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1. B e v e z e t é s

A XX. század végére a sokféleség forradalma felforgatta az építészeti értékeket. 

Túlléptünk az egységes múlton, és az új egység nevében a múltat kirekesztõ 

modernizmuson egyaránt. Napjainkban a pluralista építõmûvészet az ilyen még 

soha nem volt esztétikáját keresi, a populáris építészet és a magas építészet között 

szakadék tátong, a korábban helyi kultúrákhoz kötõdõ sajátos formanyelv bárhol 

felidézhetõ, a kommersz építészet internacionalizmusa és az építést finanszírozó 

pénz formadiktáló ereje mindenhova beférkõzik. 

„értékek pedig ekvivalenssé, egymással behelyettesíthetõvé válnak. Az egyik átsejlik a másikon: a jó 
átsejlik a rosszon, a hamis az igazon, csúnya a szépen, a férfias a nõiesen, és fordítva. Mindegyik 
átkancsalít a másikon. Az értékek mind kancsallá váltak.”

Jean Baudrillard, 19971

Környezetünk alakulása és állapota erõsen tükrözi ezeket a változásokat és már a 

kortárs város is elemeire szétesett kirakós játékhoz hasonlítható. Nehezen 

érzékelhetõ és kontrollálható komponált káosz, melynek csak különálló darabkáira 

figyelünk, épületeket, utcákat, tereket, parkokat elemzünk és alkotunk szakterületek 

szerint is elszigetelten. Pedig a lényeg nem az egyes elemekben, hanem a köztük 

levõ összefüggésekben, kapcsolatokban, 

átmenetekben, a bizonytalanban rejlik. A kutatás 

célja ezért egy különleges illeszkedési hely, a 

külsõ és belsõ közti átmenet feltárása, a rögzült 

elméleti és gyakorlati határ feltörése épület és 

környezete között, a tudatos vagy tudattalan 

alkotói szándékok értékelése az átmeneti terek 

építészetét illetõen.

A XX. század végére a hétköznapi életben és a tudományok többségében is 

megdõlt a tökéletes racionalitásba vetett hit, és egyre inkább a bizonytalanságok 

kutatása került elõtérbe. Így a választott téma, a külsõ és belsõ tér közti átmenet 

bizonytalan zónájának kérdésekkel teli leírása a mai tudományos gondolkodásnak 

megfelelõen nem igazságok megfogalmazására törekszik, hanem elsõdleges célja a 

hagyományos tárgyorientált építészet- és tervezéselmélet, ill. a külsõ térre szûkített 

1 Jean Baudrillard: Az érték sorsa /forrás: Jean Baudrillard: Az utolsó elõtti pillanat, Magvetõ
Könyvkiadó, Budapest, 2000 – 9.o.

1. Szõnyegek /forrás: the metapolis 
dictionary of advenced architecture, Actar, 
Ba rcelona, 2003 – 101.o.
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településtervezés, kert- és tájtervezés elméletei és gyakorlati eszköztárának 

összekapcsolása, az összetett és egységes környezetformáló gondolkodás 

szükségességének hangsúlyozása.

A településtudomány pluridiszciplináris elemzései a városról a különbözõ „életterek” 

/földrajzi hely, építészet, társadalom, gazdaság, kultúra stb./ és a hozzájuk 

kapcsolódó tudományterületek közti kapcsolatok fontosságát emelik ki. Jelen 

kutatás elsõsorban a külsõ és belsõ terek közti építészeti formálásból adódó

viszonyokat, átmeneteket vizsgálja, ezáltal a településtudományi megközelítés 

elsõdlegesen az építészettudomány, azon belül a tervezéselmélet gondolataival 

gazdagodik. Az átmenet eredendõ kettõsségébõl adódóan is megköveteli e kutatás 

a kétirányú megközelítést: egyrészt a környezet - külsõ tér /városi- és természeti táj 

– városépítészet, ill. kert- és tájépítészet/, másrészt az épület - belsõ tér /építészet/ 

szempontjainak felvetését. 

Kontrasztok és áttûnések – az egység igénye

Az emberi gondolkodás dichotómiák fogalmaival szervezõdött, mint jó és gonosz, 

igaz és hamis, szellem és anyag, beszéd és írás, férfi és nõ, élet és halál…A 

nyugati gondolkodás évezredeken keresztül a szélsõségek, az ellentétes pólusok 

közti feszültség hangsúlyozására törekedett, poláris kontrasztokból építkezett és így 

a kontraszthatás a környezetformálásban is kiemelkedõ esztétikai szereppel bírt. 

Ezzel szemben a keleti gondolkodásban a határok

„puhábbak” és az ellentétekbõl születõ egység dominál. Az 

ellentétek egységét ábrázoló jin-jang szimbólum a kínai 

világkép egyik alapja. A keleti, kínai gondolkodás szerint 

akkor teremthetünk egyensúlyt és harmóniát, ha úrrá tudunk 

lenni a világban jelenlévõ ellentmondásokon és 

feszültségeken. A harmónia azonban nem ezeknek a 

hatásoknak a hiánya, hanem a különbözõségek 

kiegyensúlyozásából fakadó rend. 

Az ellentétes elemek közti átmenetek szintjén tehát fontos a nyugati és keleti 

szemlélet különbségének megragadása és a hagyományos megközelítésekben 

bekövetkezõ változások feltárása.

A kortárs nyugati világ egyértelmû különbözõségeinek elvesztését és abszolút 

viszonyításai rendszereinek megszûnését követõen korunk fizikailag lehatárolt 

2. A kínai 
univerzizmus alapábrája, a 
jin -jang jel.  /forrás: Hoppál 
– Jankovics – Nagy –
Szemadám: Jelképtár, 
Helikon Kiadó, Budapest,
2000 – 234.o.
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terében próbál a határtalan gondolkodás irányába nyitni, elfogadva az állandó 

változás, átalakulás, ideiglenesség, diszkontinuitás, többértelmûség keleten 

természetesen élõ elveit.

„Összeillõ párok: egész és nem egész, egyezõ ellenkezõ, összhangzó és széthangzó, mindenbõl egy 
és egybõl minden.”

Hérakleitosz, Kr.e. 6. sz.2

Az európai kultúrkörben elõször Hérakleitosz ír az ellentétekbõl keletkezõ harmónia 

kozmikus törvényszerûségeirõl, melyek a mûvészetekben is érvényesülnek. 

Számára a világ dolgai látszólag kéttagú, különálló elemekbõl, fogalmakból felépülõ 

ellentétpárokra oszlanak, azonban valójában minden egy és ugyanaz. Az 

ellentétesnek tûnõ dolgok egymásba átalakulnak és általuk az élet maga a 

folyamatos változás. Ezeknek az alapfeltevéseknek a továbbfejlesztésével már az 

Ókorban kialakul a dialektika, mint filozófiai módszer, mely évezredeken keresztül

meghatározó szerepet játszik a nyugati gondolkodásban.

A dichotómiákból álló világ megbontása és a nyugati metafizika kritikája a 20. 

század elején Friedrich Nietzsché-vel kezdõdik, aki már az értékek közti törékeny 

egyensúlyról beszél. A század harmadik harmada pedig már nyíltan dekonstruál, a 

hagyományos ellentétpárok felrúgására szólít és Jacques Derrida mûszavát 

használva a „différence”, az értékek közti eltérés, hézag, különbség megragadására 

helyezi a hangsúlyt. Michel Foucault is a „felszín, a szokványos dichotómiák és 

bináris szerkezetek dialektikus játékának eltörlését” üdvözli.3

A európai gondolkodás átalakulása összefügg a 20. század végére már jellemzõ új 

nemzetközi gazdasági és társadalmi megatrendekkel4, melyek szintén követelik a 

hagyományos dichotómiák megszûnését és a Nyugat-központú /európai és 

amerikai/ világszemlélet felbomlását. A legmeghatározóbb trendek a következõk:

- folyamatos információáramlás szavak, gondolatok, képek, hangok segítségével 

sokfélévé, végtelenné, bizonytalanná tágítja világunkat; 

- kommunikáció felgyorsulása lehetõvé teszi a gyors információcserét és átjárást 

biztosít különbözõ szakterületek között;

2 Hérakleitosz 10. /forrás: Görög gondolkodók, Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1992
3 Bacsó Béla: A kilencvenes évek esztétikájáról /forrás: Bacsó Béla: Írni és felejteni, Kijárat Kiadó, 
Budapest, 2001 – 45.o.
4 Szabó Julianna: A megatrendek és a településtudományi kutatások /forrás: Településtudományi
kutatások hosszútávú koncepciója, kutatásvezetõ: Locsmándi Gábor, kutatási jelentés, Budapest, 
2004 – 27.o.
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- mobilitás, mely állandó mozgásra és a változások elfogadásra kényszerít, 

ugyanakkor segítségével megtapasztalható a korábban ismeretlen „másik”, 

hiszen Földünk összeér;

- globalizáció jelensége, mely már nem csak a gazdaság, de az emberi civilizáció 

minden szintjén érvényesül, elbizonytalanít értékeket, érzelmeket és formákat, 

tehetetlenül magával sodor, ugyanakkor a globalizáció ellensúlyozásaként 

lappangó lokális identitások is megerõsödnek és új értékek születnek;

- hierarchiák szerepének csökkenésével párhuzamosan mellérendelõ, is-is,

behelyettesíthetõ viszonyok elõtérbe kerülnek, aminek eredményeként gyengül a 

különbözõség ereje, háttérbe kerül az egyén a közösséggel szemben és nyitott 

rendszerû gazdasági és társadalmi hálózatok születnek;

- individualizáció , mely korunk sokféle igazságot hirdetõ világában felkínálkozó 

választási lehetõségek kihasználásával egyre erõsödik;

- ökológikus gondolkodás, melyben a környezeti szempontok fokozottan

érvényesülnek és természet–ember harmónia megteremtésének lehetõsége 

központi kérdéssé válik.

Az élet különbözõ területein, elsõsorban a gazdaságban és a társadalomban, ill. az 

ezeket tükrözõ filozófiai gondolkodásban is bekövetkezõ átalakulások

természetesen a mûvészetekre, szûkebben az építészetre is jellemzõek. A 20. 

század eleji modernizmus szándéka a klasszikus értékek megtagadása és új 

értékek teremtése; a 1960-as évek végén kialakuló pluralista világ új gondolkodói 

magatartása pedig már megengedõen a sokféleség elfogadásán alapul, ahol a 

modern mûvészet egyetlen helyes választás elvével szemben hiszik, hogy egyik 

választás éppen olyan jó lehet, mint a másik. Ennek a folyamatnak a következtében 

napjainkra a mûvészeti értékek is elsorvadtak, szétszóródtak, bizonytalanná váltak.

„Semmi sem mond ellent egymásnak….Társadalmunk a formák, a vonalak, színek és az esztétikai 
felfogások felszabadítása révén, a kultúrák és stílusok összekeverése révén mindenre kiterjedõ 
esztétizálást idézett elõ, amely együtt jár a kultúra minden formájának, az ellenkultúra formáinak is a 
fölértékelésével, minden ábrázolási és ábrázolás-ellenes modell elfogadásával.”

Jean Baudrillard, 19905

De vajon nem idegen ez a gondolkodás az embertõl, az alkotótól, aki keresi 

magának az egyetlen mûvészi hitet, igazságot, ami mellett kitart, ami számára 

5 Jean Baudrillard: Transzesztétika /forrás: Jean Baudrillard: A rossz transzparenciája, Balassi Kiadó, 
Budapest, 1997 – 19.o.



9

támaszt nyújt, amit sajátjának érez? Az értékek mélyen és személyesen rögzülnek, 

nehezen mozdíthatók, ezért az építészetben a sokféleség elfogadása helyett 

gyakran a másság kirekesztése a jellemzõ. Az elmúlt évtizedekben létrejött és 

állandóan változó különbözõ építészeti, környezetalakítási irányzatok, egyéni alkotói 

magatartások között nincs párbeszéd, véletlenszerûen keverednek egymás mellé az 

eltérõ elvek szerint formált épületek, belsõ terek és meglévõ vagy átalakított 

közterületek külsõ terei. A pluralista világ megdöntötte a szép és csúf, a jó és rossz 

dichotómiáját, így „akkor szép valami, ha nem kérdezhetjük meg, miért van”6.

A város látszólagos egysége mindig is a 

sokféleség társadalmi, gazdasági, esztétikai 

különbségeit takarta. A sokarcúság elsõsorban az 

épületek eltérõ rendeltetésébõl, méretébõl és 

korából adódott, azonban ma az összkép formai 

heterogenitását a környezetalakításban 

párhuzamosan létezõ stílusirányzatok, múló

divatok agresszív jelenléte ill. a városi tájban 

elszaporodott maradék terek, „nem-helyek” jelleg 

nélkülisége tovább fokozza. 

A kutatás ezt a sokféleséget egy, város és épület, városépítész, tájépítész és 

építész számára egyaránt különleges fontosságú szempont szerint vizsgálja, így a

külsõ és belsõ terek közti térbeli viszonyok, az átmenet lehetõségei kerülnek a 

középpontba. Az átmenetek feltárása pluridiszciplináris feladat, és mivel jelen 

kutatás elsõdlegesen a település- és építészettudomány gondolatkörén belül marad, 

a térrel foglalkozó egyéb megismerési – kutatási területek /mûvészetek, filozófia, 

esztétika, mûvelõdéstörténet, néprajz, antropológia, pszichológia, szociológia stb./ 

kapcsolódó eredményeinek feltárására nem vállalkozhat. Mindazonáltal az 

építészetelméleti megközelítés mellett jelentõs szerepet kapnak az építész-tervezõi

gyakorlatból levonható következtetések is.

6 Hans-Georg Gadamert idézi Bacsó Béla a Lábjegyzet a Szép fogalma címû könyvhöz írásában 
/forrás: Bacsó Béla: Írni és felejteni, Kijárat Kiadó, Budapest, 2001 – 54.o.

3. Városközponti helyzetben lévõ budapesti 
Nyugati tér, mely az építészeti és 
közlekedési létesítmények 
rendezetlenségének köszönhetõen
identitását vesztett, szétesett tér.
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2. D i c h o t ó m i á k

A természetben, az életben lassú átmenetek, fokozatok, elkülönülések és 

folytonosságok vannak. Az európai kultúrkör évezredeken keresztül mégis a 

kétértékû logika /vagy-vagy/ alapján mûködött, így az elhatárolás, beosztás, 

osztályozás és a kategórikus megnevezés gondolkodásunk lényegévé vált. A 

tudományos és mûvészeti teóriák is mindig az éles különbségeket kedvelték és 

kerülték az elmosódott átmeneteket.

A 20. század elejétõl kezdve azonban fokozatosan bomlásnak indult a biztosnak hitt

világ. Az euklidészi geometria végessége helyébe az einsteini határtalan végesség 

lép és új alapvetõ fizikai törvények lehetõséget adnak véletlenszerû és 

kiszámíthatatlan jelenségek betörésére a tudományelméletekbe. Nincs többé 

statikus világkép, hanem átveszi helyét az idõben változó Világegyetem, így az 

állandó változás és mozgás elveinek elfogadására kényszerül az ember. 

Megjelennek és tudományos bizonyítások természetes részeivé válnak a többértékû 

logikák, melyekben szerephez jut a határozatlanság és a diszkontinuitás. Minden 

relatív és már nem csak a tudományokban, hanem mûvészetekben, erkölcsben, 

etikában sem léteznek abszolút viszonyítási pontok, így a dolgoknak végtelen 

számú értelme tárulhat fel. Különbözõ kultúrák együtt, ill. párhuzamosan léteznek és 

felbomlik a korokat, stílusokat, társadalmakat összetartó közös hit és hagyomány. Új 

világszemlélet születik, mely többértelmûségre és határozatlanságra törekszik, 

„vagyis nyitott és mozgásban lévõ helyzet”7 jellemzi korunkat.

2.1 Építészeti dichotómiák
Az építészet is hagyományosan ellentétpárokból formál és teorizál, ill. az alkotás is 

elsõdlegesen a benne rejlõ ellentétes karakterû elemek közti feszültségekbõl 

születik. A kontraszthatás a szépség egyik legfontosabb forrása; különleges 

jelenség, ahol a különbözõ elemek az egymással való összehasonlítás által válnak 

érzékelhetõvé, ellentétes természetük révén lesz egyértelmû létük és értékük.

Az épületek, a város, a táj számtalan kettõsségbõl épülnek fel. Az ellentétpárok 

között vannak magától értetõdõek, mert az építészet lényegét adják: az épület a 

természettõl eredendõen elkülönül; az új épület a régi közegbe helyezve 

7 Umberto Eco: A nyitott mû poétikája, 1962 /forrás: Umberto Eco: A nyitott mû, Európa Könyvkiadó,
Budapest, 1998 – 107.o.
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kontraszthatással bír; a tömeg határozza meg ellentétpárját, a teret; vízszintes, a 

horizont és a gravitációból adódó függõleges a földi élet sajátos kettõs viszonyítási 

rendszerét adja; árnyék nem létezik fény nélkül, stb…

A városépítészet és építészet megismeréshez nélkülözhetetlen és hasznos a 

hagyományos ellentétpárokra osztás és a pólusok megnevezése, még akkor is, ha 

tudjuk, hogy osztályzásaink, fogalmaink kitaláltak, önkényesek, mesterségesek, sõt 

néha hamisak és a kettõ között mindig létezik egy átmenetet képezõ bizonytalan 

harmadik. Ha az építészet legfontosabb dichotómiáit a teljesség igénye nélkül 

megpróbáljuk megnevezni, akkor a következõket sorolhatjuk fel:

koncepcionális kontrasztok: táj – építészet, egyszerû – összetett, állandó –

változó, régi – új, természetes – mesterséges, geometrikus – organikus, folyamatos 

– szaggatott, centrális – lineáris, monumentális – emberi, távoli – közeli, szent és 

profán, valós – irreális…

használat kontrasztok: külsõ – belsõ, közösségi – magán, hasznos – kiszolgáló…

formakontrasztok: tömeg – tér, tömör – üres, zárt – nyitott, egyenes – íves,

szimmetrikus – aszimmetrikus, vízszintes – függõleges…

aránykontrasztok: nagy – kicsi, magas – alacsony, hosszú – rövid, széles –

keskeny…

anyagkontrasztok: természetes – mesterséges, hideg – meleg, sima – érdes,

kemény – puha, homogén – inhomogén, könnyû – nehéz…

színkontrasztok: szimultán kontraszt, hideg-meleg, stb.

fénykontrasztok: fény – árnyék, világos – sötét, átlátszó – átlátszatlan, tükrözõdõ –

elnyelõ…

Az európai építészeti elméleteket sokáig uralta a 

dualisztikus szemlélet, mely kizárólag a 

hagyományos ellentétekre koncentrált, ill. az 

ellentétpárok egyikével foglalkozva figyelmen 

kívül hagyva az ellentétpár pólusai közti 

átmenetek, fokozatok, kapcsolatok lehetõségeit. 

Ezzel szemben a keleti kultúrkörben és 

környezetalakításban a buddhizmus tanításai 

alapján két különbözõ dolog között mindig létezik 

4. Jó -rossz, tér- tömeg, vízszintes-
függõleges, magas-alacsony, sötét -világos,
íves-szögletes, tagolt- tagolatlan, stb. néhány 
ellentétpár a veronai, Dante szobrának 
helyet adó Piazza dei Signori kapcsán
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egy harmadik, amely sem egyik, sem másik, vagy mindkettõ egyszerre. 

„…minden puha és képlékeny, egyszerre jin és jang, minden mindennel összemosódik és 
összeszövõdik, pluralisztikusan összefügg.”

Klein Rudolf, 19958

Kurokawa, a 20. század második felének jelentõs 

japán építésze országát a „szürke színek 

kultúrájaval” 9 jellemzi, melyben központi szerepet 

játszanak a térbeli, idõbeli, fizikai és lelki 

intervallumok, az átmenetek. A rikyu-szürke az 

ellentétek szintézise, mely nem fekete és fehér

keverésével keletkezik, hanem magába foglalja az 

összes színt, vöröset, kéket, sárgát, zöldet, így 

titokzatos és végtelen színkeverék skálát rejt 

magában. Alkalmazása megfelel a japán esztétikai 

ideálnak, „mely szerint az, ami kívülrõl ugyan józannak vagy tompának tûnik, belsõ 

mélységet és izgalmat takar.” 10

Az európai /európai-amerikai/ kultúrkör több évezredes kötöttségek után a 20. 

század folyamán fokozatosan vonja ki magát a kanonikus megszokottságok hatása 

alól és stabil, fekete-fehér dualisztikus világképét bizonytalanra, pluralisztikusra, 

szürkére cseréli. Társadalmi, gazdasági, tudományos változásokra reagálva, ill. 

heterogén kultúrák együttlétezése és kölcsönhatásai révén az 1960-as évek elejétõl 

kezdve a többértelmûség, határozatlanság, köztesség gondolatai 

visszavonhatatlanul bekerülnek a mûvészetek, így az építészet világába is.

