környezet olyan rejtett lehetőségeit képes feltárni, aminek változatos
megnyilvánulásait nem lehet teljeskörűen meg jósolni a tervezés során. Ez nem a tervezés hibája, hanem
egy jelenség, amit viszont például az építészeti tevékenység során fontos tudatosítani.
Ezeken túl az esetek vizsgálata magának a vizsgálati keretrendszernek – melyet a vonatkozó elméletek
felhasználásával hozam létre – a tesztelését is szolgálta. Kiderült, hogy annak szempontjai és a téri
hármasság használat előtti és használat hatása alatti összevetésével olyan eredmények kaphatók, melyek
megmutatják hogy a váratlan használatok képesek hozzájárulni a társadalmi tér termeléséhez és képesek
azt új irányokba terelni. A keretrendszer alkalmas eszközzé válhat például az építészeti oktatás számára az
emberi tevékenységek és az épített környezet kölcsönhatásának tanulmányozásában. Az urbanizáció
jelenkori jelenségei, mint például az egyre intenzívebb természeti és humanitárius válságok fokozhatják a
váratlan használatok meg jelenésének gyakoriságát, ezért az élet téri aspektusaival foglalkozó gyakorlati
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szakemberek (tervezők, stratégiaalkotók) is hasznosíthatják a dolgozat eredményeit és szemléletmódját.
További haszna a dolgozatnak, hogy hozzájárul a társadalmi téri szemlélet hazai építészeti diskurzusba
való beépüléséhez, hiszen több olyan, a nemzetközi szakirodalomban széleskörben hivatkozott elméleti
mű tanulságait is felhasználja az elemzések során, melyek itthon jelenleg kevéssé ismertek.
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Introduction: Aims and topics of the research
In everyday life, one can often encounter situations when the surrounding objects are used differently
from their originally planned functions. This phenomenon is observable in case of interior spaces of
buildings as well: surely, all of us have witnessed such cases when, for instance, the rooms of a flat or a
public building were used differently from its originally intended and accustomed purpose during a
certain event. Entering into the urban realm, various publicly accessible areas may also provide similar
experiences. To describe human acts that create such events, I employ the term unexpected use, which
requires further specification. The adjective unexpected is to be interpreted in social context: it means the
opposite of those accustomed rules, rituals and mental constructions through which things around us are
interpreted and which dominate everyday life. These are produced by the society for its proper operation
and are forced on its members, who adapt to them and thus become able to orient themselves in the world.
Unexpectedness means deliberate or undeliberate counteraction toward this order. It is not possible to tell
whether an event should be regarded as unexpected without taking into consideration the physical scene
and the social order into which it is embedded. The term use refers to individual or collective human acts
that rely on an object or territory in order to achieve a specific aim.
The fundamental questions of the research introduced in my dissertation refer to the relationship
between unexpected uses and the built environment: how does the appearance of unexpected use impact
the physical and social context of the given site? How does the physical and social context of a site impact
any unexpected use present?
The topic has relevance in the context of current architectural and urban research.1 By this research
Budapest can also be integrated into these discourses based on the fact that in the last couple of years,
numerous cases occurred where the effects of unexpected uses could be experienced in real circumstances.
Fieldwork carried out at various locations provided answers to questions raised during the theoretical
study of the topic through empirical research.