2.2 Térelméleti dichotómiák
A 20. század elején az építészetelméletnek, majd a tervezéselméletnek is új 

fejezete kezdõdik, mivel a térszervezés, mint az építészet felismert lényege a 

térelméleti kutatások tárgyává válik. Korábban az építészetelmélet elsõdlegesen az 

anyagszerûvel és kézzelfoghatóval, az építészeti elemekkel és a hozzájuk kötõdõ 

formálási elvekkel foglakozott. Az anyagnak köszönhetõen azonban tér születik,

8 /forrás: Klein Rudolf: Tadao Ando, Pont Kiadó, Budapest, 1995 – 20.o.
9 Kisho Kurokawa: A szürke színek kultúrája /forrás: Kisho Kurokawa, Bercsényi 28-30., Budapest, 
1984 - 6.o.
10 Kisho Kurokawa: A szürke színek kultúrája /forrás: Kisho Kurokawa, Bercsényi 28-30., Budapest, 
1984 - 6.o.

5. Áttetszõség, átlátások, átérzések. Kazuyo 
Se jima: Kumano-Kodo Art Museum, 
Nakahechi /J/, 1998 /forrás: Catherine 
Slessors: Contemporary Doorways, Mitc hell
Beazley, London, 2002 – 99.o.
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mely csak ellentettjén, a tömegen keresztül válik érzékelhetõvé. Ezért az építészeti 

térelméletek többsége a tér és tömeg dualitásából indul ki, és az építészet 

fejlõdését a tér és tömeg arányváltozásában keresi.

„Az épületnek tehát van egy tárgyiasult része: a „burka” és egy nem tárgyias része: a körülhatárolt 
tere….Az építészetnek ez a kettõssége eredendõ tulajdonság, szinte mûfaji meghatározója, és az 
építészet története valójában nem is más, mint a két alkotóelem egymáshoz való viszonyában 
bekövetkezett változások sorozata.”

Hajnóczi J Gyula, 196711

Hajnóczi J. Gyula analitikus, objektív alapokra helyezett térelméletének Vallum és 

intervallum címet adja, melyben a számára már elhasznált, leegyszerûsített tér és 

tömeg fogalompár árnyalására, újraérték elésére tesz kísérletet a fal és falak 

határolta térköz kettõsségének alkalmazásával. Ugyanakkor korábbi munkáiban12 a

térképzetet a térbeli és idõbeli helyzetérzés szintéziseként határozza meg. A 

térelméletek szigorú tömeg – tér viszonyát tehát természetes módon kell, hogy 

gazdagítsa az idõ, a mozgás és az ember szempontjainak megjelenése a 

gondolkodásban, ugyanakkor mindez egyre jobban eltávolít az objektivitástól, a 

tudományos pontosságtól és a sokrétû bizonytalan felé irányít.

Bergson13 ismeretelméletében már a 19. század végén megbontja az addig 

egységesnek vélt idõ fogalmát: az órával mérhetõ, mozgás által térbelivé tett külsõ 

objektív idõ mellett kiemeli az ember belsõ, szubjektív, az idõbeli változó valóságot 

megélõ idõtartamát, melynek különbözõ stádiumai átfolynak egymásba. Einstein14

pedig néhány évvel késõbb elveti a külsõ abszolút idõt is, bebizonyítva annak 

relativitását, miszerint mindennek és mindenkinek saját ideje van, és ezek az idõk 

csak az egymáshoz viszonyított mozgás ismeretében értékelhetõk.

Az idõ problémája a 20. századi természettudományos gondolkodás és a filozófia 

központjába került, így a tér és idõ kérdése, melyek egymást kölcsönösen 

feltételezõ kapcsolatára már Arisztotelész is utalt - miszerint változás, mozgás, tehát 

térbeliség nélkül nincs idõ - , a térelméleteket is befolyásoló fogalompárrá vált.

11 /forrás: Hajnóczi J. Gyula: Vallum és intervallum, Az építészeti tér analitikus elmélete, Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1992 – 256.o.
12 Hajnóczi J. Gyula: A térformálás alaptendenciája, Építés és Közlekedéstudományi Közlemények, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961
13 Henri Louis Bergson ismeretelméletét elõször a Tanulmány a tudat közvetlen adottságairól /1889/ 
és az Anyag és emlékezet /1896/ címû mûveiben ismerteti
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„Az észlelés számára az idõ mindig térileg meghatározott, és csak formális ellentétének, a térnek 
közvetítésével válik „valósággá”.

Szentkirályi Zoltán, 196715

Szentkirályi Zoltán16 A térmûvészet történeti kategóriái címû tanulmányában tömeg 

– tér – idõ viszonyai alapján határozza meg térszemléleti kategóriáit:

- topografikus, mely elsõdlegesen a tömegre beállított térszemlélet;

- eszkatologikus, mely az idõre beállított térszemlélet;

- intellektuális, mely a világ törvényszerûségeit tükrözi és kiemeli az elméletek 

szerepét a tér szervezésében;

- racionális, mely magába foglalja és elfogadja a tér – tömeg – idõ ellentmondásait 

és mintegy szintézisét nyújtja a korábban érvényesülõ három térszemléleti

alapkategóriának.

Megközelítése a tér kérdéseit elsõsorban építészettörténeti kontextusba helyezi, és 

feltételez egyfajta idõbeli folytonosságot és fejlõdést, melynek végén a racionális 

térszervezés összefogja és magába foglalja a térmûvészet egész fejlõdését.

Az építészet és az építészetelmélet a kor világképét követi, ezáltal a térelméletek is 

gyorsan reagálnak a társadalmi mozgásokra és szellemi áramlatokban bekövetkezõ 

változásokra: filozófia, környezetpszichológia, antropológia, etológia, 

mûvelõdéstörténet, természettudományok stb. is foglakoznak tér és ember sajátos 

viszonyaival. Tér és ember kapcsolatainak elemzése, a szubjektum elõtérbe 

kerülése a térelméletek számára újabb lényeges dichotómiákat, ill. nem feltétlenül 

szembeállított kettõsségeket eredményez:

- szent és profán kettõssége, mely a szakralitás térbeli szempontjai alapján 

osztja a teret;

- hely és tér kapcsolata a létezés térbeli viszonyait kutató egzisztencialista 

elméletek egyik meghatározó problémaköre;

- közösségi és magán terek viszonya, ahol a tulajdonviszonyok, a 

megközelíthetõség, a nyilvánosság kérdéseié a fõszerep;

14 Albert Einstein 1905-ben publikálta relativitáselméletét, melyben elveti a minden óra által 
egységesen mutatott univerzális idõt
15 /forrás: Dr. Szentkirályi Zoltán: A térmûvészet történeti kategóriái, Építés- és Közlekedéstudományi 
Közlemények, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967 – 272.o.
16 Dr. Szentkirályi Zoltán: A térmûvészet történeti kategóriái, Építés- és Közlekedéstudományi 
Közlemények, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967
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- hasznos és kiszolgáló terek, ahol elsõsorban a belsõ terek kapcsán a 

rendeltetés válik az osztályozás meghatározó szempontjává.

Környezet és épület viszonya újabb térelméleti dichotómiák forrása. Táj és 

építészet egyértelmû elkülönülése az építés lényegébõl adódik. A város, az épület 

megszakítja a természeti táj folytonosságát és a földet épített elemmel helyettesíti. 

Az építés révén az ember világa mesterségesen két részre oszlik, mintegy 

megkettõzõdik és létrejön a külsõ és belsõ természetesnek tûnõ ellentétpárja. 

Térelméletek a 20. század második felétõl a modernizmus által is lényegesen 

átalakuló várost figyelve, ill. a keleti térszemlélet értékeit megértve fedezik fel külsõ 

és belsõ tagolásban rejlõ, nyitott és zárt kettõsségbõl eredõ összetett téri világot. A 

belsõ tér szervezésére, mint az építészet elsõdleges feladatának elemzésére 

koncentráló térelméletek helyett a 60-as évek modernizmust és annak 

gondolkodását is kritizáló új elméletei /pl. metabolizmus, kontextualizmus, 

posztmodern/ a környezet, a város, a táj kérdései felé nyitnak. A gondolkodásban 

csökken a polaritások ereje és elõtérbe kerülnek a köztes /semi/ helyzetek.

„Számomra rokonszenvesebb az „is-is”, mint a „vagy-vagy”; a fekete és a fehér, és néha a szürke, 
mint a fekete vagy a fehér.” 

Robert Venturi, 196617

A térelméletek fontos ellentétpárjai a valóság megragadása, leírása, megnevezése 

érdekében jöttek létre, azonban az elméletek többsége utal arra, hogy ritkák a tiszta, 

szélsõséges helyzetek. A tudomány szempontjából a vagy-vagy elemzése 

racionálisan könnyebben megfogható, ezért szükséges a fogalmak közti határ 

meghúzása; tér vagy tömeg, külsõ vagy belsõ tér, közösségi vagy magántér, stb. 

elhatárolása. Azonban az elméletek számára hasznos és szabadon átjárható, 

feltörhetõ határok a gyakorlatban, a szakmák között gyakran megmerevednek. 

Eltérõ, önálló szakterületek léteznek az oktatásban és a gyakorlatban egyaránt: az 

építészet az anyag és a belsõ tér formálására koncentrál, a várostervezés 

elsõsorban közterületekkel, külsõ térrel foglalkozik és az épületeket, mint 

együtteseket létrehozó tömegeket kezeli, a kert- és tájépítészet a szabad tér 

alakítójának vallja magát, stb. Környezetformálás egységének felbomlása tovább 

fokozza korunk környezetének heterogenitását és fizikai szétesését.

17 /forrás: Robert Venturi: Összetettség és ellentmondás az építészetben, Corvina, Budapest, 1986 –
12.o.
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A valóság, az emberi környezet azonban finoman tagolódik és nem csak 

kontrasztokból, elkülönülõ ellentétpárokból építkezik, nem fekete vagy fehér, 

közösségi vagy magán, külsõ vagy belsõ, stb. Az elméletekbe beültetett 

bizonytalanságok, az átmenetek „fél” elõtaggal illetése, így a dichotómiák történeti 

stabilitásának rejtett felbontása jelzi az összetett világ megértésének és leírásának 

mai igényét. A környezet elsõsorban áthatások révén formálódó változó, heterogén, 

dinamikus világ. Nem egységes, egyedi és zárt rendszer, hanem különbözõ 

egymást átfedõ rétegek összessége. A valóság megismeréséhez nem csak az 

egyes ellentétpárokon belüli, a pólusok közötti áttûnések megragadása, hanem a 

különbözõ elméleti megközelítések, elkülönülõ dichotómiák egymásra helyezése is 

szükséges.

„…elemek hozzák létre, melyek akár találkozhatnak is; melyek úgy közelednek egymáshoz, hogy 
nem találkoznak; melyek csak nagyon közel suhannak el egymás mellett anélkül, hogy 
találkoznának; melyek átfedik egymást, s amelyek az idõ szaggatottságában kínálják fel magukat…”

Ignasi de Solá-Morales, 198718

18 Ignasi de Solá-Morales: Gyenge építészet /forrás: Mérhetõ és mérhetetlen, szerk.: Kerékgyártó 
Béla, Typotex, Budapest, 2000 – 315.o.
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3. H a t á r o k   f e l b o m l á s a

Külsõ és belsõ terek közti átmenetek kutatása szempontjából az építészeti 

dichotómiák közül táj és építészet, ill. tér és tömeg fogalompárja kiemelkedõ 

fontosságú. A táj, természeti vagy települési táj eredendõen feltételezi a külsõ világot 

az épített belsõvel szemben, a teret pedig külsõ és belsõ viszonyokat teremtve 

anyagszerû tömeg segítségével tagoljuk. Ezért jelen fejezet ennek a két 

dichotómiának, tér és tömeg építészet- és térelméleteket meghatározó klasszikus, ill.

táj és építészet korunkban elõtérbe kerülõ kettõsségének az elemzésére vállalkozik. 

Lényeges szemponttá válik mai használatuk, alakulásuk, változásaik és kapcsolatuk 

a külsõ-belsõ tértagolással.

3.1 Táj és építészet

Az építészet eredendõen függ a természeti környezettõl: az épület, a település a 

természeti környezet része; az építés a hely pozitív természeti adottságait 

kihasználja, a negatívakat pedig próbálja csökkenteni. A települések, városrészek, 

épületek kialakulásában, fejlõdésében meghatározó szerepet játszanak a természeti 

környezet elemei: éghajlat /hõmérséklet, fényviszonyok, széljárás…/, domborzat 

/hegy, domb, völgy, síkság…/, vizek /patak, folyó, tó, tenger…/, talajviszonyok 

/természetes építõanyagok, építési lehetõségek…/, növényzet, állatvilág…Mindez

tájak és települések, épületek végtelen változatosságát eredményezte a Földön. 

Különbözõ korokon és kultúrákon keresztül elemezve táj és építészet viszonyát 

három karakteresen eltérõ kapcsolattípust különböztethetünk meg:

- a természeti tájtól elhatárolt, zárt települések világa;

- a természeti tájjal együtt élõ, nyitott települések világa;

- a természeti tájban szétszórt épületek világa.
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3.1.1 Természeti tájtól elhatárolt, zárt település

Az õsi települések többsége fallal körülvett, a természeti tájtól egyértelmûen 

elhatárolt, kompakt épített együttes. A városfal zárt belsõ világot teremt, biztosítja a 

város védelmét és lehetõvé teszi kontrollált fejlõdését. A városfalon belüli területek 

értékét a sûrû beépítettség, a keskeny utcák igényes megformálása, épületekkel 

összhangban álló burkolása, a városi terek mindennapos állandó használata 

érzékelteti. A házak a védett városon belüli burkolt, növényzet nélküli közterületekkel 

és egymással kommunikálnak, így a városi utca és 

tér is egyfajta épületek közti „belsõ térként” 

mûködik. A város a tájtól, a természettõl elfordul, a 

városfalon keresztül csak néhány kapu enged be-

és kijutást, a külvilág felé nyíló ablakok kicsik és a 

táj látványa sincs jelen a hétköznapokban. A 

hagyományos fallal körülvett városok esetében a 

végtelen, vad természet és az ismeretlen világ a 

városfalon kívül kezdõdik. A település 

közterületein növényzet nincs, fák és virágok a 

gazdagság jelei és csak néhány, a lakosság 

szemei elõl elzárt, jómódú magán- és

intézményudvarban pompáznak. A város kiszorítja 

maga alól a természetet, elfoglalja, megformálja egy darabját és erõsen védelmezi 

ezt az emberi civilizáció által teremtett épített környezetet. A zárt város szelleme 

azonban mindig együtt él a környezõ tájjal.

A zárt város azonban növekedés ellenes. Zártsága gátjává válik fejlõdésének, a 

város falai között marad és megreked múltjában. Elpusztul, hacsak földrajzi, 

természeti, történelmi, építészeti adottságai lehetõvé nem teszik, hogy táj és 

6 -8. Természeti tájtól elhatárolt település külsõ városképe, városfala, belsõ részlete – Orvieto /I/ 
Orvieto etruszk alapítású város, melynek neve a római eredetû Urbs vetus /régi város/ torzulásaként jött létre. Városfalai 3000 
éve a sziklából kinõve védik, zárják be a települést. Utcái, házai Umbria földjének umbra barna színeit õrzik.

9. Sf orzinda, a Filarete által elképzelt ideális 
reneszánsz város rajza 1460-ból, ahol a zárt 
fo rma iránti igényt tökéletes kör városmodellt 
eredményez. /forrás: Leonardo Benevolo: A 
város Európ a történetében, Atlantisz 
Kö nyvkiadó, Budapest, 1994 -115.o.
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település összhangját és elkülönülését õrzõ értékes, csendes idegenforgalmi 

látványosságként érvényesüljön /pl. San Gimignano/. Ha igazán élni akar, akkor mint 

a zárt történeti városok többsége feltöri határait, elveszti õsi viszonyát természeti 

környezetével és enged a változás kényszerének /pl. Firenze/.

„A város és vidék ellentétes fogalmak. A természet egyéb organizmusaihoz hasonlóan a városnak is 
körülhatárolható dolognak kell lennie;”

Léon Krier, 197819

A természeti környezet elemei által körülvett, bezárt település, a kompakt város

eszménye azonban örök, így tovább él, és a 19. században megindult növekedések 

szabályozójaként jelen van a 20. századi és a kortárs urbanisztikában is. A várost 

övezõ zöld gyûrûk, ha nem is vad természeti tájként, hanem tervezett és gondozott 

természetként segítenek határt rajzolni az épített tájba és megakadályozni a 

burjánzó területi növekedést. A növényzet a 19. századtól kezdve városon belül, mint 

a környezetet humanizáló és tagoló zöldfelület van jelen és térbeli kapcsolatot keres 

a települést övezõ természeti tájjal.

A decentralizált városfejlesztés elsõ modelljét 

Ebenezer Howard20 kertváros-programjában adja, 

ahol az új városokat mezõgazdasági övezet 

határolja, így a természet ereje védi õket a túlzott 

fejlõdéstõl. A mai, elsõsorban európai 

városrendezõk is kiemelkedõen fontosnak tartják 

érvényesíteni a kompaktság21 területi növekedést 

korlátozó alapelvét, miszerint szükség van 

természeti elemek által meghatározott éles, 

egyértelmû településhatárok megtartására vagy 

kialakítására.

19 Krier fivérek városrehabilitáló posztmodern elméletei nagy hatással voltak a 70-es, 80-as évek
városrendezési gyakorlatára. Léon Krier: Az európai város rekonstrukciója, 1978 /forrás: Mérhetõ és 
mérhetetlen, szerk. Kerékgyártó Béla, Typotex, Budapest, 2000 – 258.o.
20 Ebenezer Howard eszméit az 1899-ben kiadott „To-morrow: Peaceful Path to Social Reform” 
/Holnap: A szociális reformhoz vezetõ békés út/ címû könyvében fejtette ki. - forrás/ Meggyesi Tamás: 
A városépítés útjai és tévútjai, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985 – 36.o.
21 Locsmándi Gábor Budapest az ezredfordulón címû tanulmányában a városrendezõk alapértékei 
közül elsõként emeli ki a kompaktság elvét a diszperz várossal szemben. - forrás/ Városaink az
ezredfordulón, Új Világ Kiadó, Budapest, 2000 – 64.o.

10. Ebenezer Howard diagramja, melyben zárt 
fo rma, a kör érzékelteti növekedésében 
mezõgazdasági táj által korlátolt új városok 
te rületét
/forrás: Meggyesi Tam ás: A városépítés útjai 
és tévútjai, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 
1985 – 37.o.
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3.1.2 Természeti tájjal együtt élõ, nyitott település

A természeti tájjal együtt élõ nyitott településekben nem létezik pontos határ 

természeti és épített táj között, a természet mintegy átfolyik a településen és az 

épített környezet csendesen a háttérben marad. Ezek az eredetileg általában 

mezõgazdasági települések a természetben, a természettel együtt élnek, védtelenül, 

kiszolgáltatva, állandóan változva. Közterületei szabadon áramlanak, nyilvánosak, 

alig kontrolláltak. Ezért a nyitott településen jelentõs szerephez jutnak az elkerítések, 

a megjelölt vagy épített telekhatárok, melyek a végtelen külsõ teret kisebb lehatárolt 

részekre osztják és így az épületeknek, a magánélet tereinek védettséget nyújtanak. 

A házak többségének bejárata nem közterületrõl, hanem már lezárt kertbõl nyílik és 

az épületek elsõsorban saját, kerített külsõ tereikkel keresik a kapcsolatot. A 

természet elemeinek látványa állandóan jelen van, a növényzet az épített környezet 

természetes közege és része.

A nyitott település változásra és növekedésre

alkalmas. Lineárisan a tájban elnyúlva, vagy 

hálózattá terebélyesedve egyre nagyobb 

területeket birtokol természeti környezetébõl. 

Határtalansága, formátlansága lehetõvé teszi 

végtelen terjeszkedését. A történeti nyitott 

településeket közösségük szellemében és 

formáiban hagyományai segítségével 

összetartotta, korunkban azonban az elkerített 

földterület birtoklásának vágya, a természettel való 

együttélés emberi igénye, a mobilitás távolságokat 

idõben zsugorító lehetõségei, a mezõgazdaság 

háttérbe szorulása, a hagyományok felbomlása és 

kultúrák keveredése felszakította táj és település 

11 -13. Természeti tájjal együtt élõ, nyitott települések külsõ városképe, utcaképe és egy jellegzetes beépítési típusa
Duna-parti Paks összképe, Balatonõszöd növényzettel tarkított fõutcája és jellegzetes hagyományos falusi oldalhatáron álló 
beépítés, mel y a falu belsõ életébe beengedi és bekapcsolja a távoli természeti táj látványát /Balatonõszöd/

14. Budapesti agglomeráció szerkezeti terve 
jól érzékeltet i a város szétszóródását a 
környezõ tájban /forrás: www.budapest.hu
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nyitott térbeli egyensúlyát. A nyitott települési struktúra a Földön általánossá vált: a 

korábban zárt települések többsége a 19. században beindult városfejlõdés 

következtében áttörte, majd lebontotta falait, megindult a társadalmi, demográfiai, 

gazdasági, kulturális változásoknak is megfelelõ gátlástalan városnövekedés. Ennek 

következtében mára a települések körvonalai homályosak, bizonytalanok, állandóan 

változóak. Átmeneti elrendezõdések sokasága születik és pusztul a tájban. Település 

és táj egybefonódik, a vidék is új típusú várossá válik és már csak a megmaradó, 

egyre csökkenõ területû érintetlen természettõl különül el. Az ember egyre nagyobb 

részt birtokol a természeti tájból, a korábban határozottan tagolt, a természet által 

uralt környezet szétesett épített világgá hígul. 

„A jelleg nélküli város nyitott és alkalmazkodó, mint egy mangrove erdõ.”
Rem Koolhaas, 199422

A nyitott településekben a növényzet köz- és magánterületeken egyaránt jelen van; 

segíti a város térbeli világának tagolását és kiemelkedõ szerepet játszik az egyre 

heterogénebbé váló épített környezet összetartásában. Már a 19. századi nagy 

városátalakítások is - a reneszánsz és barokk kertkultúra eredményeit felhasználva -

a városfejlesztések fontos elemeivé tették a településen belüli tervezett növényzetet: 

a látványt homogenizáló fásított útvonalak és a sûrû városszövetet fellazító városi 

parkok születtek. A kortárs városépítészet, építészet az érintetlen természet 

elvesztésétõl félve nagyobb felelõsséggel, ökológiai tudatossággal viszonyul /kell, 

hogy viszonyuljon/ a természethez: egyrészt Európában küzd a városok 

kompaktságáért, intenzívebb területfelhasználásra ösztönöz és városon kívüli 

összefüggõ zöldterületek megóvására, kialakítására törekszik; másrészt a 

természetet /növényzetet, vizet, napfényt stb./ kontrollálható és humanizált módon a 

városi közterületek mindenki számára elérhetõ részévé teszi. Hatalmas kiterjedésû 

urbanizált területek környezeti állapotának javítása, szétesett, épített elemeinek 

összefogása zöldtakaró segítségével talán még megvalósítható, ezért „a tájkép-

forma, mint megváltó stratégia”23 korunk építészetelméletében és tervezõi 

gyakorlatában is egyre nagyobb szerephez jut.

22 Rem Koolhaas: A jelleg nélküli város /forrás: Mérhetõ és mérhetetlen, szerk. Kerékgyártó Béla, 
Typotex, Budapest, 2000 – 389.o.
23 Kenneth Frampton Hét pont az ezredfordulóra címû elõadásában hangsúlyozza a tájkép-forma
szerepét a kortárs urbanisztikában és építészetben, és felszólítja az építészeket a tárgyorientált 
tervezõ magatartás helyett a táj, mint átfogó rendszer felfedezésére, megismerésére. /forrás: Mérhetõ 
és mérhetetlen, szerk. Kerékgyártó Béla, Typotex, Budapest, 2000 – 406.o.
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3.1.3 Természeti tájban szétszórt épületek

Egyrészt a föld felosztása, birtoklása, megtartása, mûvelése, a szegénység 

kényszerhelyzetei, másrészt a jólét, hatalom, gazdagság biztonsága, a természet 

szépségét keresõ luxus hozott létre már az Ókorban is a természeti tájban 

magányosan létezõ épületet vagy épületegyüttest. A tájban magányos tömegként 

megjelenõ épület körül a természet uralkodik, szelídsége vagy vadsága 

meghatározza a hely és az ott élõk sorsát. Az épület közvetlenül és állandóan a tájjal 

érintkezik. Az ókori római birodalom tájban álló villáinak fényûzése a természet 

szépségének újrafelfedezésével párhuzamosan, a reneszánsz és barokk kor városon 

kívüli palotáinak helyválasztásában és kertépítészeti kultúrájában éled újjá. 

Természeti környezetben magányosan álló épület birtoklása, a tér végtelenségének 

és nyitottságának, a határtalanság érzésének átélése korunkban már szinte 

elérhetetlen örök emberi álom marad. Ugyanakkor a természetben megélhetõ 

magány, a semmiség érzete csak akkor érték, ha szabad választás eredménye és a 

„világtól” való elvonulás bármikor megszakítható vagy megszüntethetõ. Ha szabad a 

mozgás a térben. 

A 20. századi és a kortárs építészetben egyaránt jelen van városfejlesztési 

alternatívaként - a sûrûn beépített, kompakt város és a telkekre szabdalt nyitott város 

15 -17. 3000 éve mûvelt toszkán táj, melynek különleges szépségéhez a termékeny tájban álló házak is hozzájárulnak –
kietlen fennsík az Alpokban, ahol az ember felett a termész et uralkodik – Bélapátfalva volt ciszterci kolostorának temploma a 
Bükk hegység oldalában, ahol a természetbe való visszavonulás a szerzetesi élet és a hit része volt

18 -20. Le Corbusier egyik megépült Unité d’Habitation - ja Firminy-ben /F/, ahol a „lakógép” városon kívüli végtelen tájban áll -
lakóház a Sziklás hegység sûrû fenyvesében, ahol az épület kizárólag az erdõvel érintkezik /forrás: James Cutler, Rockport 
Publishers, Gloucester, 1997 – 105.o./ - nyertes Europan5 pályázat, melyben a terv a túlzsúf olt holland tájat idealizálva az 
épületet képzelt végtelen természetbe helyezi /forrás: Europan5 résultats européens, Europan, Paris, 1999 – 204.o./
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mellett – az épületeket a formált természeti tájba tárgyként behelyezõ elképzelés. 

Eszerint olyan város is születhet, melyben a természet, mint közeg dominál és az 

épületek, mint szabad tömegek úsznak a tagolatlan, folytonos és végtelen tájként 

érzékelhetõ térben. 

A tájba helyezett épületek világa kizárólag sûrûsödés által növekedhet. Az épületek 

sûrûsödése a tájban, ill. a növényzet sûrûsödése az épületek között egyaránt a 

nyitott települések általános elrendezése felé közelít. Az épületek száma növekszik, 

ezáltal a tájban sûrûbben jelennek meg épített elemek, azonban így kétségessé válik 

az eredeti érték megtartása, tehát a természeti táj távlatának, a nyitottság érzetének 

megõrzése. A természeti táj darabokra esik szét és egyre inkább települési tájként 

érzékelhetõ. Az épületek közt maradó terek gyakran értéktelen „nem helyekké” 

válnak /„disjointed incrimentalism”24 /, de ezeket az ûröket a várostervezés 

szervezheti és rendezheti meghagyva a zárt építési eseményterek szabad piaci 

alakulásának lehetõségét25.

A tájban sûrûsödõ épületek látványának ellensúlyozásaként sûrûsödhet a házak 

közti természeti közeg is, ebben az esetben azonban a természet dominanciája, a 

távolság, a magányosság már csak a sûrû növényzet segítségével megõrzött illúzió. 

Az épületek zöld takaró mögött és alatt rejtõzködnek.

3.1.4 Táj és építészet mai viszonya

24 Amerikai metropoliszok kritikai megnevezése a szakirodalomban, mely az egymással semmilyen 
kapcsolatban nem álló tárgyak összefüggéstelen halmazát jelenti. /forrás: Meggyesi Tamás: A külsõ 
tér, Mûegyetemi Kiadó, Budapest, 2004 – 28.o.
25 Rem Koolhaas történeti példákra is támaszkodva /Manhattan, Peking, stb./ a 80-as évek végétõl 
kezdve terveiben érvényesíti ezt az ûrökre irányuló tervezõi szemléletet, melynek lényege a tájban 
elszórt tárgyak közti dialógus lehetetlenné tétele a tervezett köztes terek segítségével. /Szántó 
Katalin: A táj megdicsõülése – Transzparencia a holland városépítészetben / forrás: Hely és jelentés, 
szerk.: Kerékgyártó Béla, Terc, Budapest, 2002- 214.o.

21. Adriaan Geuze, holland tájépítész 1995-ben készült függõleges táj /vertical landscapes/ címû ábrája. /forrás: The Metapolis 
dictionary of advenced architecture, Actar, Barcelona, 2003 - 379.o.



24

Építészeti, mérnöki, természeti elemek a valóságban fizikálisan, vizuálisan, 

koncepcionálisan együtt léteznek, mégis a környezetet alakító szakterületek 

elkülönülnek, megosztottságuk erõteljes. Az építészetelmélet, kritika és a tervezõi 

gyakorlat mindig az építészet felsõbbrendûségét hirdette a tájjal, a környezettel 

szemben. Ezt bizonyítják történeti elemzések, melyek többsége az épülettel, mint 

önálló objektummal foglalkozik és figyelmen kívül hagyja környezetét. Kortárs 

épületpublikációk nagy része is a házat, mint környezetétõl független tárgyat értékeli, 

ezáltal felemás és hiányos ismereteket közvetít a valóságról. Az esztétika tudománya 

kizárólag az építészeti alkotásokra koncentrál, ugyanis a hagyományos esztétikai 

értékítélet szerint a szépség forrása csak mûalkotás lehet, a természet szépsége 

nem szépség.

„A gépkorszak elõtt, még a városközpontokban is, a Természet bizalmas társa volt az embernek. A 
mai helyzet ennek éppen a fordítottja. Az ember nem találkozik a Természettel. Még akkor sem, ha a 
kedvéért elhagyja a várost. Csillogó automobilba zárja magát, és lelkére az a világ üti rá a bélyegét,
ahonnan az automobil származik. Idegen test a Természetben. Egy hirdetõtábla már elég ahhoz, hogy 
elnyomja a Természet szavát. A Természetbõl, akárcsak az emberbõl, pusztán foszlányok maradnak.”

Louis Barragán, 195026

A környezetalakító szakterületek /építészet, városépítészet, táj- és kertépítészet, 

design, mérnöki beavatkozások stb./ közti szakadások eredményeként a környezet 

szaggatottá válik, elszigetelt erõfeszítések épített szigetei léteznek egymástól 

különállóan. Az építészet elsõsorban tereket magukba záró tárgyakat hoz létre, az 

épület formai önállóságra törekszik, a tervi koncepció határa általában az adott telek 

és a közterületi kapcsolatok még a földszinti alaprajzon sem jelennek meg. Gyakran 

a tervezõi gondolkodás rossz beidegzõdések, hiányos ismeretek következtében a 

belsõbõl, a funkcióból kiindulva építi a házat és a helyszín, az épület környezeti 

kapcsolatai mellékessé válnak. Az építészet és városépítészet kiszolgálja a 

gazdasági érdekeket elõtérbe helyezõ piaci igényeket, jogi szabályozóknak felel meg 

és így a környezetalakítás esztétikai szempontjait háttérbe szorítja. A kert- és

tájépítészet az ökológia elsõdlegességét hangsúlyozza; az épület sokszor csak, mint 

arctalan fekete folt, természetbõl elfoglalt terület, szükséges rossz jelenik meg a 

gondolkodásban. A mérnöki beavatkozások /úttervezés, közmûépítés stb./ 

elsõdleges szempontja a racionális mûködés és sajnos a tervezõk gyakran nem 

vesznek tudomást alkotásaik környezetalakító, gyakran romboló hatásairól.

26 /forrás: Kenneth Frampton: A modern építészet kritikai története, Terc, Budapest, 2002 – 419.o.
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A általános hazai szakmagyakorlatban, szakmapolitikában, oktatásban a 

kirekesztettség kölcsönös, pedig az elméletek és a „magas építészet” szintjén a 

mesterségesen elkülönített területek már összekapcsolódnak és minõségi környezet 

születik tervezõi szakterületek párbeszédje és összhangja segítségével. Kiemelkedõ 

építész-alkotók mindig is vállalják a környezetalakítás egységének szükségességét 

/pl.: Louis Barragan, Carlo Scarpa, Álvaro Siza, Tadao Ando, Charles Correa…/; 

épületeiket közvetlen környezetükbõl kiindulva, azt is alakítva tervezik. Kortárs 

minõségi városépítészeti beavatkozásoknál építész-urbanista koordinátorok 

irányítják a tervezési folyamatot /pl. Bercy, Tolbiac, Euralille…/. Céljuk és feladatuk 

különbözõ szakterületek tudásának, szempontjainak összehangolása és egyesítése,

magas környezeti minõség megteremtése. Az alkotáshoz azonban elengedhetetlen 

az általános kultúráltság, ill. a közös gondolkodásra alkalmas nyelvezet és szakmai 

tudás birtoklása.

A 18. században Jean-Jacques Rousseau „Vissza a természethez” elvet hirdette és 

a természetesség újbóli megteremtését sürgette. Ezzel párhuzamosan a modern 

demokrácia alapjait fektette le „társadalmi szerzõdésének” megfogalmazásával. 

Ezekre a gondolatokra támaszkodva ma a természettõl már végérvényesen 

eltávolodott ember társadalmi és emberi létét csak egy „természeti szerzõdés”27

megalkotása segítségével mentheti meg. Talán ezáltal még biztosíthatja jövõjét a 

Földön. Korunkban új típusú felelõsségtudat van kialakulóban a természettel 

szemben: egységesedõ világunkban a települések meglévõ természeti adottságai 

/elsõsorban a domborzat és a természetes vizek/ felértékelõdnek, mivel a természeti 

táji környezet városaink, épületeink egyediségének, történeti folytonosságának szinte 

egyedüli biztosítéka. 

27 A természeti szerzõdés kifejezést ember és környezetének változó viszonyára 1991-ben alkalmazta 
elõször Sverker Sörlin svéd történész. /forrás: Claes Caldenby: Ville et nature, Europan 6 résultats
européens, Paris, 2001

22 -24. 90-es évek közepén megújult Bercy városrész Párizsban, ahol a több évig tartó tervezési folyamatot Jean-Pierre Buffi 
építész -urbanista koordinátor irányította.
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Ugyanakkor a tudatosuló környezeti válság következtében a fenntartható fejlõdés 

ökológiai szempontokat elõtérbe helyezõ elve napjainkra már széleskörû 

párbeszédek témája. Ezek a gondolatok környezetalakító szakterületek elméleteiben 

és gyakorlatában is már egyre jelentõsebb szerepet játszanak.

Korunkban a progresszív építészet /épület- és

településtervezés/ és kert- és tájépítészet 

/természet, szabad terek formálása/ egymást 

felfedezve egyre jobban közeledik. Az építészet 

tájból kiindulva formál, a táj pedig egyre inkább 

architektonikussá válik. A tervezõi gondolkodásban 

és a gyakorlatban rögzített és statikus határok táj 

és építészet, tér és tömeg, külsõ és belsõ között az 

utóbbi évtizedek környezeti, társadalmi, technikai, 

szellemi változásait követõen fellazulnak. Tájjal 

beoltott építészet születik, melyben a hagyományos 

természetes és mesterséges, táj és építészet kontrasztok helyett többértelmûvé, 

rétegzetté, átmenetek sokaságát magába foglalóvá válik a tervezéselmélet és az 

általa alakított környezet. Megszûnik a korábbi hierarchikus viszony épület és 

környezeti háttér között, és gyakran már maga az összefogó táji háttér lényegesebb, 

mint az egyes épített elem. A természet jelei /növényzet, víz, fény/ belsõ terek 

tagolásában is egyre nagyobb szerephez jutnak és lassan megkülönböztethetetlenné

válik mesterséges és természetes, külsõ és belsõ, stb. 

Az új típusú környezetalakítás és környezetrõl való gondolkodás alapkérdése ezért 

már nem a hagyományos ellentétpárokra vonatkozik, hanem a határ, a küszöb, az 

átmenet, a hibrid kerül elõtérbe. A nemzetközi terminológia is olyan új kifejezések, 

szóösszetételek megalkotására és használatára törekszik, melyek utalnak ezekre az 

újonnan felfedezett és értékelt köztes helyzetekre táj és építészet és így külsõ és 

belsõ között: land-arch, naturartificial, landscrapers, landstrategy28…

28 /forrás: The Metapolis Dictionary of Advenced Architecture, Actar, Barcelona, 2003

25. Naturartificial /forrás: The Metapolis 
Dictionary of Advenced Architecture, Actar, 
Ba rcelona, 2003 - 450.o.
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3.2 Tér és tömeg 
Tér és tömeg sokáig biztosnak tartott alapvetõ kettõsség, ezért az egyik legtöbbet 

elemzett építészet-, városépítészet- és térelméleti dichotómia. Tér és tömeg 

kölcsönösen határolják egymást, így közös határuk egyik számára kezdet, másiknak

vég. A földi élet fizikai lehetõségei csak tömeg vagy tér helyzeteket tesznek lehetõvé, 

ezért nem ismert érzékelhetõ biztos átmenet anyag és anyagtalan között. Az 

építészet saját eszközeivel próbálja az anyagot és anyagtalant, a tömeget és teret 

egymáshoz közelíteni: tereit anyag segítségével sûrûsíti /pl. mór oszloperdõk, 

monolitikus tömegekbe vájt kis belsõ terek/ és tömegeit az anyagtalanság illúzióját 

nyújtó üveggel határolja /pl. gótikus katedrálisok, átlátszó üvegfalak/. Korunk 

virtualitása tömeg nélküli teret teremt, azonban építeni még mindig csak anyaggal, 

kézzel foghatóval lehet. Az anyag anyagtalan térbe kerül és maga a formált anyag is 

újabb tereket generál. Tehát tér és tömeg egymás nélkül értelmetlen és 

értelmezhetetlen fogalom. Mégis évezredeken keresztül érvényesült és a mai 

gyakorlatban is fennmaradt a földhöz ragadt, egyértelmû, konkrét anyag 

elsõbbrendûsége a megfoghatatlan, összetett, absztrakt térrel szemben.28

3.2.1 Tér és tömeg viszonya
Alois Riegl29 1927-ben az ókori építészet tanulmányozása kapcsán elsõként mutat rá 

a téralakítás szerepére az építészetben, felismerve a görög és római térszemléletben 

rejlõ különbségeket. Korának modern építészeti gondolkodásában és gyakorlatában 

azonban már a térszervezés új típusú koncepciója érvényesül, mely megtermékenyíti 

az építészetelméletet és térelméletek megalkotására ösztönöz. A teret felfedezõ és 

felszabadító klasszikus modernizmus teoretikusa, Siegfried Giedion30 a korabeli 

alkotások tériségének megismerése és ismertetése mellett olyan általános

térelméletet fogalmaz meg, melyben az építészet történeti fejlõdését elsõdlegesen 

tér és tömeg viszonyának változásaival magyarázza. A tömegformálás kronológiai 

elsõbbségét tételezi fel, így elmélete szerint elõször az építészet szoborszerû 

tömegként és jelentõs belsõ tér nélkül jelenik meg a végtelen térben /zikkurat, 

obeliszk, piramis, görög templom/, majd csak a római Pantheon építésétõl /1.sz./ 

28 Hajnóczi J. Gyula a teret az építészet tudatalattijának nevezi, melynek kutatása, megismerése csak 
a 20. század fordulójától van jelen az építészetelméletben. /forrás: Hajnóczi J. Gyula: Vallum és 
intervallum, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992 – 260.o.
29 /forrás: Hajnóczi J. Gyula: Vallum és intervallum, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992 – 260.o.
30 /forrás: Hajnóczi J. Gyula: Vallum és intervallum, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992 – 263.o.
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kezdve válik a lehatárolt, belsõ tér alakítása az építés céljává és az építészet 

lényegévé. Általánosan elfogadott elmélete szerint tömeg a térben és tér a 

tömegben viszonyokkal leírható, leegyszerûsíthetõ korábbi fejlõdési fokozatok 

szintézise jellemzi a 19. század elejétõl induló, majd a modern építészetben 

kibontakozó harmadik fázist, melyben már összetetté, kiemelkedõ fontosságúvá válik 

külsõ és belsõ tér összefüggése és kölcsönhatása.