Regarding the method of research of the topic, a methodological dilemma arises: factors that seem to
be very distant from each other must be considered simultaneously. First, specific sites with physical
dimensions must be studied. Second, we are looking at people, who are acting autonomously within these
sites, perform various spatial acts, gain experience and conceive thoughts. Furthermore, both the people
practicing unexpected uses and the scenes of such events are part of a social context. It became necessary
to develop a concept that would be able to unify these different fields. Considering all of the above, the
theoretical background of my research was formed on the basis of the theories presented in The Production
of Space written by Henri Lefebvre, first published in Paris 1974,2 and on the approach of architectural and
social researches inspired by his work.3 According to Lefebvre, society creates, or in his terminology
“produces” its own space that simultaneously includes the built physical environment, the field of human
thoughts and the construction of relations among people, in other words, the social context. Through the
spatial aspect of this concept an inclusive theoretical approach can be developed, that is capable of
integrating distant fields. The lefebvrian spatial aspect serves not just as an analogy but also as a conceptual
basis, since unexpected uses could not be defined without the social aspects of spatiality. Social space in
this context is interpreted as the concrete space of everyday life, of which social constructedness is a
fundamental attribute. Since the first edition of Lefebvre’s book, a broad range of professional literature
has been developed in various disciplines that improved, criticised, redefined and applied its spatial
theory. By gaining insight of the notions of certain parts of that literature relevant to the topic of the
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dissertation, I expect to become able to describe and observe the properties of unexpected use and the
structure of its components.
One of the main challenges of the dissertation is the construction of a research framework, which
relies on the concepts of the literature dedicated to the socio-spatial approach towards architecture and
the built environment in general, and can be applied to analyse real cases of unexpected use. Through
the examination of case studies executed according to the research framework, I expect to gain
theoretical knowledge about the spatial effects of unexpected use.
The spatial approach of the dissertation represents a specific challenge as well, as it is an architectural
dissertation. The concept of space has been a central issue in architectural discourses since the end of the
19th century. Since then various interpretations and theories have been developed concerning space and
its relationship with architecture. The concept of space in the field of architecture is not only in use in
academic context but in the everyday design practice as well, where space is commonly understood as a
mental construction derived from physical reality, a method of communication about buildings. However,
the realized architectural product becomes part of the “real”, social space. Furthermore, according to the
theory of Lefebvre, since the act of design is also located in social space, the spatial communication used
during the design phase is a product of social processes as well. This means that it is necessary for the
discipline of architecture to recognize the socially constructed space and to find its place in it. Studying
the topic of unexpected use serves to deepen this awareness, since unexpected uses are very specific
examples of what happens to the consciously designed elements after they are realized and “incorporated”
into everyday social reality, or in other words, after people start using them.4

Structure of the dissertation
After a general introduction, in chapter 2.1. I set the theoretical foundations of the dissertation by analysing
theories that contributed to the emergence of the so-called spatial turn in the field of humanities and
social studies in the last three decades.5 These theories originate from the works of three French authors
from the 1960s and 1970s: Michel Foucault,6 Henri Lefebvre7 and Michel de Certeau.8 Based on their
spatial concepts, I try to develop an understanding of unexpected uses. Based on my analysis I have come
to the conclusion that there is a connection between unexpected uses and the alteration of social space.
However, in order to understand this process and its further spatial implications, it is necessary to examine
concrete cases. As a conclusion of the theoretical establishment I managed to describe the fundamental
question of the research with spatial terms: unexpected use is a phenomenon that is able to temporarily
disrupt the dominant mode of production of the given social space. But is it able to contribute to the
production of an alternative social space? Is it possible to attribute such properties and techniques to it
that lead to the production of another space?
Up to this point I only determined the spatial concept, in which unexpected use and its connection to
the various aspects of social space are interpretable. Investigating the possible techniques of unexpected
use is necessary in order to provide answers to the research problem. Such investigations however, require
the introduction of further concepts that should help developing an understanding for the possible “spaceproducing” effects of unexpected use. Thus in subchapter 2.2 I propose to reach this by analysing such
concepts in architectural theory that consider the issue of the social stratification of space.9 The reason for
turning to architectural theories is that the aspects of social space usually appear in the field of
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architectural thinking by emphasizing the use of physical space and creative aspects of human acts instead
of aesthetic and formal issues. These concepts redefine the role of human activities in the process of the
built environment’s creation.
In subchapter 2.3 I extend the range of concepts dealing with the issue of use with Lefebvre’s
principles10 of taking over social space. To illustrate these principles I present theoretical and practical
examples that show their further aspects: these are domination, appropriation, diversion and co-optation.