A tömeget elõtérbe helyezõ térelméletek többségével szemben Mezei Árpád31

filozófus, pszichológus a komplex térformák kialakulását a barlangból, ill. a 

topológiai térfogalom üres és folytonos terébõl eredezteti. Az „építészet különbözõ 

formái a barlang származékai”32, tehát a fejlõdést a belsõ tér ismerete, védettsége, 

ill. a belsõ tér biztonságában a külsõ tényezõktõl viszonylag függetlenedõ emberi 

tevékenységek és azok helyigénye generálta. A barlang, mely kezdetben a 

természeti környezettõl való elvonulás tere, mára a külvilágtól akár teljes elzárkózást 

is biztosító barlanglakássá alakul. Az épületek elsõdlegesen határolt terek, melyek 

utak segítségével a folytonos befoglaló külsõ térben szervezõdnek. Külsõ és belsõ 

terek egymástól elválaszthatatlanok és változatos, nem folytonos határok teremtik 

meg köztük sokféle kapcsolatok lehetõségét.

Tér és tömeg viszonyának négy elméletileg lehetséges változatát tárja fel 

térelméletében Meggyesi Tamás33, aki az általánosan használt tömeg a térben és tér 

a tömegben viszonyok mellett bevezeti és elemzi a tér a térben és a tömeg a 
tömegben viszonyokat is, ill. kitágítja jelentését ezeknek az elméleti kategóriáknak, 

mivel az épületek szintjérõl átlép a város és a táj léptékére is. Szemlélete elsõsorban 

a külsõ tér felõl közelít, tömeg és tér viszonyait a városi szövet megismerési 

eszközeként használja, ugyanis az építészettörténet a városi terek, külsõ terek 

kapcsán már egyértelmû, megnevezhetõ viszonyokat állandósított. Ugyanakkor a 

térszervezés és tömegformálás elvei hasonlóak a környezetalakítás minden szintjén, 

31 /forrás: Mezei Árpád: Építészetelméleti könyvecske, N&n, Budapest, 1996 – 90.o.
32 /forrás: Mezei Árpád: Építészetelméleti könyvecske, N&n, Budapest, 1996 – 87.o.
33 /forrás: Meggyesi Tamás: A külsõ tér, Mûegyetemi Kiadó, Budapest, 2004 – 103.o.

26. Tömeg és tér lehetséges viszonyait mutató ábrasor: 
tömeg a térben, tér a tömegben, tér a térben, tömeg a 
tömegben /forrás: Meggyesi Tamás: A külsõ tér, 
Mûegyetemi Kiadó, Budapest, 2004 – 104.o.
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így tömeg és tér viszonyai tájépítészet, városépítészet, építészet, belsõépítészet által 

formált belsõ és külsõ terekben egyaránt értelmezhetõek. /ld. 5. fejezet/

Tér és tömeg viszonyának kutatása nem kizárólag az épületorientált 

építészettörténet és –elmélet, ill. a térelméletek egyik alaptémája, hanem a változó 

táj és település megismerésének is eszköze. A 20. sz. második felében széles 

körben elterjedt tömör-üres morfológia 3 forrásból táplálkozva teljesedett ki: egyrészt 

korai elõképe Nolli 1748-as Róma térképe, másrészt befolyásolták a 19. sz. végétõl 

kialakuló francia és német térképészeti módszerek, ill. földrajzi kutatások

eredményei, harmadrészt a 20. sz. elsõ felében kialakuló Gestalt pszichológia 

/alaklélektan/ volt rá nagy hatással.

A város madártávlatból, magasból új és a többség számára ismeretlen képét mutatja: 

fentrõl nézve kirajzolódik a város alakzata, formája, mely az idõk folyamán létrejött. 

Ugyanakkor a város milliónyi összetevõje közül kettõ válik meghatározóvá: a tetõk 

által eltakart arctalan tömegek és a köztük lévõ 

terek. Tehát tömeg és tér, tömör és üres. 

Merõleges vetületként ábrázolva kétdimenziós

absztrakt ábra születik egy városról, városrészrõl, 

mely mindig egyedi, mással össze nem 

téveszthetõ rajzolatot mutat. A megélt város, az 

ember által érzékelhetõ valóság, a külsõ és belsõ 

téri viszonyok azonban ennél jóval összetettebbek.

Gian Battista Nolli 1748-ban készült Róma térképe 

a használatban érvényesülõ térbeli kapcsolatok 

ábrázolásának igényével született. Tömörré csak a 

szem és a nyilvános használat elõl egyaránt elzárt 

30. Gian Battista Nolli 1748 -as Róma
té rképének részlete /forrás: Colin Rowe –
Robert Slutzky: Transparence, Les Éditions 
Demi-Cercle, Paris, 1992 -134.o.

27 -29. Városok képe tornyaikból nézve: Siena a Torre del Mangia -ból, Brugge a Belfort-ból, Sevilla a Giraldából.
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belsõ tereket magukba foglaló tömegek válnak. A városi külsõ tér folytonossága nem 

szakad meg minden beépítésnél és az utcák, terek nyitott térisége összekapcsolódik 

a középületek /templomok, paloták/ bejárható belsõ tereivel. A térkép része a 

középületek alaprajza és láthatóvá válnak a külsõ és belsõ tereket elválasztó és

egyben összekötõ „vékony” falak. A belsõ nagy udvarok és kertek is lazítják Róma 

képét, ezáltal a fekete-fehér, tömör-üres grafikailag mintegy egyensúlyba kerül. Az 

így ábrázolt városban új arányokat mutat tér és tömeg, megjelennek külsõ és belsõ 

terek közti kapcsolatok, bemutatásra kerül az ember mozgástere, térhasználata. Az 

absztrakt a felülnézeti ábrázolás utal a harmadik térbeli dimenzióra és az ember által 

bejárható városra is.

A 20. sz. elején francia földrajztudósok

dolgoznak ki egy térképészeti eljárást, 

melynek köszönhetõen feltárható a 

kapcsolat meglévõ természeti formák és 

adottságok, ill. a tájban megjelenõ 

beépítések között. A környezetet 

rétegekre bontva egymástól jól 

elkülöníthetõ, önállóan is ábrázolható, 

értelmezhetõ és elemezhetõ 

információk keletkeznek. A rétegek 

közül kiemelik a vidéki táj szempontjából legfontosabbakat, úgy, mint az úthálózat, a 

telekosztás és az építmények. Az ábrázolások külön-külön önálló olvasattal bírnak, 

de egymásra helyezve is /egyéb a 

természeti környezetre vonatkozó

információkkal, mint domborzati, vízrajzi 

viszonyok stb. kiegészítve/ lényeges, az 

összefüggéseket megjelenítõ 

ismereteket adnak a tájról. Az eljárás a 

városi formák kutatásánál is kiválóan 

alkalmazható, ezért a városépítészetben 

elterjed és a könnyen értelmezhetõ és 

értékelhetõ absztrakt, tér-tömeg, üres-

31. Noyer-sur-Serein telekosztása, úthálózata és építményei. 
/forrás: Lire et composer l’espace public, Les Editions du STU, 
Pa ris, 1991 – 25.o.

32. Elemeire bontott város: aszfalt, ipar, kertek, 
té rburkolatok, I. emeleti beépítés, kereskedelem, stb. /forrás: 
La cittá elementare, Skira, Milano, 1999 – 22.o.
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tömör ábrázolások kialakulásához vezet. Korunk számítógépes világa layerek 

segítségével építkezik, és így a valóság egyre több, könnyen egymásra helyezhetõ 

rétegre bontható. Az urbanisztikai elementarizmus már az eljárásban rejlõ 

lehetõségek határait feszíti. A várost újradefiniált fizikai összetevõire bontja, majd 

ezeket kombinálja új tudás, a tervezésben is hasznosítható információk érdekében. 

Mindez természetesen párhuzamba állítható a 20. század második felében kialakuló 

gondolatvilággal /posztstrukturalizmus, dekonstruktivizmus/, mely a valóságot többé 

nem tekinti egységes egésznek, elfogadja a töredékest, a különbözõ egymást átfedõ 

rétegekbõl származó sokféleséget. 

A 20. század elején Németországban születik meg a 

Gestalt-pszihológia /alaklélektan/34, mely a tárgyak és 

formák észlelésével foglalkozik. Figura és háttér 

elrendezõdéseket és ezek megfordulásának lehetõségeit 

vizsgálja a látásban, ill. a hallásban. Figura és háttér 

kategóriapár a látásban felismert jelenségei jelentõsen 

befolyásolták a városépítészeti, építészeti elemzéseket és 

elméleteket: elõtérbe került a városi szövetet formáló tömör-

üres és tömeg-tér kettõsség, ill. annak történeti változása. 

Tudatosult tér és tömeg egymást kiegészítõ és feltételezõ 

szerepe a környezetben. 

A figura és háttér elméleten kívül az alaklélektan különbözõ 

perceptuális csoportosulások elsõdlegességét bizonyító 

megfigyelései is hatnak az építészet- és tervezéselméletre. A közelség, a zártság 

vagy a hasonlóság érzékelésének megismerése segíti az épített együtteseket 

összetartó erõk felfedezését.

34 /forrás: R.Atkinson: Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest 2003 – 139.o.

33. Az alaklélektan klasszikus
ábrája a figura és háttér
megfordítható elrendezõdését 
érzékelteti. /forrás: R. Atkinson: 
Pszichológia, Osiris Kiadó, 
Budapest, 2003 – 139.o.
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3.2.2 Tömör – üres morfológia
A 20. század második felében születik meg a városépítészeti elméletek egyik 

legfontosabb típusa, a tömör-üres morfológia. A várost elsõdlegesen térbeli 

stuktúrának tekinti, melyben a szövet egymást kiegészítõ és feltételezõ elemei a tér 

és tömeg. Az építészet- és a földrajztudomány felõl közelít a városhoz és a politikai, 

társadalmi, gazdasági tényezõk városformáló szerepét háttérbe szorítja. Fekete-

fehér, tömör-üres, tömeg-tér diagramszerû grafikái tisztán érzékeltetik a város 

természeti és társadalmi környezetétõl is függõ formáját, formájának történeti 

változásait, és egyértelmûen rámutatnak a hagyományos történeti város és a modern 

város közti lényegi városépítészeti, építészeti különbségekre. Az olasz, francia, belga 

morfológiai iskolák elemzései elsõsorban a történeti városközpontok 

rehabilitációjához nyújtanak biztos elméleti alapot, elõsegítik a városi értékek 

újrafelfedezését és hozzájárulnak a modern építészet tárgyközpontú kultúrájának 

kritikájához. „A város építészetében összegzõdik a város formája”35, így a 60-as évek 

olasz építészeinek egy nagy hatású csoportja /Aldo Rossi, Carlo Aymonino/ 

kutatásaik középpontjába a város formája és az épületek tipológiája közti 

összefüggéseket helyezik. Ezáltal a városépítészeti morfológia közel kerül az 

építészeti tipológiához, város és építészet viszonya az elméletek és a gyakorlat 

fontos részévé válik. Az amerikai Colin Rowe római ösztöndíja alatti kutatásaira, Nolli 

térképére és az alaklélektan elveire alapozva fejleszti ki fekete-fehér, tömör-üres

ábrázolási módszerét, melyet már a Robert Slutzky-val közösen írt tanulmányának 

1968-as kiegészítésében felhasznál transzparencia elméletének illusztrálásaként. 

Széles körben ismertté Fred Koetterrel írt, 1978-ban publikált Collage City munkája 

révén válnak ábrái, melyek feltárják, vizualizálják a hagyományos és a modern város 

különbségeit, hozzájárulnak a posztmodern építészetelmélet és gyakorlat 

kiteljesedéséhez.
„…sem a tárgy, sem a tér kizárólagos elõtérbe helyezése nem tekinthetõ immár megfelelõ 
hozzáállásnak. Az egyik valóban inkább az új, a másik a korábbi várost jellemzi, de ha mindkettõ 
olyan, amit inkább túlhaladni, mintsem utánozni kell, akkor inkább egy olyan jövõben érdemes
reménykedni, ahol az épületet és a teret mint két egyenrangú, egymással folytonos dialógusban álló 
jelenséget ismerjük el. Ezt a testvérharcot, ahol a sikert az jelenti, hogy a résztvevõk egyike sem 
szenved vereséget, egyfajta tömör-üres dialektikának képzeljük, mely megengedné a nyíltan vállalt
tervezettség és spontaneitás, a rögzített és a véletlen, a közösségi és a privát, az állam és az egyén 
egyidejû létezését. Kívánatos célnak az érzékeny egyensúly állapotát tekintjük…”

Colin Rowe és Fred Koetter, 197836

35 Aldo Rossi: A város építészete, 1966 /forrás: Mérhetõ és mérhetetlen, szerk.:Kerékgyártó Béla, 
Typotex, Budapest, 2000 – 186.o.
36 Colin Rowe és Fred Koetter: Kollázsváros, A tárgy válsága, avagy a szövet áldatlan állapota /forrás: 
Mérhetõ és mérhetetlen, szerk.:Kerékgyártó Béla, Typotex, Budapest, 2000 – 215.o.
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A városfejlõdés 3 különbözõ korszakáról 

beszélhetünk, ahol a tér és 

tömegarányok jelentõsen különböznek. 

A klasszikus történeti város

egyértelmûen elhatárolt a természeti 

tájtól. Hagyomány segítségével, 

elsõsorban ismétlésekkel építkezõ 

homogén egység, ahol a folytonos 

közegbõl csak néhány központi szerepû 

épület, „emlékmû” emelkedik ki. A 

történeti város tömegszerû sûrûsödés a 

természeti térben és a város tömör-üres

rajzolatában is a tömeg dominál.

Az ipari forradalmat követõen kialakuló 

modern város határai felszakadnak, a 

település egyre nagyobb területet foglal 

el a tájból. Tömegszerûsége megszûnik 

és határtalan épített tájjá válik. A város 

és az építészeti alkotások léptéke is 

megváltozik: az épületek mérete nõ és a köztük lévõ terek tágulnak. Mindez a 20. 

században már a hagyományos városi szövet teljes felszakadásához vezet és az új 

hit, kényszerek, lehetõségek, normák és dogmák alapján, a sorolás és tömeggyártás 

segítségével épül az új, vagy a múltat eltörlõ jövõ. A homogenitás igénye azonban 

még tovább él, bár a város tömör-üres rajzolata a hagyományos város ellentettje 

lesz, a város folytonos térré válik, melyben elkülönülten jelennek meg az épített 

tömegek, épülettárgyak.

A kortárs város magában hordja kettõs múltját; örökségünk a történeti és a modern 

város egyaránt. Megszûnt a homogenitás és a homogenitás iránti vágy, elfogadjuk 

és felfedezzük a heterogenitásban rejlõ új lehetõségeket. A térbeli és idõbeli 

töredezettség az élet és a mûvészetek /pl. irodalom, film, zene, építészet stb. – ld. 7.

fejezet/ minden szintjét átjárja. A város, egymás mellé és egymásra helyezett 

töredékekbõl épülõ patchwork metropolisszá, fragmentált káosszá válik. Korunkban 

olyan új rendezési, szervezési, tervezési elvek születnek, melyekben kiemelt 

szerepet kapnak a várost még összetartó hálózatok és a táj. A táj, mely garantálni 

34. Colin Rowe és Fred Koetter Le Corbusier Párizs történeti 
belvárosát átalakító víziójának 1925 -ös tervét ábrázoló alak-
háttér lenyomata. Az ábra kitûnõen érzékelteti a 
városfejlõdésben, városformában, városi szövetben 
bekövetkezett változásokat. A térkép délnyugati részén a 
meghagyott Quartier Latin városnegyed sûrû beépítésû 
tö rténeti szövete látható, a keleti részen az ipari forradalmat 
követõen, az 1850 -es évektõl kezdve megújuló, átalakuló új, 
nagyvárosi, „modern” Párizs a korábbi szövetbe vágott 
sugárutak, terek nyitottabb struktúráját mutatja, míg a 
központban Le Corbusier múltat  eltörlõ, a régit mással
helyettesítõ terve helyezkedik el, melyben a magasházak a 
városközpont nyitott terében, zöld környezetben, fényben 
fürödve szabadon úsznak. /forrás: Colin Rowe and Fred 
Koetter: Collage City, The MIT Press, Cambridge, 1978 –
75.o.
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tudja a történeti, idõbeli folytonosság biztonságát és térbeli folytonossága révén 

képes egyben tartani a gyakran egymástól függetlenül létezõ, elsõsorban a piaci 

igényeknek megfelelõ, különbözõ építészeti irányzatokat megjelenítõ heterogén 

épített tömegeket.

A tér és tömegarányokat vizsgálva összegzésként a városfejlõdéssel kapcsolatban 

megállapítható, hogy az elsõ korszakban, a történeti város tömeg a térben - város a 

tájban és az épület a városban úgy van jelen, mint tömeg a tömegben. Tehát 

egyértelmû a tömeg dominanciája, szemben a modern várossal, melyben a 

hagyományos városi szövet kifordul, önmaga inverzévé válik és a tér kerül elõtérbe, 

mennyiségi fölénybe. A modern város egyfajta tér a térben, épített, a természeti tájat 

helyettesítõ urbanizált táj, ahol az épületek tömegek a térben. A kortárs város a 

korábban létrejött tereket és tömegeket is magába foglalja és a mobilitás új 

szempontjait figyelembe véve hálózatokat alkot. Tervezõk a tárgyak modern 

kultúrájával a háttérben már a heterogenitás esztétikáját kutatják és felismerve a 

szabad természet elvesztésének közelségét, magát a természetet, de azt humanizált 

módon próbálják a város tereinek részévé tenni. Tér és tömeg állandóan változó,

összetett, sokféle, egyszerû képletté már nem egyszerûsíthetõ viszonya jellemzi a 

várost.

35 -37. Budapest arcai: a Benzcúr utca zárt térfalat adó házai, a Szabadsághegy urbanizált t ája és a józsefvárosi kínai piac 
ismeretlen kaotikus világa.
A városok többsége, különbözõ területein magában hordozza mindhárom városfejlõdési szakasz karakterjegyeit. Budapest a 
19. század folyamán egyértelmûen túllépte a történeti város kereteit, de át formálódása mellett megõrizte a klasszikus zárt 
várostest foltjait /Budai vár, Belváros, Ferencváros stb./, majd a város kilépett a tájba, tömegek szóródtak széjjel a folytonos 
té rben. A korábbi természeti táj építetté vált /pl. Hegyvidék, Kelenföld, stb./ vagy a meglévõ történeti szövet helyén jött létre az 
új rend /Óbuda, Újpest, stb./. Budapest heterogén, egymással nehezen együtt élõ városrészek puzzle- je vált, melybe korunk 
is beleilleszt vagy egyszerûen csak ráhajít néhány darabot.
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3.2.3 Léptékszintek
Tér és tömeg viszonya azonban különbözõ 

léptékekben ábrázolható és értelmezhetõ, ill. a rajz 

léptékétõl függõen eltérõ információkat hordoz.

Fekete-fehér sematikus ábrázolások nem csak a 

városépítészet, hanem az építészet eszköztárában 

is a kezdetektõl szerepelnek. A belsõ és külsõ tér 

közti átmenet megjelenítése és kutatása 

szempontjából a tömeg-tér viszonyokat érzékeltetõ 

városépítészeti elemzések mellett kiemelkedõ 

szerep jut a földszinti alaprajzot közvetlen 

környezetével együtt megjelenítõ vezérszintnek.

A nagyléptékû városábrázolások többsége 

elsõdlegesen a városi úthálózat szabad terét 

/fehér/ különbözteti meg az utak által határolt,

beépült, vagy beépíthetõ tömböktõl /fekete/. Ezzel a 

módszerrel kiválóan elemezhetõ a város formája, 

formájának történeti változásai, és gyakran a 

természeti adottságokhoz is igazodó, azt 

érzékeltetõ úthálózat, vagy az úthálózatot 

létrehozó elméleti háttér. Ugyanakkor kétdimenziós 

sémává egyszerûsíti a valóságban érzékelhetõ 

sokféleséget, nem jeleníti meg a tömeg-tér arányt 

jelentõsen befolyásoló beépítéseket és a 

területhasználat nyilvánosságára vagy elzártságára 

sem utal.

38. T ömeg és tér három különbözõ léptékû 
ábrázolása: New York városszövete, 
tömbbeépítése és lakóépülettipológiája. 
/forrás: Philippe Panerai: Analyse urbaine, 
Éditions Parentheses, Marseille, 1999 -
96.o.

39. Összehasonlító városelemzések: út-
hálózat és tömbrendszer viszonya. /forrás: 
francia hallgatói munkák

40. Összehasonlító városelemzések: Budaörs központja, Andrássy út környéke és a József Attila lakótelep beépítése /forrás: 
hallgatói munkák
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Egy-egy kisebb városrészre közelítve tömör-üres ábrázolás segítségével 

egyértelmûvé válik a beépítések, tömegek /fekete/ által felülrõl nézve kitakart, 

elfoglalt tér és a tömegek által közbezárt szabad terek /fehér/ viszonya. A város 

absztrahált rajzolata visszaadja a magasból, merõleges vetületként látható képet és 

kiválóan alkalmas a különbözõ beépítési struktúrák láttatására és elemzésére 

Azonban a tetõk eltakarják a fundamentális térréteg megélt terét, nem érzékelhetõ a 

belsõt a külsõ tértõl elválasztó és egyben összekötõ határ differenciáltsága, a terek 

közti fizikális és vizuális kapcsolat. Nincs még így sem információnk a harmadik 

dimenzióról, a valós térhasználatról és az építészeti karakterrõl, minõségrõl sem.

Az épületeket és közvetlen környezetüket ábrázoló tömör-üres ábrák - melyek a 

házak vezérszintjeit a tagolt külsõ térrel együtt jelenítik meg a házat -, a környezet 

elemeit anyagra és anyagtalanra bontják, kirajzolódnak a terek határai és a tereket 

generáló tömegek /fekete/, ill. a köztük kialakuló terek /fehér/. Láthatóvá, 

érzékelhetõvé és összetetté válnak a külsõ és belsõ térkapcsolatok. Ugyanakkor az 

ábra segítségével szembesülünk azzal a ténnyel, hogy életterünk valójában szinte 

csak falakkal, pillérekkel, növényekkel tagolt, összefüggõ tér. Mindennapi megélt

környezetünkben az anyag /fekete/ mennyisége a térhez /fehér/ képest „szinte” 

elhanyagolható.

„Az építészet paradoxona tehát abban rejlik, hogy a többdimenziós, tagolt teret alakítja 
háromdimenziós térelemekkel, s így újra létrehívja a többi dimenziót is. Az, amit alakít, gazdagabb, 
mint az alakítás eszköze.”

Schneller István, 198237

37 Schneller István: Mit jelent építeni? /forrás: Schneller István: Az építészeti tér minõségi dimenziói, 
Librarius, Kecskemét, 2002 – 17.o.

41. Épület azonos léptékû, különbözõ szempontok szerinti tömör-üres ábrái: a tetõfelülnézet tér- tömeg dialektikája, a földszinti 
fé lnyilvános, átjárható terek és a külsõ tér kapcsolata, ill. a földszinti alaprajz, mely teljes egészében feltárja a földszint tér -
tömeg struktúráját. /forrás: Colin Rowe et Robert Slutzky: Transparence, Les Éditions du Demi-Cercle,  Paris, 1992 – 129.o.
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4. K ü l s õ    é s    b e l s õ   k ö z t i   á t m e n e t e t   b e f o l y á s o l ó 
t é n y e z õ k

A kutatás a tér tagolását, a külsõ és belsõ tér közti átmeneteket elsõsorban a tér 

objektív adottságai által vizsgálja /ld.: 5-7. fejezetek/. Azonban a 20. század második 

felétõl kezdve elõtérbe került és a mindenkori építészi gondolkodásból sem 

hiányozhat egy másik lehetséges megközelítés: a teret érzékelõ és használó 

emberhez való kötõdés megjelenítése. A jelen fejezet a teljesség igénye nélkül emel

ki az átmenet szempontjából fontos, a tértagolást, térhasználatot befolyásoló 

tényezõket.

4.1 Külsõ és belsõ

„A külsõ mindig belsõ is.”
Le Corbusier, 192138

Az ember számára egyetlen tér létezik, melynek 

különbözõ megjelenési formái vannak. A térelméleti

dichotómiák közül talán a külsõ és belsõ a 

legszubjektívebb tértagoló kettõsség, ahol 

természetes módon a polaritások mellett a köztes 

helyzetek, az átmenetek végtelen változatát 

tételezzük fel. A belsõhöz az állandóság, 

biztonság, megérkezés, megpihenés; a külsõhöz a 

mozgás, események, véletlenszerûség, váratlanság képzetei társulnak. 

Otthonunkban ülve, az ablakot kinyitva halljuk az esõt, a szelet, látjuk a fényeket és 

árnyakat…Az egész világ a miénk, felelõsek vagyunk - külsõ és belsõ 

megkülönböztetése nélkül -, a számunkra adott, megélhetõ és megélt térért.

A tér létének paradoxona, hogy csak tömeg vagy felület által definiálható. Tömeg és 

tér viszonya olyan a környezetünkben, akárcsak a szavak és csend viszonya a 

beszédben. Egymás által léteznek számtalan olvasatot engedve az egészben és a 

részekben egyaránt.

A környezet nem elsõsorban tudományos, hanem emberi szempontokat, az építést 

és a térhasználatot elõtérbe helyezõ felosztása eredményezi a külsõ és belsõ 

dichotómia használatát a térelméletekben. Külsõ és belsõ térbeli rendje a teret tagoló 

határok /falak, pillérek, talaj, tetõ/ segítségével, a határok zártsága és nyitottsága 

42. Párizs kint és bent.
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által jön létre. Külsõ és belsõ viszonya, pontos térelméleti meghatározások 

hiányában és a valóság összetettségének köszönhetõen alapvetõen többértelmû, is–

is helyzetek, átmenetek sokaságát teszi lehetõvé. Ennek a bizonytalanságnak az 

értékelése az elméletekben és az építészeti gyakorlatban is a múlt század közepétõl 

kezdõdõen – metabolizmus, kontextualizmus, posztmodern , dekonstruktivizmus, stb. 

irányzataira gondolva -, egyre nagyobb szerephez jut.

„Mindezek után azt is lehetne mondani, hogy a valóságban csak egyfajta tér létezik, ami az építés és 
a használat által válik belsõvé és külsõvé, zárttá és nyitottá, átmeneti jellegûvé, nyilvános vagy
kevésbé nyilvános térré. Amibõl az következik, hogy csak egyetlen, de végtelen tér-birodalom van, és 
ezen belül igen különbözõ mértékben és jelleggel elhatárolt tértartományok.”

Meggyesi Tamás, 200339

4.2 A nyilvánosság szintjei: közösségi- és magán terek

„Az ember és az épület közötti kölcsönhatás mélyrõl jövõ…Mivel a minden részletre kiterjedõ 
kölcsönösség mélyrõl fakad, minden hely sajátos karaktert kap: lassan kezdi visszatükrözni az emberi 
helyzetek sokféleségét. És ettõl a város életre kel.”

Christopher Alexander, 197940

A térhasználat történeti változásait, ill. a 

térhasználat lehetõségeit végiggondolva jelenik 

meg a magán- és közösségi élet szempontjait 

tükrözõ tértagolás. Egy terület mindig tartozik 

valakihez /településé, kisebb közösségé, 

magánemberé, stb./ és a tulajdonviszonyok és az 

ehhez kötõdõ telekrendszer a történelem normális 

menete esetén viszonylag lassan és nehezen 

változó, a város múltját tükrözõ és fejlõdését 

erõsen meghatározó adottság. Nemcsak a beépítés lehetõségeit, minõségét, 

használatát, stb., hanem a terek közt kialakuló átmeneteket, átmenet helyzeteket is 

erõsen befolyásoló tényezõ.

A gondolatkor bevezetése az építészetelméletbe Christopher Alexander nevéhez 

fûzõdik, aki térelemzéseit elsõsorban városi, társadalmi, kulturális közegbe helyezi és 

a teret alapvetõen a használat, a különbözõ városi fenntarthatóság /tulajdonhoz is 

kötõdõ fenntartás/ szerint tagolja. Szavak segítségével is differenciál a nyilvánosság 

eltérõ fokozatain mûködõ térbeli egységeket: városi nyilvános, városi fél-nyilvános,

38 /forrás: Le Corbusier: Új építészet felé, Corvina Kiadó, Budapest 1981 – 163.o.
39 /forrás: Meggyesi Tamás: A külsõ tér, Mûegyetemi Kiadó, Budapest 2003 – 58.o.

44. Közösség által üzemeltetett lakóház 
bejárata. BKK-3: Miss Sargfabrik, Bécs /A 
1999
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csoport-nyilvános, csoportos-magán, család-magán és egyéni-magán

megnevezéseket használ. Már a szóhasználat is utal a különbözõ tériségek közti 

folyamatos átmenetekre és a köztük lévõ átfedések, érintkezések kiemelkedõ

fontosságára. Közösségi- és magán kettõsség, a külsõ és belsõ dichotómiával 

összefüggõ, de nem egymást átfedõ, árnyalt tagolását adja téri világunknak. Mindkét 

ellentétpárnál meghatározó szerephez jut a határ, az egyik tériségbõl a másikba való 

átmenet.

Az átmenet gyakran maga is térré válik és egyfajta küszöbként elhatárolja és egyben 

össze is köti a különbözõ rendeltetésû és felügyeletû területeket. Térbeli felesleg 

funkcionális többlettel: felkészít a változásra, segíti a közösségi- és magánterületek

közti kommunikációt és egyben megszûri „kint és bent” egymásra irányuló hatásait. 

„…meghívást kaptam egy híresség igencsak parádés lakába - egy kétmillió dolláros építészeti és 
belsõépítészeti remekbe – a város elvadultabb szegletében. Küszöbön heverõ csavargókon
evickéltünk át, rozoga taxival zötyögtünk végig lepusztult utcákon, majd beléptünk a legteljesebb 
dekadens fényûzés látomásába…az életteret jelentõ „itt” a bejárati ajtónál ér véget.” 

Brian Eno, 197941

Korunkban a közösségi- és magánszféra fokozódó elidegenedésérõl beszélhetünk. A 

mai szociális környezetben változik a városi tér szerepe, a hagyományosan 

értelmezett térbeli kettõsség közösségi- és magánterületek között felbomlik. 

Megszûnnek a megszokott érintkezési formák és térigényük, mivel a láthatatlan 

„cyberspace” szabaddá és globálissá teszi a kommunikációt. A valós és a virtuális tér 

szuperponálódik és a köztük levõ átmenet nem igényel konkrét tériséget, csak 

elektronikus kapcsolatot. Egy új típusú közösség tagjaivá válunk, ahol azonban a 

magántér a közösségitõl határozottan elkülönül. A nagy virtuális egységhez tartozás 

tudata és a kontroll nélküli, hatalmas méretûvé duzzadt „közösségi területek” 

igénytelensége, tértelensége, emberi lépték nélkülisége sokakat bátorít az önálló, 

egyéni, zárt élettér megteremtésére. Teljes, átmenet nélküli bezárkózásra.

A kortárs építészetben két eltérõ szemlélet párhuzamosan van jelen: az egyik kitart a 

hagyományos rendszer mellett, szociális háló meglétének érzetét nyújtja és a 

közösségi térbõl fokozatosan, átmenetek révén vezet a magántérbe. Mindent 

megtesz a közterület rehabilitációért, mivel ettõl reméli a közösségek, a közélet és 

közhelyek újjáéledését, a terek közti fokozatos átmenetek igényének újjászületését, 

ill. továbbélését. A másik megjeleníti az új világot, felvállalja a magántér autonómiáját 

40 Christopher Alexander: Az építés idõtlen útja, 1979 /forrás: Mérhetõ és mérhetetlen, szerk.: 
Kerékgyártó Béla, Typotex, Budapest 2000 - 224
41 /forrás: Stewart Brand: Amíg világ a világ, Vince Kiadó, Budapest 2001- 33.o.
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és a fölöttünk lévõ virtuális háló téri megfelelõjeként, nagy, nyitott terekbe, formált 

tájba helyezi a zárt és izolált épülettömegeket. A köztes helyzetekkel nem foglalkozik 

és sorsára hagyja a sajnálatos maradéknak tekintett tereket. A zárt életterek között a 

kapcsolat szintén zárt térben, az autóban ülve teremthetõ meg. „Szoba kilátással”42,

ahonnan a hagyományos közösségi terek csak a felgyorsult mozgás sebességével a 

távolból érzékelhetõk.

4.3 Környezet

Az épület belsõ terének a külvilággal való 

kapcsolatát, annak építészeti kialakítását 

különbözõ tényezõk befolyásolják. Ezek közül a 

legfontosabb maga az ember, földi létezésének 

fizikai és szellemi lehetõségeivel, a történelem 

során lényegesen nem módosult emberi méretével, 

lelkével, érzékelésével… 

„A tér az ember részére a világmindenség elhatárolása, rögzítése a felmérhetetlen egy részének, a 
végtelen átváltoztatása végessé, az emberfelettinek emberivé, egy lépéssel lemérhetõ lépték 
hozzácsatolása oda, ahol jelzésképpen fényévek számítanak. Ez a lépték maga az ember, a 
végtelenben való létezésének ténye.”

Bleyer György, 197843

Az ember számára adott, élhetõ tér többféleképpen is megosztott. A tér relatív 

középpontja maga az ember, aki állandó helyváltoztatásával önmaga számára 

mindig újra és újra tagolja a teret. Az ember körüli tér a természettõl adott elemi 

irányok által ellentétes térfelekre tagolódik, mint fent és lent, elõl és hátul, jobb és 

bal. Ugyanakkor a középpontba helyezett ember körül koncentrikusan is különbözõ, 

a változó távolságokból, érzékelhetõségekbõl adódó térgyûrûk - közel és távol, bent 

és kint, itt és ott, látható és láthatatlan – léteznek.

„Le monde est rond autour de l’etre rond.” – A világ kerek egész a teljes emberi lét körül.
Gaston Bachelard, 195744

A földi élet tere függõlegesen különbözõ térrészekre tagolódik: alattunk a „föld-tér”, a 

zárt áthatolhatatlan tömeg, felettünk a „levegõ-tér” /szférikus tér/, a nyitott végtelen. 

42 Az I. Rotterdami Építészeti Biennálé /2003/ a mobilitás esztétikájával foglalkozva jelmondataként 
használta a kifejezést: A Room with a View /Szoba kilátással/, a nyugati kultúrkör kortárs, autóhoz 
kötött életmódjára utalva.
43 /forrás: Bleyer György: Az építészeti tér lényegérõl, Építés- és Építészettudomány, Budapest 1978 -
525.o.
44 /forrás: Gaston Bachelard: La poétique de l’espace, Quadrige, Paris 2001 – 214.o.

43. Hídon a tenger felett, itt és ott. Le Tréport 
/F
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Az ember a gravitáció révén a talajhoz kötõdik, attól elszakadni nem tud, ezért 

elsõdleges élettere egy olyan magas térsáv a járószint felett, ameddig felnyújtott 

keze elér. Fent és lent határán létezünk, mozgásunk, így a külsõ és belsõ tér közti 

fizikai és vizuális kapcsolatteremtés szintje is ez a fundamentális térréteg45. Az 

ember által használt fundamentális tér közvetlen kapcsolatba kerül a szférikus térrel 

nagy, nyitott téri helyzetekben /pl. sivatag, hegycsúcs, nagy köztér/, érezhetõvé téve 

az ember semmiségét a végtelennel szemben. Tagolt külsõ épített vagy természeti 

környezetben, ill. épületek belsõ terében a fundamentális tér felett vagy alatt 

elhelyezkedõ közvetítõ, átmeneti térréteg, az integráns tér segítségével kapcsolódhat 

az ember tere az Éghez, a Földhöz. Külsõ és belsõ tér közti vertikális vizuális 

kapcsolat születik, ha a tetõ felnyílik vagy átlátszóvá lesz. Amennyiben a terek közti 

függõleges kapcsolat tengelyre szervezett - axis mundi, világtengely –, megjelöltté, 

szakrálissá válik a tér. Külsõ és belsõ terek viszonya, ill. a köztük lévõ átmenet 

helyzetek többsége azonban a fundamentális térrétegen belül létezik. /ld. 5-7.

fejezetek/

Az ember társas lényként az emberi társadalom tagja, így egyéni létét befolyásolja, 

sokszor meghatározza korának, kultúrájának környezete. A környezet tág fogalmába 

a kozmikus viszonyok, a természeti, az épített környezet és a társadalmi környezet 

egyaránt beletartozik. Külsõ és belsõ közti átmeneteket alapvetõen meghatározza a 

belsõt körülvevõ külsõ környezet minõsége.

A kozmikus adottságok - a Nap és a Hold, a nappal és éjszaka váltakozása, az 

alattunk elterülõ tömörnek hitt Föld és a felettünk végtelennek tûnõ Ég, a horizont 

vízszintese a láthatáron és a gravitáció függõlegese, stb. – az emberi lét õsi kereteit 

adják, bár korunk építészete a technika segítségével feszegeti ezeket a határokat.

A természeti környezet, mely a kozmikus környezet részeként, eredményeként 

alakult ki a Földön, és az évezredeken keresztül helyhez kötött építészetet 

sokszínûvé formálta. Az éghajlat, domborzat, vízrajz, talajviszonyok, természetes 

építõanyagok, növényzet, stb. és elsõsorban az ebbõl adódó összkép és látvány 

kiemelkedõ szerepet kapott az építészeti formálásban és alapvetõen meghatározta 

egy épület és természeti környezetének, belsõ és külsõ térnek a kapcsolatát. 

45 Hajnóczi J. Gyula használja a fundamentális tér kifejezést a talajhoz kötõdõ, az emberi 
tevékenységeknek otthont nyújtó térrész, a szférikus tér, mint a felettünk levõ végtelenség és az 
integráns tér, mint a kettõ közti térrész megnevezésére. /forrás: Hajnóczi J. Gyula: Vallum és 
intervallum, Akadémiai Kiadó, Budapest 1992 – 278-280.o.
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Az építések többségének esetén azonban az épület belsõ tere nem a természet 

külsõ terével, hanem már az ember által formált városi, települési külsõ térrel kerül 

kapcsolatba. Épített környezetünket szubjektíven két csoportra oszthatjuk: értékes 

vagy értéktelen közegrõl beszélhetünk. Értékesnek tartott városi szövetben az új 

épület kell, hogy környezetére reagáljon, azzal együtt éljen és segítse a minõségi 

terek differenciált használatát. Természetes módon a már értéktelennek tartott 

környezettõl az épületek belsõ terei elfordulnak és önmagukon belül próbálnak új 

értéket teremteni. Ezáltal hozzájárulnak a környezet további széteséséhez. Csak 

néhány bátor ház - bízva saját környezetformáló erejében -, nyílik meg és kínál 

átmenet lehetõségeket az értéktelennek tartott külsõ tér felé.

4.4 Rendeltetés

Külsõ és belsõ tér közti átmenet nem 

függetleníthetõ a terek rendeltetésétõl. A 

magánélet terei intimitást követelnek és jobban 

elzárkóznak a nyitott külsõ tértõl, szemben olyan 

közösségi funkciókkal /pl. kereskedelem,

vendéglátás, szórakoztatás, stb./ melyek belsõ 

tereinek életét a külsõvel való intenzív kapcsolat 

segíti. Ugyanakkor külsõ és belsõ közti átmenet 

teremtésének módja, ill. a terület- és térhasználat -

a rendeltetés egyértelmû szükségletein túl -, erõsen kultúrafüggõ. Korunkban 

azonban a helyi hagyományokhoz, életmódhoz, szokásokhoz társult átmenet 

helyzetek átértékelõdnek és az építészet globális társadalmi, viselkedési trendeknek 

megfelelõen is formálja külsõ és belsõ tér közti átmeneteit /ld. 6-7. fejezet/.

45. Épületekhez tartozó kávézók a tagolt, 
védett köztereken. Laurids & Manfred Ortner 
Múzeumnegyed, Bécs /A 2000
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5. T é r v i s z o n y o k
A kutatás külsõ és belsõ dichotómia segítségével tárja fel a térviszonyok 

alaphelyzeteit, hogy ezáltal közelítsen külsõ és belsõ terek közti átmenetek 

bizonytalan területének tér- és tervezéselméleti kérdéseihez.