In chapter 3 I present an analytical framework with the application of concepts introduced in the topic
of space and use. I then apply this framework for formulating the research perspective of the case studies
in Budapest. In addition to this, I introduce the selection criteria of the cases and the methodology of the
researches.
Chapter 4 presents the researches carried out at various locations of Budapest relying mainly on
fieldworks. Based on their consequences the new scientific results are formulated. The aims of the case
studies are to interpret the selected phenomena by using concepts of the international literature and to
extend the theory of unexpected uses based on the analyses. In addition to these, the case studies confirm
the applicability of the analytical framework produced with the use of existing theoretical concepts, which
is also a scientific result of the dissertation.

About the selection of the case studies and the research method
The analytical framework presented in chapter 3 provides the theoretical perspective and research
direction for the analysis of unexpected use, though it does not determine the exact methods that are to
be used during concrete researches. Since the topic of unexpected uses is embedded in the space of
everyday life that can be experienced in reality, it seemed adequate to choose an empirical method that
mainly relies on fieldwork, so that the phenomena can be analysed at the proper site and time where and
when they occur. As an obvious consequence of this, I decided to analyse cases that could be observed in
reality during the time of the research. A further aspect of the selection of the cases was that the human
acts initiating the observed events should match the criteria of unexpected use. In addition to the above, I
deliberately searched for cases different in scale and motivation, since one of the dissertation’s aim is to
present the spectrum of unexpected uses. The main source of the research was first-hand experience
collected by participatory observations. Daily site visit was a common element in every case study during
the research period: I took photographs, notes and made sketches to document the operation of
unexpected uses. The timeframe of site visits and the chosen form of documentation was depended on
the circumstances of the specific case as well. Where it was possible and necessary, on-site data collection
was complemented with comments from actors of the uses presenting their experiences on social media
platforms. As additional sources, I also relied on media sources and publications, such as on-site reports
about the events or relevant scientific papers.
The city of Budapest provided ample opportunity to investigate case studies, since various phenomena
relevant to the topic were present during the time of the research. Furthermore, since the studies are based
on the comparison of the conditions before and during the appearance of the unexpected use, it was
important to choose events at such locations, the everyday state of which were familiar to me. This means
that I already had previous experience related to the sites which I revisited during the presence of
unexpected uses.
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New scientific results of the dissertation
The new scientific findings of the present work are derived from the research of case studies executed
between 2014 and 2018.

Thesis 1. Regarding the spectrum of unexpected uses and their space-producing properties
The unexpected uses of the built environment have the capacity to induce changes in conceived, perceived and lived
layers of the socially constructed space, thus they possess space-producing properties. It was shown based on the analysis
of the case studies that space-producing properties of unexpected uses are present in various scales. These are the microenvironment of people, buildings and urban public areas.
Related publications: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
For the explanation of this thesis I use the conclusions drawn from several individual and group
research projects of mine that study the space-producing properties of unexpected uses in various physical
scales. During the research I explored three scales: the micro-environment of people, buildings or building
parts and urban public areas. I prove the existence of space-producing properties of uses through the
examination of cases of each scale in Budapest. Thus this thesis is the summary of several of my
publications.
Spatial alterations in the micro-environment of individuals were observed in 2014 during a joint
research project conducted in collaboration with the Space Detournément Working Group and the System
D Academy of the Sandberg Instituut (NL). While exploring the hidden, spontaneous places of leisure and
rest made by the workers themselves at the industrial area of the Csepel Works, we showed that elements
of the built environment were redefined through the acts of people: bicycle storages were turned into
sitting surfaces and unused areas became community spaces. In 2015 we carried out fieldwork in the
historic city centre of Budapest with the collaboration of students of architecture from the Budapest
University of Technology and Economics: we studied, among others the case of ticket inspectors working
at the entrances of metro stations: during their daily practices they create personal storages at areas
secluded from passenger traffic. Ticket inspectors provide unexpected meaning to the niches of a complex
built environment reinterpreting its conceived, perceived and lived aspects.