5.1 Térképzés

A teret határaik / alsó, felsõ, oldalsó határok / definiálják elsõdlegesen, ugyanakkor 

léteznek olyan érzékelhetõ, de le nem határolható tériségek is, melyeket egy központ 

generál. Ez a két karakteresen eltérõ térképzõ erõ általában egyszerre van jelen, de 

valamelyik dominanciája a tér minõsége szempontjából meghatározó.

A központja által generált tér határai egyértelmûen nem érzékelhetõk, a 

kialakult tériség ereje fokozatosan, a központ felõl távolodva gyengül és 

válik a befoglaló tér részévé. Minden a térben tömegként értelmezhetõ 

dolog vagy élõlény rendelkezik maga körül egy sajátos tériséggel, 

melynek minõsége a központi tömeg méretétõl, kiterjedésétõl, 

megjelenésétõl függ. Az ember is hordozza saját 

terét, és nem csak testével, hanem teste által 

meghatározott térrel is viszonyul környezetének 

tágabb tériségéhez. A teret generáló központi 

tömeg minden léptékszinten értelmezhetõ, így teret 

határoz meg puszta létével Föld, hegy, város, fa, 

épület, virág, asztal, kavics… A tömeg által generált 

tér mindig kifelé forduló, kapcsolatokat keresõ, így különbözõ tömegek terei 

láthatatlan határzónák mentén egymásba metszõdnek és emellett szükségszerûen 

együtt léteznek egy nagyobb befoglaló térrel is.

A határok szerepe a tér 

létrehozásában és alakításában 

kiemelkedõ. A természet is határok 

segítségével tagolja a határtalant, és 

az építészet, városépítészet, 

tájépítészet is alapvetõen határok 

segítségével formálja a teret. A határ 

hangsúlyozásával létrejövõ tér elkülönül 

49-50. Zárt
és nyitott 
térhatárok
által kialakuló 
terek

46. Központi 
tömeg által 
generált tér

48. A végtelenbõl lekerített tér 
Bugacpusztán.

47. Fa által megjelölt hely a térben és a fa 
érezhetõ térisége Bugacpusztán.
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a végtelen befogadó tértõl, befelé fordul, a zártság õsi igényét jeleníti meg. A határ 

felnyitása, gyengítése azonban kapcsolatokra törekvõ terek építészetét eredményezi, 

ahol nem az elkülönülés, hanem határok ellenére az egymásba olvadás, az áttûnés 

válik lényegessé.

5.2 Külsõ és belsõ térviszonyok

A világban létezõ sokféle tériség - melyek között vannak egyértelmûen lehatárolható 

és határtalan, kiterjedésükben pontosan nem definiálható terek -, egymással állandó 

és változatos kapcsolatban állnak. A terek kapcsolataiban három alapvetõen eltérõ 

térviszonyt különböztetünk meg: a melléhelyezést /juxtapozíció/, az áthatást /virtuális 

transzparencia46/ és a befoglalást /inklúzió/.

Az egymás mellettiség térhelyzetei /addíció/ lehetõvé teszik a terek elkülönülését, 

elzárkózását, a lehatárolt terek önálló létét. A terek mellérendelõ viszonyban vannak 

egymással és csak felület, ill. tömeg mentén érintkeznek. Az építészetben a funkciók, 

a városépítészetben a tulajdonviszonyok követelik melléhelyezõ térviszonyok gyakori 

és egyértelmû alkalmazását. 

Az áthatás terek közti térbeli kapcsolat. Kölcsönös és részleges befoglaló térviszony, 

melynek eredményeként kialakul egy új, köztes helyzetben levõ, önálló identitással 

rendelkezõ térrész, melyet külsõ és belsõ határán átmeneti térnek nevezünk.

A befoglalás szükségszerûen minden téri helyzetben jelen van. Hierarchikus térbeli 

kapcsolat, rész és egész, tér a térben viszony. Térhatárok kialakításával 

befolyásolható, tudatosítható vagy szándékosan elhomályosítható ennek a alapvetõ 

térviszonynak a léte, de a terek közti átmenetnél, határnál mindenképp 

szembesülünk a másik nagyobbal, a befoglalóval. 

46 Colin Rowe és Robert Slutzky 1955-ben írt tanulmányában valós transzparenciának nevezi az 
anyagban rejlõ tulajdonságot, az átlátszóságot, és a virtuális transzparencia megnevezést vezeti be a 
terek közti áthatás leírására /forrás: Colin Rowe és Robert Slutzky: Transparence réelle et virtuelle, 
Les Éditions du Demi-Cercle, Paris, 1992

51-53. Térviszonyok
melléhelyezés /addició/       áthatás /transzparencia/          befoglalás /inkluzió/
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5.2.1 Melléhelyezés
Térviszonyok sajátos, az építészetben és a városépítészetben egyaránt 

gyakran használt típusa a melléhelyezés, melynek során a terek 

zártságuk, önállóságuk megõrzésére törekednek, így köztük nem alakul 

ki intenzív téri kapcsolat. Melléhelyezés segítségével sorolhatók, 

ismételhetõk, ritmizálhatók tömegek és terek. Ez a térviszony felel meg leginkább az 

emberi építési tevékenység racionalitást kívánó igényeinek, melyek közül a 

legfontosabb a terek célszerû és zavartalan használatának biztosítása, ill. a tömegek 

egyszerû és helytakarékos térbeli elrendezése.

5.2.1.1 Külsõ és külsõ egymás mellé helyezése - KmK
Külsõ tér a tulajdonviszonyoknak köszönhetõen is tagolódik. A tulajdon 

vagy-vagy helyzeteket eredményez, nincsenek térbeli átfedések, a 

tulajdonhatárok egyértelmûek. Településeken belül az úthálózat 

közterületei folytonosak, az utak tömböket határolnak, melyek telkekre 

oszlanak. A telekhatárok gyakran építettek /pl. utcavonalra vagy 

oldalhatárra kerülõ ház/, kerítettek /pl.: zárt vagy áttört, épített vagy zöld 

kerítés/, vagy határoltak, megjelöltek /pl.: burkolatváltás, határjelek/. Önálló 

rendeltetésû és kialakítású külsõ terek helyezõdnek így egymás mellé, egymástól 

tisztán elhatárolódva. Egymás mellé helyezett 

külsõ terek rendszere létrejöhet egyrészt egy 

városépítészeti alapelem /telek/ közterület menti 

/utca, patakpart…/ sokszorozása, ismétlése által, 

de kialakulhat egy nagyobb külsõ téri egység

/város, tömb/ felosztása révén is.

A külsõ terek melléhelyezésének térbeli 

eredménye - organikusan nõtt és tervezett 

városokban egyaránt - a tulajdonviszonyokat és a 

térhasználatot tükrözõ legõsibb külsõ térviszony.

56. Sorház, ahol az ismétlõdõ épületrészeket 
a külsõ kertek épített és zöld kerítések 
segítségével lehatárolt, egymás mellé 
helyezett külsõ terei kísérnek.
Adolf Krischanitz: Siedlung Pilotengasse, Bécs 
/A 1992

54. Mellé-
helyezés

55. Külsõ 
te rek egymás 
mellé
helyezése
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5.2.1.2 Belsõ és belsõ egymás mellé helyezése - BmB
Az építés racionalitása, a belsõ terek funkcióinak többsége, az anyagi 

lehetõségek szûkössége a múltban és korunkban egyaránt megköveteli 

a belsõ terek egymás mellé helyezését, a terek többségének zártságát 

vagy elzárhatóságát, statikus és védett terek létrehozását. Épületeink 

nagy része helyiségek sorolásával 

születik, melyekben a belsõ terek 

egymáson keresztül ajtók segítségével megnyílva 

/enfilade/ vagy egymástól teljesen zárva, 

folyosóról megközelíthetõen /egyoldali vagy 

középfolyosó/ tárulnak fel. A terek csak nyílások 

/ajtók/ segítségével kommunikálnak egymással, 

sarkaik zártak, lényegük az emberi tartózkodás, 

a szükséges funkció zavartalan kielégítése /pl.: 

hagyományos kialakítású lakás, paloták, kastélyok helyiségei, oktatási intézmények, 

kórházak, irodák termei, börtönök cellái stb./. A használatnak és a gazdaságosság 

gyakran elsõrendû szempontjának leginkább megfelelõ belsõ terek közti viszony a 

melléhelyezés, így az összetett térbeliség, áthatások, átlátások, befoglalások térbeli 

feleslegeket is képezõ luxusa csak kiemelkedõ fontosságú középületek vagy a 

magán jólét sajátja.

5.2.1.3 Külsõ és belsõ egymás mellé helyezése - KmB
Melléhelyezés esetén külsõ és belsõ tér egymás mellett létezik, a belsõ 

egyértelmûen elhatárolódik vagy elhatárolódhat a külsõ tértõl, mivel a 

köztük lévõ határ fizikailag zárt vagy zárható. Hagyományos 

lakókörnyezeti kultúrákat általában ez a térviszony jellemzi. A fal elzárja 

és egyben össze is köti a tereket. Az 

egymás mellettiség külsõ és belsõ terek 

természetes együttélését és ugyanakkor 

szükséges elkülönülését is eredményezi. A ház 

arcával a város felé fordul és a külsõ teret is 

otthonaként tiszteli, de a magánélet belsõ tereit 

elzárja elõle. Külsõ és belsõ tér egymás mellé 

58. Iskola fényben fürdõ folyosója, mely felfûzi 
a t antermek egymás mellé helyezett, zárt 
belsõ tereit.
Nagy Tamás: Evangélikus Gimnázium, Aszód 
1997

60. Zártsorú beépítésû, külsõ és belsõ tereket 
hagyományosan egymástól elhatároló térfalú 
kisvárosi utca Gyõrben

57. Belsõ 
te rek egymás 
mellé
helyezése

59. Külsõ és 
belsõ tér 
egymás mellé 
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helyezése esetén a homlokzati nyílásokra redukálódik a terek közti kommunikáció: a 

látványt is elzáró tömör fal és nyílás a külsõ teret, mint szükséges rosszat az 

épületen kívül tartja, míg a transzparens, de fizikailag zárt fal belsõ és külsõ teret 

állandóan szembesíti egymással, de valós térbeli kapcsolatot mégsem tesz köztük 

lehetõvé.

/Külsõ és belsõ tér melléhelyezése esetén a terek közt lévõ szükséges átmenet 

helyzetek elemzése a 6.2 fejezet tárgya./

5.2.2 Áthatás47

Az áthatás a terek egymásra helyezésének különleges helyzete, mivel 

különbözõ terek összemetszõdésénél, vagy közös határukon új tér 

születik, mely elválasztja és egyben össze is köti az átható tereket. 

Áthatás esetén a terek nem õrzik meg önálló karakterüket, nem 

maradhatnak zártak, szükségszerûen egymásba olvadnak és kialakul egy olyan 

tértartomány, melyik egyszerre több tér része. Választásokat nyújtó nyitott és 

dinamikus, mozgásra késztetõ is-is térhelyzet, átmenet jön létre. 

5.2.2.1 Külsõ és külsõ áthatása – KaK

Külsõ tér tagolódása áthatásokból eredõ folyamatos átmenet 

helyzeteket eredményez. A különbözõ térhatárok /épületek, kerítések, 

növényzet, burkolatok, szegélyek stb./ és a megjelölt helyek /épületek, 

szobrok, fák, stb./ által meghatározott terek egymásba folynak, ritka egy 

külsõ térrész egyértelmû, más külsõ térrésztõl teljesen elkülönülõ 

lehatárolása. A város közterületei is elsõsorban áthatások segítségével tagolódnak, a 

terek átvezetnek egymásba és határtalanul áramlanak. Legegyszerûbb külsõ terek 

közti áthatási helyzet elemezhetõ útkeresztezõdésnél, ahol az utcák terei egymásba 

metszõdnek, nézõponttól függõen tereik önállóan tovább léteznek, de áthatásuk 

eredményeként megjelenik egy új términõséget nyújtó harmadik, a keresztezõdés 

tere, ahol az események, funkciók, mozgások besûrûsödnek. Városi terek 

47 Az áthatás, mint a városépítészetet /collage city/ és az építészetet egyaránt meghatározó térképzõ 
módszer Colin Rowe és Robert Slutzky 1955-ben írt tanulmánya által kerül az építészet- és
tervezéselmélet fontos fogalmai közé /forrás: Colin Rowe és Robert Slutzky: Transparence réelle et 
virtuelle, Les Éditions du Demi-Cercle, Paris, 1992

61. Áthatás

62. Külsõ 
te rek
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összetettsége, rejtett értéke és térbeli olvasatok sokasága fedezhetõ fel külsõ 

önállónak tekinthetõ térrészek definiálása és a köztük levõ áthatások feltárása 

révén.48

Áthatás az egymásra helyezés /szuperpozíció/ 

egyik sajátos helyzete, így térbeli szintek

elkülönülése révén is értelmezhetõ. Külsõ terek 

áthatásaként jön létre az építészet- és

térelméletek egyik Heidegger49 óta kiemelkedõ 

fontosságú eleme, a térbõl helyet teremtõ híd /ld. 

6.3.1.3/. Egyben a híd külsõ terek közti átmenet 

lényeges archetípusának is tekinthetõ: valami felett átível, nem tartozik sem 

„folyóhoz”, sem „partokhoz”, mégis feltételezi õket. Tökéletes is-is, különbözõ 

tériségeket magába foglaló dinamikus hely.

5.2.2.2 Belsõ és belsõ áthatása – BaB

Épületek belsõ tereinek áthatása két lényegesen különbözõ építészeti 

koncepció eredményeként létezik, egyaránt lehet a térbeli bizonyosság 

és az elbizonytalanítás eszköze. 

A klasszikus kompozíció az áthatás 

segítségével statikus teret, a terek és 

a belsõ rendeltetésének hierarchiáját 

hangsúlyozó, több tér részeként 

létezõ, mégis önálló karakterû, 

megnevezhetõ, sarkainál stabilan 

megfogott, lehatárolható központot 

teremt. Áthatások által születik meg az épületek 

belsõ tereinek lényege, melyet a ház külsõ 

48 Városi térelemzések alapvetõ módszerének tekinthetõ a térrészek összetettségének, nehezen 
megfogható egymásra rétegzettségének bemutatása. /pl. Firenzei Piazza della Signoria «L» alakú 
terének együtt, egymáson élõ térrészei: Palazzo Vecchio elõtere, térhatároló lakóépületek által 
meghatározott tér, Loggia della Signoria hatása a térre, Dávid szobor tere, Neptun szökõkút tere, 
Galleria degli Uffizi árkádjának térbeli kifutása a térre…
49 Martin Heidegger Bauen Wohnen Denken címû elõadását Shneller István Építés, lak(oz)ás, 
gondolkodás címen fordítja és elemzi /forrás: Schneller István: Az építészeti tér minõségi dimenziói,
Librarius, Kecskemét, 2002 – 257. o./, ill. Kerékgyártó Béla: Építeni. lakni, gondolkodni címen 
értelmezi A modern otthontalanság címû tanulmányában /forrás: arc’6, szerk.: Vámos Dominika, 
Budapest, 2001 – 3.o.

63. Budapest hídjai

66. Róm ai San Pietro kupolatere a hosszház 
és a kereszthajó áthatásaként kialakuló 
központi tér, amit a belsõ térbe állított 
tabernaculum és a külsõ tömeget uraló kupola 
is hangsúlyoz
San Pietro al Vaticano, Róma /I – 16.sz.
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megjelenésében hangsúlyos tömegelemmel /torony, kupola/ is tükröz.

A modernizmus a keleti elõképeket felhasználva és a barokk korban megkezdett 

felszabadított térformálást kiteljesítve az áthatást a belsõ áramló téralakítás alapvetõ 

térkapcsolatává fejleszti. A terek zártsága a sarkok felnyitása révén gyengül és 

egyben lehetõséget nyújt új, dinamikus térkapcsolatok kialakítására. Az áthatás 

segítségével keletkezõ térrész nem válik központtá, hierarchiamentes, dinamikus, 

folytonos átmenetekbõl építkezõ belsõ tér 

keletkezik. A klasszikus modernizmus 

áthatásokkal játszó építészeti koncepciója még a 

sokféleségben irányított mozgást biztosít, addig a 

kortárs építészet egyes irányzatai már a szinte 

csak átmenetekbõl álló belsõ terekben való 

önálló bolyongásra, felfedezésre, állandó

választásokra kényszerítenek. 

5.2.2.3 Külsõ és belsõ áthatása – KaB

Külsõ és belsõ terek áthatásaként keletkezik a térelméletekben átmeneti 

térnek, a térhasználat szempontjából filter térnek nevezett önálló 

tértartomány, mely egyszerre tartozik a külsõ térhez és az épület belsõ 

teréhez. A terek közti határ maga is térré válik, megszünteti külsõ és 

belsõ elkülönülését, az átmenet, a köztes, a térbeli is-is kiemelkedõ 

szerephez jut. Az átmeneti terek léte, építészeti 

megformálása, rendeltetése különbözõ korok és 

kultúrák sajátja, árulkodik a külsõ és belsõ terek, 

ill. ezeket használó emberek közti viszonyokról. 

Átmeneti tereknél a hagyományos építészeti 

dichotómiák polaritásai meggyengülnek, mivel itt 

város és építészet, nyilvános és magán, külsõ és

belsõ, stb. kettõsségek természetes módon 

együtt élnek.

/Külsõ és belsõ tér áthatásaként kialakuló átmeneti tér elemzése a 6.3 fejezet 

tárgya./

67. T érhatárok és térbe állított tárgyak
te reinek áthatásaiból keletkezik a mozi 
elõcsarnoka. Coop Himmelb(l)au: UFA 
Cinema Center, Drezda /D 1998 
/forrás: Building a New Millenium 1999 –
144.o.

69. Külsõ és belsõ áthatásaként létrejövõ 
árkádsor alatti tér, mely az épületnek és a 
városi térnek egyaránt része 
Piazza di San Marco, Velence /I

68. Külsõ és 
belsõ tér 
áthatása
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5.2.3 Befoglalás
Környezetünkben a befoglalás mindig jelen lévõ térviszony, így a 

következõ, külsõ és belsõ kettõsség segítségével kialakuló négy 

befoglaló alaptípus sokrétûen járul hozzá téri világunk tagolásához.

5.2.3.1 Külsõ befoglalja a külsõt - KK

A végtelen külsõ tér megjelölések és lehatárolások révén tagolódik. A 

külsõ térben minden szabadon álló természeti vagy épített tömeg /fa, 

erdõ, szobor, építmény, épület, kompakt város…/ megszûnteti a tér 

absztrakt homogenitását, és maga körül új, más minõségû külsõ teret 

generál. A kialakuló, központhoz kötõdõ külsõ tér határtalanul, minden 

irányban részévé válik a befoglaló végtelen külsõ 

térnek. A térisége függ a tömeg méretétõl, 

minõségétõl, láthatóságától, a befogadó környezet 

téri viszonyaitól. A térben álló szoliter tömeg felé 

közeledve érezhetõ annak fokozatosan erõsödõ 

térisége, azonban nincs egzakt határa külsõ 

terének, folyamatos és határtalan átmenetben 

létezik a két külsõ tér.50

Földünk teljes területe felosztott, látható és láthatatlan határok tagolják, 

ezáltal számtalan olyan külsõ tér létezik, melyek a végtelen külsõtõl 

fizikai határok segítségével különülnek el, megnevezhetõk, tartoznak 

valakihez, védettek, esetleg zártak és a befoglaló külsõ tértõl 

karakteresen különböznek. A természeti környezetben a domborzati 

adottságok, vizek, növényzet révén is képzõdnek 

ilyen terek /pl. tisztás, szakadék, völgy/, de ennek 

a térviszonynak az építészeten, városépítészeten 

belül is kiemelkedõ szerepe van, mivel az ember 

eredendõen ezeket a már esetleg természetileg 

adott téri helyzeteket keresi élettereként, 

felerõsíti határait vagy önmaga építi meg azokat

50 Meggyesi Tamás külsõ tér elméletében tér és tömeg viszonyait elemezve ezt a tériséget a tömeg a 
térben megjelenéseként szoliter tömeg terének nevezi /forrás: Meggyesi Tamás: A külsõ tér, 
Mûegyetemi Kiadó, Budapest, 2004 – 105. o.