In the framework of a group research I analysed the space-producing properties of building-scale
unexpected uses by exploring practices connected to the increasing presence of community lodgings in
former prestigious civic residences in historic apartment buildings in downtown Budapest. We found that
as a result of the intensified use brought about by hostels, shared spaces of apartment buildings became
virtual extensions of the street, thus becoming similar to public spaces. This shift serves as an example to
the space-producing properties of use. Another building-scale group research studied the informal
extension of ground floor apartments with the formation of private gardens that used to be publicly owned
land appropriated by residents themselves in the Újpalota district of Budapest. The residents built fences
and planted bushes to mark the exact physical borders of their appropriated territory. In this case, the
reuse of public green fields adjoining the balconies of apartments on the ground floor as private areas
directly led to the redefinition of the shared territories as gardens.
Concerning the effects of unexpected uses on the scale of urban spaces I found that they can be defined
as the accumulation of the space-producing phenomena of uses in people’s micro environment.
Unexpected uses affect the occupation of existent spaces, which I divide into three categories based on the
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relevant literature: occupation of necessity, of autonomy and of control.11 I continued the research
focusing on the effects of unexpected uses on this scale and gained further information in this topic, which
I present in the following theses of the dissertation. I managed to implement systematically the framework
of research for the following case studies.

Thesis 2. Research framework created to explore the space-producing properties of unexpected
uses
I set up a research framework that relies on the theoretical concepts of the social constructedness of space and the creative
potential of use. The framework provides a practical research perspective for the exploration and spatial interpretation
of the space-producing effects of unexpected uses on the built environment in the scale of urban public spaces. Case
studies of the dissertation confirm this statement.
Related publications: [1, 2, 4]
Introducing spatial theories and principles of the formation of space in Chapter 2 was necessary for the
creation of a framework that helps the study of human acts as phenomena capable of producing alteration
in social space. This framework serves as the structure of the case studies presented in the dissertation.
With the application of this framework and older and newer conceptual systems, I attempt to provide
interpretations of public space occupations that happened in the recent years in Budapest and were
covered extensively by the media, as well as less visible, everyday phenomena, all of which, however, are
characterised by the presence of unexpected uses. These local cases are incorporated into a global context
with the presented theoretical concepts.
The structure of the framework consists of three parts: first, I analyse the site in question before the
appearance of the unexpected use. I present the concrete space based on Lefebvre’s spatial triad: this
means that I map the conceived, perceived and lived moments of the chosen area.
Afterwards I analyse the unexpected use according to the following aspects:
The aim of the unexpected use. First I explore the motives behind the unexpected use.
Physical dimension. This aspect describes the physical extent of the territory impacted by the studied
use.
Changes of boundaries. Simultaneously with the dimension of the effects of unexpected uses in
physical space, they create new boundaries or redefine existing ones. Exploring boundaries is especially
important for the interpretation of unexpected uses as spatial phenomena, since the boundary is one of
the basic manifestations of spatiality.
Temporality. Based on the studied theoretical background, space has been defined as a process, which
means that temporality is a key attribute. Thus, temporal aspects of unexpected uses affect their spatial
operation.
Techniques of space occupation. Within this aspect, I aim to explore which of the presented principles
of taking over space can be attributed to the use in question.
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The analysis of the site in its original state is followed by a second analysis, now under the effect of the
unexpected use, following the same criteria as before its appearance.
From the use of this framework I expect the space-producing effects of unexpected uses to become
more articulated. The framework is not intended to present a rigid model, rather a solid foundation, onto
which researches adapting to the specialities of the specific case can be built.

Thesis 3: Regarding space-producing effects of unexpected uses motivated by necessity: from
spontaneous occupation to organized social space
The elementary and at first, unorganized manifestations of necessity-motivated unexpected uses on urban public spaces
have the ability to, over time evolve into a complex, organized social space with its own set of rules and infrastructure.