72. Teret generáló emberszobor Avignonban. 
/F

74. Szepes várának külsõ tereket kijelölõ 
védõfalai. /Sk – 13.sz.

70. Befoglalás

71. Generált 
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lekerítése



51

/pl.: városfalak, kerítések, határjelek/. A külsõ tér lehatárolása, védetté, otthonossá, 

mûveltté tétele, a tulajdon kijelölése az egyik legõsibb emberi igény megnyilvánulása 

a téralakításban.51

5.2.3.2 Külsõ befoglalja a belsõt – KB – KKB

Belsõ tér csak a külsõbõl való lehatárolás révén születhet, így belsõ tér 

mindig a külsõ része. Az ember tudat alatt a belsõ térben is érzi a 

körülette levõ, az életnek keretet adó végtelen külsõ téri világot, azonban 

a belsõ biztonságot, komfortot biztosít; az embert teste, aurája elsõ 

épített burkaként védelmezi és otthont ad a világban. A belsõ tér 

külsõhöz való viszonya koronként és kultúránként változó. Alkotók és 

használók szándéka tükrözõdik a 

határ formai kialakításában, 

anyaghasználatában, a nyílások 

elhelyezésében, stb. Védett, lehatárolt külsõ 

környezetben, kerített térben a többszörös 

befoglalás eredményeként megnyugtatóbb 

átmenetek adódnak, így a belsõ tér bátrabban 

nyílhat fel a külsõ felé. 

5.2.3.3 Belsõ befoglalja a külsõt – KBK - KKBK

Ennek a térviszonynak az építészettörténetben és a kortárs építészetben 

játszott jelentõs szerepe /pl.: átriumház, kolostorkerengõk, stb./ 

bizonyítja az ember igényét a két 

tériség – külsõ és belsõ – együttes

birtoklására. A végtelen külsõ tér egy 

védett, átlátható, belakható, az ég 

felé nyitott része otthonként, szinte külsõ 

belsõként a belsõvel együtt létezik, azonban 

mindig része marad a változó természetnek. A 

külsõ és belsõ közti viszony felszabadulttá válik. 

Ez a térviszony azonban az épület elfordulását, 

51 Meggyesi Tamás tér a térben jelenségként értelmezi és határolt, ill. kerített térnek nevezi ezt a 
térviszonyt. /forrás: Meggyesi Tamás: A külsõ tér, Mûegyetemi Kiadó, Budapest, 2004 – 106. o. 

77. Zárt f allal kerített kertjében szabadon álló, 
török támadások ellen védekezõ bojárház 
Maldaresti-ben /Ro - 1823

79. Sevillán belül szinte erõdítményként 
létezik az Alcazar együttese, azonban a 
kívülrõl zártnak tûnõ belsõ különleges 
udvarok, külsõ terek segítségével szervezõdik. 
Hölgyek udvara, Sevilla /E - 15. sz.
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zártságát eredményezi a külsõ környezet felé, mivel külsõ téri kapcsolatait a zárt, a 

belsõ által befoglalt tér felé elégíti ki. Ez a zártság létrejöhet a település racionális 

terület felhasználásának következtében, ill. a külvilágtól való elfordulás 

eredményeként: a történelem folyamán ezt általában a külsõvel szembeni fizikai 

védekezés indokolta, míg korunkban ez részben az individualizáció tárgyiasulásának 

és vizuálisan szennyezett, az egyéntõl függetlenedett környezet elutasításának a 

következménye. /Az én házam, az én váram./

/Külsõ és belsõ terek kölcsönös befoglalásaként keletkezõ átmenet helyzetek 

elemzése a 6.4 fejezet tárgya./

5.2.3.4 Belsõ befoglalja a belsõt KBB – KKBB

A technikai fejlõdés, az épületek méretének és az emberi 

komfortigények növekedése hozta létre a térviszonyoknak ezt a típusát, 

melyben egy hagyományosan léptékében is külsõ, és külsõ téri 

funkciókat betöltõ belsõ tér ad helyet további belsõknek. /pl.: 

bevásárlóközpontok, irodaházak, múzeumok, stb./ A külsõ tér általában 

csak illúzió marad, mivel a belsõ teljesen elzárkózik külsõ környezetétõl, 

csak a szükséges bejárati helyzetekben lép vele kapcsolatba. Az ál-

külsõ belsõ tér bezárt világa kibillenti az embert a hagyományos téri 

kettõsség szükséges egyensúlyából, elértéktelenedik a szabad, az 

idõjárásnak kitett külsõ tér, és festett felhõk alatt, szökõkút vízpárájában, pálmafák 

árnyékában kontrollált belsõben mozogva 

keresünk újabb illúziókat nyújtó, a valós külsõtõl 

egyre távolabb kerülõ belsõ tereket. 

Azonban léteznek olyan épületek is, ahol mindkét 

belsõ tér belsõként viselkedik és a befoglaló belsõ 

összetett viszonyba lép az õt körülvevõ külsõ és 

az általa befoglalt belsõ térrel egyaránt. 

Hangsúlyossá a terek közötti köztes téri 

helyzetek válnak.

82. Koncertterem és múzeum zárt belsõ tereit 
rejti az épület A belsõbe foglalt belsõ tömegek 
közti tér szabadon bejárható elõcsarnokként 
mûködik.
Christian de Portzamparc: Cité de la Musique, 
Pá rizs /F - 1991

80 -81. Belsõ 
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6. Á t m e n e t   h e l y z e t e k
A kutatás célja a külsõ és belsõ tér közti átmenet helyzetek tériségének elemzése, 

ezért korok felett átívelve, az építészeti részleteket mellõzve, külsõ és belsõ 

határának téralakítását meghatározó elemek vizsgálata kerül elõtérbe.

A térviszonyok térelméleti vizsgálatánál három jellegzetesen eltérõ mûvelettípust 

különböztettünk meg, melyek segítségével az ember számára adott tériség leírható: 

a melléhelyezést, az áthatást és a befoglalást. A külsõ és belsõ közti átmenet

jelenségek végtelennek tûnõ kulturális és építészeti változatai ennek megfelelõen 

szintén három csoportra oszthatók:

A külsõtõl elzárt tér esetén a terek egymás mellé 

helyezettek, határuk egyértelmûen a felületszerûséget 

hangsúlyozó fal. A külsõ és belsõ tér közti levõ átmenetet a 

falban megjelölt vagy jelöletlen kapu és küszöb biztosítja.

Az átmeneti tér kialakulása külsõ és belsõ tér áthatásának 

eredménye, ahol a terek közti határ maga is térré válik és 

ezáltal fokozatos téri átmenet születik külsõ és belsõ tér 

között.

Az átvezetett tér esetén a külsõ és belsõ kölcsönösen 

egymás részévé válik, átmeneti terek sorozata vezet vagy 

veszít el a térben.

6.1 Térhatárok – alsó, oldalsó, felsõ határ

Terek közti átmenet az anyagszerû határok folytonosságának megváltozása révén 

születik: a térhatárok kontrasztos szakadásai vagy fokozatos áttûnései egyaránt 

átmenetképzõk. Ezért a térhatárok segítségével is tagolható átmenet helyzetek 

feltárása elõtt szükséges a külsõ teret a belsõtõl elválasztó térhatárok

egyértelmûsítése, megnevezése. A kutatás szempontjából a térhatárok legtisztább 

felosztását a térbeli dimenziók: fent-lent „vízszintesei”, ill. elõl-hátul, jobb-bal

„függõlegesei” felhasználásával kapjuk. Így leegyszerûsítve beszélhetünk 

melléhelyezés – elzárt tér

áthatás – átmeneti tér

befoglalás - átvezetett tér

83. T érviszonyok és különbözõ 
átmenet helyzeteket nyújtó 
té rbeliségek közti összefüggések



54

környezetünket tagoló alsó, oldalsó és felsõ határról, de természetesen elismerjük a 

köztük lévõ átmenetek, átfedések lehetõségeit is.

A Föld fizikai törvényszerûségeibõl adódóan az alapsík szükségszerû 

határa létezésünknek, a gravitáció örökös érzékelésére, érintésére

késztet. Az oldalsó határ az építészeti kultúrtörténet talán 

legsokoldalúbb mesélõje, és kötelezõen az alapsíkra épül, míg felsõ 

határ csak oldalsó határ közbeiktatásával létezhet és az emberi 

vállalkozások merészségét, ég felé közelítõ álmait tükrözi.

A természetes földfelszín változatos formáival eredendõen tagolja az ember által 

megélt teret. Az alapsík tudatunkban a végtelen, alattunk létezõ tömeg, de 

formálásakor általában felületként kezeljük. Külsõ és belsõ tereinkben egyaránt 

beborítjuk, beburkoljuk a Földet, a szabad természeti tájban alig, a mai települési 

tájban szinte nincs már érintetlen, ember által nem formált felülete.

Környezetünk téri tagolását, külsõ és belsõ 

kettõsségét azonban elsõdlegesen az oldalhatár 

határozza meg, mivel látómezõnkben ez a 

leginkább jelenlévõ, érzékelhetõ határ. A nyugati 

építészetben mindig a vertikalitásé, falé, pilléré a 

fõszerep, mely tömörség, tagoltság, kompozíció, 

anyaghasználat stb. segítségével befolyásolja 

külsõ és belsõ viszonyát és lehetõvé teszi terek 

elzárkózását vagy felnyílását.

Az oldalsó határokon nyugvó felsõ határ a külsõtõl védelmezõ tetõ, mely a belsõ tér 

létrehozásához elengedhetetlen szükséges, ugyanakkor a felsõ határ az emberi 

nagyság és nagyszerûség látható, néha mégis hihetetlennek tûnõ építészeti,

szerkezeti alkotásává is válhat.

Az oldalsó határ térformáló hegemóniájával szemben korunkban egyre inkább 

tudatosulnak az alsó és felsõ határokban rejlõ téralakító lehetõségek. Formai és 

szerkezeti útkeresések próbálják feloldani a határok közti hagyományos

elkülönüléseket csökkentve alsó, felsõ, oldalsó térhatárok eredendõ különbségeit.

84 . Alsó, 
oldalsó és 
fe lsõ
té rhatárok

85. Azon os geometriájú tér különbözõ 
határai befolyásolják a tér minõségét és 
külsõ kapcsolatait. Térhatárai által egy 
kocka tere végtelen számú építészeti térré 
válhat.
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6.2 Elzárt tér
Elzárt tér külsõ és belsõ tér egymás mellé helyezésének 

eredményeként jön létre. Egymástól fizikailag az 

oldalhatár segítségével teljesen elzárt terek közti 

átmenetre a fal nyílásai adnak csak lehetõséget.

6.2.1 Fal

Az építés elsõdleges célja a védettség érzetének, az elzárkózás lehetõségének 

biztosítása. Kezdetben leginkább a természet erõitõl félve teremtette meg az ember 

magának az otthon, a tûz melegét, elzárkózva a hidegtõl, széltõl, naptól, esõtõl és a 

vadaktól. Majd egymásban a vadat felismerve az idegen emberektõl is elfordult. 

Falakkal vette körül magát, városokat épített, többszörösen próbálta védetté tenni 

világát. Néhány ritka pillanata volt csak az európai történelemnek, melyben a 

nyugati ember a külvilág felé nyitottabbá vált /ókori görög demokrácia vagy a XX. 

század eleji optimista modernizmus korszaka/, ezzel szemben a távol-keleti kultúrák 

többsége megõrizte eredendõ kötõdését a természethez.

„A mezei ember még növény. Létében, gondolataiban, érzéseiben és akaratában még megvan a 
növények öntudatlan aléltsága. A nagy ázsiai és afrikai civilizációk ebben az értelemben antropomorf 
vegetációk voltak. A görög-római ember ellenben úgy dönt, hogy elszakad a vidéktõl, a 
„természettõl”, a geobotanikus világtól. Hát ez meg hogy lehetséges? Hogy távolodhat el az ember a 
vidéktõl? Vajon hova igyekszik, ha a vidék maga a föld, ha a vidék a végtelen? Nagyon egyszerû a 
válasz: falakkal elkerít egy darabot a vidékbõl, úgy, hogy elválasztja velük a zárt véges teret az 
alaktalan, végtelen tértõl. És kész a köztér. Nem olyan, mint a ház, ez a felülrõl zárt intérieur, mely 
hasonló a vidéken található barlangokhoz, hanem egyszerûen és világosan a vidék tagadása.”

José Ortega y Gasset, 192652

Az európai és az arab világ azonos forrásokból táplálkozva a zártság építészetét 

teljesítette ki az évezredek folyamán. A történelmi városok fallal vagy többszörös 

falrendszerrel kerítettek és a falak között lakó városi ember /intramuranus, a római 

birodalomban használt kifejezéssel/ házának telkét is körbeépíti, keríti, ill. belsõ 

tereit is amennyire lehet, elzárja a már általában lehatárolt külvilágtól.

A zártság leginkább két absztrakt forma, a kör és a négyzet segítségével 

értelmezhetõ. A kör, vagy tágabban a zárt íves formának lényege a folytonos 

határoló vonal, az önmagába záródás. A négyzet, vagy tágabban a zárt sarkokkal 

52 José Ortega y Gasset: Ki uralkodik a világban? /forrás: José Ortega y Gasset: A tömegek 
lázadása, Nagyvilág, Budapest 2003 – 178.o. – a fordítást módosítva a mezõ szót a vidékkel
helyettesítettem

86. Melléhelyezés és az 
eredményeként  létrejövõ elzárt 
té r
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bíró sokszög, ezzel szemben zárt sarkai által összetartott, könnyen egymás mellé 

illeszthetõ, és így újabb, nagyobb zárt formákat eredményezõ alapelem.

A kör a maximális zártság, a védettség és védekezés 

legtermészetesebb formája. Az emberi élet is az anyaméh zárt 

burkában kezdõdik, testünk és mozgásunk örökre körbe írható. A 

legrégibb lakóépületek, a Kr. elõtt 8. évezredbõl ismert jerikói házak kör 

alaprajzúak, a vándorló nomádok táborai, sátrai körök, de kortárs 

lakóépületek is keresik a körben rejlõ õsi erõt. Az építészet kiemelkedõ, tökéleteset 

keresõ szakrális épületeinek jelentõs része centrális elrendezésû, önálló, zárt, 

szabad térbe állított tömeg. Történelmi városok 

többsége is a természet íveit követõ körforma 

biztonságos zártságát követve épült. Azonban a 

körök befelé fordulnak, lényegük a belsõ tér, a 

belsõ zárt, de szellemében sokszor nyitott 

történései. A kör zárt és elutasító, nem akar és 

nehezen tud kapcsolatba kerülni más formával és 

térrel. Átmenet kialakítása a körön belüli és kívüli 

világ között csak a kör folytonos határának 

megtörése, lényegének megsértése árán 

keletkezhet.

Kör és négyzet, ég és föld jelképes másai. A letelepülõ, közösségben 

élõ ember a kört ezért négyzettel szelídíti, égtájak szerint negyedel, a 

függõleges és vízszintes racionális rendjét keresi, megpróbál 

takarékosan bánni a rendelkezésre álló térrel, sûríti a tömegeket. 

A város hieroglifája Egyiptomban körbe rajzolt tengelykereszt, Róma mitikus 

alaprajzában a négyszögletes mundus köré Romulus mágikus kört szánt /Roma 

quadrata/, és egy hindu legenda szerint Brahma az õsi embert is négyzetes 

mandala formába /mandala, mely szó kört jelent szanszkrit nyelven/ kényszeríti.

A négyzet, ill. a szögletes forma tervezettségre, emberi beavatkozásra, 

racionalitásra, állandóságra utal. Magában hordozza még a kör erõs központjának, 

befelé forduló terének a nyomát, de együttélésre, más formákkal, tömegekkel, 

terekkel való kapcsolatteremtésre alkalmas. A négyzet, így a sarkok zártságának 

88. Kameruni falu, melyben a házak és maga 
a település alaprajza is tökéletes kör formájú. 
A közösség befelé, a falu központja felé fo rdul.
- Massa /Kamerun
/forrás: Enrico Guidoni: Architettura primitiva, 
Electa Editrice, Venezia 1975 – 258.o.

87. Kör

89. Négyzet
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megõrzése mellett a forma határain nyílások nyithatók, ezáltal külsõ és belsõ tér 

átjárhatóvá válik. A zárt és kompakt négyzetforma könnyen sokszorozható és 

osztható, így az egymástól elzárt terek épületekké, az épülettömegek tömbökké, a 

tömbök városi szövetté állnak össze.

A hagyományosan zárt városon belül is tovább 

uralkodik a zártság, a védettség emberi igénye. 

Az épületek a városfal adta fizikai korlátokon 

belül, a látszólagos rend és összevisszaság 

határán egymás mellé zsúfolódnak és az 

úthálózat, közterületek minimálisan szükséges 

külsõ tere jelenti a külvilágot. Ugyanakkor a külsõ 

tér, a városi köztér is az otthon része és az utcán 

élve telnek a nappalok, a bezárkózás csak a

sötétséggel együtt kezdõdik. 

Már az emberi történelem, letelepülés 

kezdeteinél megszületett és napjainkban is virágzik egy épülettípus, mely a külvilág 

felõli tökéletes zártság látszata mellett belsõ terébe foglalja a végtelen külsõ egy 

részét, így megteremti az ég felé nyitott „belsõ külsõ teret”, belsõ udvart, átriumot, 

ahol a magánélet külsõ és belsõ terei szabadon, 

a városi külsõ tértõl védve, rejtve egymásba 

folyhatnak. A belsõ udvarok történeti és mai 

típusainak feltárása önálló kutatási téma, 

azonban a nyilvános és magánterületek határán, 

városi külsõ terek és épületek belsõ terei között 

létezõ zárt térfalak, a zártság jelenségének 

feltárásához szintén elengedhetetlen a 

feltételezett tömörség mögötti üresség ismerete.

Már a várostörténet elsõ településének tekintett Urban a keskeny utcákat fehér falú 

házak szegélyezik, melyek teljes zártságát csak a kapuk törik meg. Az élet a belsõ 

udvarban zajlik. Az idõben haladva elemezhetnénk az egyiptomi lakóházak, 

szakrális épületek udvarrendszerét, a krétai kultúra házait, az ókori görögök, 

etruszkok, rómaiak átriumait, a középkor kerengõit, az arab kultúra csodálatos belsõ 

kertjeit, a reneszánsz városi paloták, barokk kastélyok klasszikusan komponált, 

90. Kr.e. 7-6. évezredbõl megmaradt újkõkori 
te lepülés, ahol a kis lakóépületek szorosan 
egymás mellé épültek, a belsõbe csak a 
te tõkön lévõ nyílásokon keresztül lehetett 
bejutni, Catal Hüyük /Törökország
/forrás: Istvánfi Gyula: Az építészet története –
Õskor, Nemzeti Tankönyvkiadó, Kiadó, 
Budapest 1997 – 45.o.

91. Sevillában zárt városként, erõdítményként 
létezõ Alcazar egyik reneszánsz belsõ udvara, 
Sevilla /E
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udvarok segítségével szervezett épületeit, az eklektika belsõ udvaros lakóházait, 

középületeit…

Városon belüli teljes zártság egy utcák, 

közterületek által határolt tömb 100 %-os

beépítettsége esetén jön létre. A történelem során 

növekedésükben gátolt /pl. a földrajzi környezet 

adottságai, az épített városfal, a szegénység, stb. 

következtében/ települések központi helyzetben 

lévõ területei elérik ezt a maximális 

beépítettséget. A külsõ kényszerek folytán nincs 

lehetõség térbeli feleslegek /árkádok, udvarok 

stb./ kialakítására, az épületek zártak, kapuk

képezik az egyetlen kapcsolatot külsõ és belsõ 

terek között. A történeti településrészeken a sûrû, 

gyakran rossz higiéniás életkörülményeket nyújtó 

beépítés /kevés fény, kis belsõ és szûkös külsõ 

terek, növényzet hiánya, stb./ a városi köztereket, 

95-97. XVIII. századi lakóházak Marseille történeti belvárosában, a 100 %-os beépítettségû Panier negyedben – - tömb utcai 
homlokzata, felülnézete és földszinti alaprajza
/forrás: Architectures Hist oriques a Marseille, Édisud, Aix-en-Provence, 1987 – 28. és 32. o. ábrái alapján

92 -94. Az azonos léptékû térképek Pápa történeti belvárosát, a budapesti Andrássy út környékét és a Káposztásmegyeri 
lakótelep beépítési struktúráját muta tják. A pápai, többségében földszintes lakóépületekbõl álló tömbök, így az utcai térfalak is 
te ljesen zártak, de a tömör-üres elemzés jól érzékelteti a házakhoz tartozó viszonylag nagy, zöld belsõ udvarok létét, a tipikus 
magyar kisvárosi architektúrát é s hangulatot. Az Andrássy út mentén a XIX. század második felének eklektikus, nagyvárosi 
lakóházai ugyancsak a zártság szellemében, a lehetõ legnagyobb beépítettséggel /70 -80 %/ épültek, ezáltal a zárt udvarok 
nagy része kedvezõtlen térarányai miatt nem tud minõségi életteret biztosítani a lakóknak. Káposztásmegyer lakótelepe a 
posztmodern gondolatok jegyében az 1980 -as években épült, ahol a modern lakótelepek rendszerét, a parkban szabadon álló 
épülettömegek világát felváltotta a panelokkal újrafogalmazott történeti keret, a zárt utcakép és a nagy belsõ udvarok köré 
szervezõdõ épületek együttese.
/forrás: hallgatói elemzések, melyek a Bevezetés a környezetesztétikába, 2003 építészkari választható tárgy keretén belül 
készültek, a szerzõ irányításával.
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utcákat és tereket is a hétköznapi élet részévé emeli. Így zártság ellenére is 

természetes módon együtt létezik a külsõ és belsõ világ.