In this produced space the early spontaneous acts are transformed into sets of services. Through these services the space
becomes self-sustaining, dynamically adapting to changes in unexpected uses..
Related publication: [4]
The third thesis of the dissertation is based on the results of my research carried out at the informal,
temporary refugee camp that was set up at Baross Square in Budapest during the summer of 2015. . I
analysed the conceived, perceived and lived aspects of the square before the appearance of the camp, then
I studied its formation and its constant changes. Studying the phenomenon during its almost threemonth-long existence I was able to confirm the capacity of unexpected uses to produce social space
directly on the scale of urban areas, and I also gained information about the temporal evolution of this
space. I was able to differentiate three periods in the evolution of the “camp space”: the first one is the
spontaneous, informal period that lasted from the end of June till the beginning of August. The second period
is called attempts of formal control. During this phase formal measures took place by the city leadership, such
as the demarcation of Transit Zones, with which they attempted to provide order in the chaotic situation.
By the beginning of September it became obvious that the capacity of the formal Transit Zones was
inadequate to serve the increasing number of people on the square. During this period the number of
voluntary activists and humanitarian organisations increased as well. Thus the informal activities at Baross
Square induced the formation of a system of services that were able to adapt to the changing needs of
exposed people. I refer to this phase as established informal period. In all three phases of the camp I explore
the space-producing properties of the unexpected uses based on the criteria of the framework introduced
earlier. In this case, the appearance of unexpected uses was motivated by necessity that is made up of four
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factors: the need for shelter, for food, for sanitation and for information. During the research I explore
how spatial practices motivated by these factors transformed Baross Square from a transport hub into an
informal refugee camp during the observed period. Furthermore, I show that in addition to uses
motivated by necessity, practices of everyday social life appeared and the camp even turned into the scene
of intense political activity for a while in September.
In the chapter, by employing the set of aspects outlined above I explore in detail further types of uses
that came to life as a result of the suddenly appearing mass of people using the square as accommodation.
As a consequence of these uses, the square that became a temporary camp went through a process of
evolution and over time evolved from a spontaneous occupation into a complex, organised, ad hoc system
of services.
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Thesis 4. Regarding the interplay between the everyday space and the alternative space produced
by unexpected uses: the space of autonomy
The unexpected use of an urban public area motivated by attempts of autonomy has the ability to produce a community
space that extends the usual scope of possibilities of use. The produced space is able to generate further activities that,
in the long run incorporate it into the daily practices present at the area. During this process the community space and
the everyday social space of the area interact with each other, which results in the originally spontaneously produced
space adapting to the user needs and the rules of the formal order sustaining the operation of the area. At the same time
the alternative space impacts the identity of the everyday space as well.
Related publication: [2]
The thesis summarizes the findings of the research on the alternative uses of Liberty Bridge (Szabadság
híd) in Budapest between 2016 and 2018. I showed that unexpected activities can extend the scope of
usability of an area and the initially spontaneous uses may become regular and become part of the
accustomed spatial practices that belong to the site. In the case of the Liberty Bridge, the community use
started to be incorporated into its social space.
During fieldworks I observed the improvement of the spontaneously produced community area at the
Liberty Bridge. I studied the occupation of the suspended loadbearing structure of the bridge that was
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present parallel to the everyday practices. In this activity the principle of appropriation could be found.
The next chapter of the research dealt with the events during the summer of 2016. Due to
reconstruction works at Szent Gellért Square, the bridge was closed for cars and trams for three months.
This situation provided the physical circumstances for the community use – normally forced to periphery
by the dominant road traffic – to occupy the whole area of the bridge. I found that as a result of the
spontaneous actions of people, Liberty Bridge turned into a diverted community space. Spatial practices
related to the bridge changed: instead of a scene of commuting it became a destination, where various
recreational, cultural and community programs took place without any institutional organisation.
In the following year a successful civil initiative was launched to close the bridge again temporarily, in
order to induce the phenomenon of the previous year once again. As a result of this, the bridge became
open to occupation by pedestrians and cyclists for four summer weekends. The designated time frames
indicate that the space, which was created spontaneously in the previous year, was recreated within
temporal and spatial restrictions. Separate territories of bicycle and pedestrian traffic were demarcated
and physical obstacles were installed onto the loadbearing structure in order to ensure the safe use of the
bridge, disabling people to climb above a certain height. In addition to this, a “house rule” was also created
for the bridge. The act of co-optation could be observed in the sense that the organised space of the city
started to incorporate the spontaneous, uncontrolled phenomenon into its regular spatial practices. I also
found that unexpected uses contributed to the emergence of a space with unique identity, of which the
physical characteristics of the bridge was a constitutive element. Community use gradually becomes the
part of the bridge’s identity, at the same time, the bridge also merges into the space produced by the
community practices.
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Thesis 5. Unexpected use as the space of control
The space-producing effects of unexpected uses do not necessarily contribute to the loosening of space, they may also
generate such a spatial order that limits the possibilities of use, instead of expanding them. As a result of the emerged
spatial practices, the ownership relations of the city are temporarily restructured, and the system of rules introduced by
the space of unexpected uses are expanded to everyone present at the site.
Related publication: [1]
I conceptualised the thesis based on the research of annual bulky waste collections in the centre of
Budapest in 2017. In order to study occupations of space motivated by control, I exposed unexpected uses
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present during bulky waste collections and features of the space produced by them. It turned out that
depending on the actual use, the objects placed onto the streets are attributed with various definitions, or
in other words lived contents. During fieldwork I identified three types of unexpected use: these are urban
play, hobby scavenging, and professional scavenging. These different uses are present simultaneously and they
interact with each other. I found that the activities of professional scavenging transformed bulky waste
collections into a work area and a spontaneous second-hand market, interfering with the other two types
of use: urban play activities are marginalized and hobby scavengers are turned into customers of the popup markets. Waste heaps are transformed into private areas, where waste is turned into products to be sold.
Unexpected uses appearing during bulky waste collections in Budapest thus produce an ecosystem, the
users of which construct their own spatial practices, rules of operation and division of territory. All of these
disappear at the end of the bulky waste collection period without any trace and the streets continue to
serve as the scene of everyday life. However, in the following year, for a few days they go through the same
metamorphosis again and become the space of the participants of bulky waste collection.
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Summary, benefits and further research directions
The research of the topic “Space by Action” in the field of the science of architecture complement the
spatial studies of other disciplines. The case studies were aimed at widening the theoretical knowledge
about the space-producing properties of unexpected uses and providing spatial interpretations of the
chosen phenomena .Some of the cases have already been presented from architectural aspects before,
however their comprehensive scientific spatial investigation is the novelty of this dissertation. It also
turned out that the cases possess numerous spatial properties that provide relevant information for
architects and other designers. They show that human use is capable of exploring such hidden
opportunities of the built environment, the versatile manifestations of which are not possible to be
completely predicted during design phases. This is not the shortage of design, but a factor necessary to be
taken into consideration during architectural practice.
In addition to these, the cases also served as the testing of the framework of research constructed based
on the relevant theoretical concepts. I concluded that through implementing its criteria and the
comparison of the sites before and during the presence of unexpected uses, results were explored, which
showed that unexpected uses were able to contribute to the production of space and to drive it into new
directions. The framework could be an appropriate tool in architectural education to study the
relationship of people and the built environment. Present issues of urbanisation, such as the intensification
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of natural and humanitarian crises will probably increase the frequency of the appearance of unexpected
uses, thus practical disciplines dealing with the spatiality of life (designers, strategic planners) will
hopefully find the results and perspective of the present work beneficial.
Further benefit of the dissertation is its contribution to the integration of the socio-spatial perspective to
the local architectural discourse, since it introduses many theoretical works and their concepts that are
widely cited internationally but less known in Hungary.
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