Korunkban városközponti területek 100 %-os beépítése zárt városokat teremt a 

városban. Irodaházak és bevásárlóközpontok léteznek önállóan, környezetüktõl 

elkülönülve. Külsõ és belsõ terek közti kapcsolat néhány bejárati helyzetre 

korlátozódik, melyek minõsége és mennyisége messze elmarad az 

épületegyüttesek méretébõl természetesen adódó városépítészeti igényektõl. 

Szemben a múltbeli tömör tömeggé, belsõ tereket sûrûn egymás mellé építõ 

beépítéssel ebben az esetben a belsõ terek egy része a kizárt külsõ teret imitálja és 

funkcionálisan is helyettesíti azt. Tehát a ház belsõ terei nem a külsõ térrel, hanem 

a belsõ pszeudo-külsõvel kommunikálnak. A beépülõ tömb zárt és rendezett 

szigetként viselkedik a város bizonytalan és ismeretlen tengerében.

A zárt térfalat alkotó beépítések többsége 

azonban valós szabad tereket, udvarokat zár 

magába. Hassan Fathy által tervezett falu 

megõrzi a hagyományos egyiptomi építészeti 

kultúra elemeit: hasonló, de soha nem azonos 

belsõ udvar köré szervezõdõ házakból épül fel 

egy-egy lakótömb és ezekbõl formálódik a falu. A 

zártság több szinten jelenik meg, a falu 

egyértelmûen elhatárolódik a tájtól, a lakótömbök 

saját belsõ utcájukat használva elzárkóznak a falu 

többé részétõl, a családok visszavonulhatnak 

belsõ udvaruk körül felnyíló helyiségeikbe. A 

beépítés tört rendszere is egy-egy egység vizuális 

lezárását erõsíti, a lakótömbök utcái is szinte 

belsõ, védett térré, élettérré válnak egy szûkebb 

közösség számára. Település és épületei 

egyaránt a zártság és nyitottság fokozatai szerint 

differenciálódik, mely egyben megfelel a helyi 

98 -101. Hassan Fathy: New Gourna, 1948 – a
fa lu helyszínrajza, a lakótömb utcai térfala, 
fe lülnézete és a földszinti alaprajza, 
/forrás: Hassan Fathy, A Mimar Book, 1985 –
9 5. És 99. o. ábrái alapján
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társadalom tagolódásának és térhasználatának. A különbözõ karakterû külsõ és 

belsõ terek között csak keskeny nyílások, átjárók, kapuk teremtenek kapcsolatot, 

ezáltal minden térbeli mozgás kontrollálható.

A modern világ, a kortárs építészet is gyakran 

próbál belsõ rendet teremteni a káosznak érzett 

külvilágban a beépítés lehatárolása és átrium, 

belsõ udvar kialakítása segítségével. 

MVRDV holland építésziroda egyik terve is kifelé 

teljesen zárt lakóházakat szervez zárt tömbbe. A 

lakások megvilágítását belsõ kis átriumaik és 

néhány helyiségük üvegteteje biztosítja. A 

monoton utcakép 4,5 m magas zárt falát a belsõ 

igényei szerint elhelyezett szintén zárt bejárati- és

garázsajtók anyagváltásai szakítják meg. 

A terv az egyénekre esett ezredvégi nyugati 

társadalmat tükrözi, ahol az otthon a magányos, a 

kizárólag közlekedésre használt külsõ tértõl 

elforduló belsõ világ. Olyan világ, ahol a közeli 

belsõ terek, a bennük élõ emberek sem keresnek 

már egymással semmiféle kapcsolatot, 

megszûnik a család, szomszédok, közösségek 

összetartó ereje és az átriumoknak is 

köszönhetõen tökéletesen tárgyiasulhat az 

elidegenedés.

„A jelleg nélküli város látszólag tömör állaga félrevezetõ. Térfogatának 51 százaléka átrium. Az 
átrium olyan ördögi találmány, melynek révén az anyagtalan testet ölthet. Római neve az építészeti 
minõség örökös garanciája – történelmi eredete kimeríthetetlen témává teszi. A nagyvárosi kényelem 
hiánytalan biztosításával kínál otthont a barlanglakónak.”

Rem Koolhaas, 199553

53 Rem Koolhaas: A jelleg nélküli város /The Generic City /forrás: Mérhetõ és mérhetetlen /szerk.
Kerékgyártó Béla/, Typotex, Budapest 2000 – 394.o.

103 -104. MVRDV: Átriumház, Ypenburg /Nl 
1999
helyszínrajz és utcakép – a helyszínrajzon a 
fe kete foltok jelölik a tömbön belüli átriumokat 
/forrás:el Croquis 111 – 130. o. 

102. A hagyományos osztrák lakóház 
építészettõl idegen átriumházas beépítés 
Bé csben, ahol a lakótömböket csak a 
kapuknak helyett adó zárt térfalak határolják.
Raimund Abraham: Traviatagasse, 1991, 
Bé cs /A
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6.2.2 Kapu - küszöb
A kapu összeköt és átenged, de el is választ, kizár vagy berekeszt. Felnyílásakor

egyértelmûen megszakítja a térhatár folytonosságát és lehetõséget ad a terek közti 

átmenetre, ugyanakkor létével biztosítja külsõ és belsõ közti kapcsolat 

ellenõrizhetõségét. A kapu a házat, ill. belsõt védõ funkciója, így zártságának, 

zárhatóságának foka és építészeti kialakítása kor, kultúra, és társadalmi 

viselkedésformák függvénye. 

Szükségszerû funkcionális szerepén túl a kapu az épület kiemelkedõ fontosságú 

jele, így információkat közvetít a házról, a házban élõkrõl. Az átmenetet jelképezi és

közvetít két gyakran ellentétes világ: kint és bent, ismert és ismeretlen, világos és 

sötét, profán és szent, stb. között. Ezért a kapu építészeti megformálása mellett a 

ház kapujának, a kapu küszöbének átlépését számos, kultúránként eltérõ rítus is 

kíséri: megérintés, meghajlás, mosdás, ítélethirdetés…A kaput az ókori Rómában a 

kétarcú Janus isten személyesítette meg, kinek két egymással ellentétes oldalra 

nézõ arca tükrözi a határ, a fal, ill. határt megtörõ kapu örök kettõsségét: 

fordulópontot kezdet és vég, múlt és jövõ, kint és bent között.

A kapu, ill. a részeként létezõ ajtó és küszöb külsõ és belsõ közti átmenetek 

természetes velejárói. A kapu elemzését az elzárt terekkel kapcsolatban az 

indokolja, hogy az egymástól folytonos zárt határoló fallal elzárt terek esetében 

szinte a kapu az egyetlen, fizikai átmenetet is biztosító elem külsõ és belsõ között.

Az átmenet szempontjából a kapu kétfajta tériségét, téralakító szerepét 

vizsgálhatjuk:

- falvastagság nyújtotta lehetõségeket használva egy falon belüli, szerkezettõl 

függõ, mélységében korlátozott kiterjedésû tér54, a kapu tere keletkezik, mely 

külsõ és belsõ közti átmeneti térként is értelmezhetõ /térbeli vagy tér nélküli/;

- fal részeként, abból anyagával, textúrájával, díszítményeivel, színeivel stb.

elkülönülve a kapu megjelöl, ill. generál egy teret maga körül az elméletileg 

homogénnek tekinthetõ külsõ térben, ill. differenciálja a belsõ teret is /teret jelölõ 

vagy teret nem jelölõ/.

54 Hajnóczy Gyula az intervallum kifejezést használja általánosan az épületszerkezetekhez kötõdõ 
falközök terének megnevezésére és in-intervallum-ként különbözteti meg a falban lévõ 
tulajdonképpeni nyílások tereit /forrás: Hajnóczy Gyula: Vallum és intervallum, Akadémiai Kiadó, 
Budapest 1992 – 21.o.



62

6.2.2.1 Térbeli és teret jelölõ
A kapu helye és építészeti kialakítása az épület egyik legfontosabb, 

építésének korát, stílusát, a ház belsõ tereinek rendeltetését, 

használóit a külsõ tér felé megjelenítõ eleme. A kapu általában a 

homlokzati fal tömegének egyszerû kivájásával keletkezik, az ajtó a fal 

belsõ oldalára kerül, így létrejön az in-intervallum, a falnyílás tere. Ez a 

legegyszerûbb eszköze a külsõ és belsõ tér közti átmeneti tér 

létrehozásának is, ugyanis csak a szerkezetet, a határ falvastagságát 

felhasználva születik. A romanika és a gótika kapuzatai tökélyre

fejlesztették ennek az átmenetet, átjutást nyújtó térnek szobrászi és 

építészeti megnyilvánulásait. A történelem folyamán a szükséges 

falvastagság a technikai fejlõdésnek, társadalmi változásoknak és az 

anyaghasználat átalakulásának köszönhetõen 

csökken, ezáltal a falnyílás tere is veszít 

középkori monumentalitásából.

A kapu, a bejárat hangsúlyozása érdekében a nyugati kultúra 

az épületek megközelítésében a frontalitást részesíti 

elõnyben, így a külsõ teret rávezeti, rászervezi a homlokzatra, 

a kapura, a belsõ térre. A kapu mélyre helyezése a faltestben, 

az ajtó anyagának, díszítettségének, színének 

megkülönböztetése a határoló falétól az építészetben a 

leggyakrabban használt módszer a bejárat megjelölésére, 

kiemelésére, ezáltal külsõ és belsõ összekötésére. Az oldalsó 

térhatárban a külsõ látvány számára hangsúlyos elemmé váló 

zárt ajtók is külsõ és belsõ közti kapcsolatok lehetõségeit 

hordozzák, ahol a terek kommunikációját a kapu zártsága és 

nyitottsága befolyásolja. 

A térbeli bejárati helyzet mindig hat környezetére, mivel a 

térhatár folytonosságának megtörése megszakítja a határ 

elõtti külsõ tér és a határ mögötti belsõ tér feltételezett 

homogenitását, és a térbeli kapu körül érzékelhetõ, de nem 

lehatárolható, önálló identitású tértartományok keletkeznek,

A bejárat tere a külsõ térben is megjelölõdik és az átmenet 

fokozatossá válik.

107. Párizsi Notre-Dame
székesegyház nyugati 
homlokzata a hármas 
kapuzattal. Párizs /F

108. Lakóház bejárata. 
Mykonos /Gr

105 - 106.
Térbeli és 
te ret jelölõ 
kapuk ábrái: a 
kapu
anyagában,
színében stb. 
a faltól 
elkülönülõ
vagy azzal 
megegyezõ.
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Léteznek olyan térbeli, a szerkezet térbeliségét kihasználó átmenetek is, melyeknél 

a kapu anyagában, színében stb. nem különül el a határoló faltól. Ezáltal az elzárt 

teret lehatároló fal folytonossága megmarad, külsõ és belsõ közti kapcsolat 

kizárólag a térbelisége segítségével megjelölt kapu által valósul meg.

Álvaro Siza terve - mely a mediterrán világ hagyományos 

lakáskultúráját követve ad mai mintát szociális lakásépítésre -,

a zártság õsi elve szerint építkezik. A közel 1200, saját belsõ 

udvar körül szervezett családi ház mindegyike hasonló, de 

soha nem azonos kialakítású. A külsõ tér felé a tömegek 

játéka révén változatos, azonban az utcavonalra épített 

zártsorúságnak és a fehér szín egységes használatának 

köszönhetõen homogén megjelenésû a lakóegyüttes. A 

bejáratok és nyílások szintén fehérre festettek és csak a 

kapuk mélységének, térbeliségének következtében kialakuló 

fény-árnyék hatások révén válnak érzékelhetõvé.

A kortárs építészet nem hagyományos falak esetében is 

képes élni a térbeli kapu adta átmenet lehetõségével. A hagyományos vastag 

faltestet egymás elé helyezett falsíkokra bontja vagy a függõlegesbõl az oldalhatárt 

kimozdítva ad helyet a mélység dimenziójának.

Ben van Berkel és Caroline Bos terve alapján a sík holland 

tájban vertikális jelként, monolitikus, mégis transzparens 

szoborként jelenik meg egy közúti híd forgalmának 

ellenõrzését biztosító kis épület. Egységes tömegét perforált 

fémlemez burkolatú üvegfelület határolja. A „bõr” 

homogenitása a bejáratnál kizárólag a mélység és a 

térbeliség segítségével törik meg: az ajtó a szerkezet belsõ 

síkjára helyezõdik, teret képez az átlátszó, döntött síkú 

faltestben és feltárja a határ többrétegûségét. A külsõ térben 

a bejárati helyzet a kapu térbelisége és az egységes alapsík 

anyagváltása révén is megjelölõdik, mivel a Híd-házhoz a 

homlokzati felület anyagát földre fektetve kialakuló jelképes 

híd vezet.

109. Álvaro Siza: Quinta de 
Malagueira, szociális 
bérlakások, Évora /P 1977-
95 /forrás: Philip Jodidio: 
Álvaro Siza, Taschen, Köln 
1999 – 76. o.

110. UN Studio: Híd-ház,
Purmerend /Nl, 1998
/forrás: Catherine Slessor: 
Contemporary doorways, 
Mitchell Beazley, London 
2002 – 132. o.
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6.2.2.2 Tér nélküli és teret jelölõ
A tömegszerûség, az épített forma kompaktsága és a külsõ és belsõ 

közti egyértelmû, vonalmenti határ egyaránt a zártság 

megjelenítésének eszköze. A hagyományos épületeknél gyakori a 

külsõ falsíkra helyezett, a faltól anyagával, színével, díszítettségével 

természetesen elkülönülõ, látványosan megjelölt bejárat kialakítása. 

Vastag falazatoknál alkalmaznak kettõs ajtót, 

ahol a külsõ és belsõ határoló felület folytonos marad, de 

létezik egy önálló, a falszerkezetbe zárt tér. A technikai 

újításoknak köszönhetõen csökkenõ szükségszerû külsõ 

falvastagság /vasbeton szerkezet, fém szendvicspanel, üveg 

függönyfal, stb./ is egyre több tér nélküli bejárat helyzetet 

eredményez. A kapu megmutatása, elkülönítése a határoló 

faltól és ennek segítségével a külsõ térben a bejárat terét 

megjelölõ kapu õsi hagyománya azonban továbbél.

6.2.2.3 Tér nélküli és teret nem jelölõ

Korunkban a tárgyszerûség újszerû igénye 

térileg is új helyzeteket teremt. Vannak épületek, 

melyek vállalják külsõ és belsõ határozott 

kettõsségét és nem akarnak köztük semmiféle

téri átmenetet teremteni. A terek közti 

folytonosnak tûnõ határfelület megerõsíti a ház 

megbonthatatlan zárt egységét, a belsõt tökéletesen elzárja a 

külsõtõl, és a ház magányos és felfedezésre ingerlõ idegen 

testté válik a tájban. A határ alaphelyzetévé a bejáratot nem 

érzékeltetõ, nem jelölõ zártság válik. Mérnöki kutatások 

eredményeit is felhasználva vizuálisan zárt, áttetszõ vagy 

átlátszó határfelületek egy darabja ajtóként felnyílik és 

idõnként megadja az átjutás szükségszerû lehetõségét. A 

kapu teljesen jelöletlen marad, lényege nem az összekötés, 

hanem az elzárás. Az észrevétlen bejárat belsõ és külsõ tér 

önállóságát, homogenitását õrzi és szándékosan elkerüli az 

112. Lakóház Veneto-ban /I

114. Future Systems: 
Tengerparti nyaraló W ales-
ben /GB 1999
/forrás: Aaron Betsky: 
Landscapers, Thames & 
Hudson, London 2002 – 26. o.
A Future Systems épülete a 
táj részeként él, földbe 
süllyesztett tömege zöld 
dombként jelenik meg,
melynek belsõ terét üvegfal 
nyitja rá a távoli látványra. 
Ajtói az üvegfelület jelöletlen 
elemei és a külsõ tér tagolása 
sem utal bejárati helyzetekre.

111. Tér 
nélküli és 
te ret jelölõ 
kapu.

113. Tér 
nélküli és 
te ret sem 
jelölõ kapu.
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átmenet jelenségeket.

Különleges kettõs vagy-vagy helyzetet teremt külsõ és belsõ tér határán Steven Holl 

és Vito Acconci galériájának építészeti megoldása is. Vagy teljesen zárt, átmenetre 

nem is utaló a fal, vagy teljesen felnyílik és átmenetek sokaságát nyújtja. Zárt 

esetben a terem belsõ tere teljesen elzáródik a városi külsõ tértõl és a fal homogén, 

folytonos felületként jelenik meg, melyen a bejárat jelöletlen. A belsõ térbe ebben az 

esetben természetes fény sem jut, a külsõ és a belsõ fizikailag és vizuálisan is 

elkülönül. Nyitott esetben a határoló fal térbe táguló abs ztrakt síkkompozícióként 

tárul fel. A fal felnyíló felületei átmeneti tereket hoznak létre a külsõ és a belsõ 

térben egyaránt, a kiállítás az utca eseményévé, 

térbõvületévé válik, a belsõ teret pedig a külsõ tér 

látványa és történései gazdagítják. Ideiglenesnek

szánt, hagyományos nyílászárókat /ajtókat, 

ablakokat/ elutasító formabontó és provokáló 

megoldás talán egyfajta tiltakozás a nagyvárosi 

külsõ terek és a magánélet belsõ tereinek egyre 

drasztikusabb elzárkózása ellen.

115. Steven Holl – Vito Acconci: Storefront for 
Art and Architecture, New York /USA 1994
/forrás: Philip Jodidio: Formes Nouvelles, 
Taschen, Paris 1997 – 71. o. 
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6.3 Átmeneti tér
A külsõ és belsõ terek közti kapcsolat differenciálása, a két 

világ közti fokozatos átmenet sokrétûvé, árnyalttá teszi a 

térhasználatot és az építészeti formát. A város 

/városépítészet/ és az épület /építészet/ határán létezik 

környezetünk legizgalmasabb és legösszetettebb köztes téri 

helyzete, a külsõ és belsõ terek áthatásából születõ 

átmeneti tér. Kialakításában a térképzésnél ismertetett térhatárok /alsó-, oldalsó és 

felsõ határ/ szerepe a meghatározó, de központi objektum, mint térgeneráló tömeg is 

definiálhat külsõ és belsõ tér közti átmeneti teret. A valóságban ritkák az osztályozó 

elméletnek megfelelõ egyértelmû téri helyzetek és általában több térképzõ elem 

együttesen érzékelteti ennek a pontos térhatárokkal nem, vagy csak ritkán

rendelkezõ, sajátos térbeli és használati fölösleget is nyújtó términõségnek a létét. 

Az átmeneti tér feltárásához a kutatás a teret definiáló határok és elemek szerinti 

felbontást alkalmazza, mely lehetõvé teszi az elméletileg jól elkülöníthetõ, tiszta 

helyzetekbõl kiindulva bonyolultabb átmeneti terek felismerését és felépítését.

6.3.1 Alsó határ – átmeneti teret meghatározó alapsík
A természetes földfelszín változatos formáival eredendõen tagolja az 

ember által megélt teret, s így egyedi arculatot biztosít a külsõ térnek: 

tájnak, városnak, utcának, teleknek. Alapsík az alattunk létezõ folytonos, 

zárt, tudatunk számára végtelen tömeg, a Föld, de formálásakor 

általában felületként kezeljük. Az építészet eredendõ bûne, hogy az 

építés kényszerûen megtöri az alapsík természetes folytonosságát, 

eltörli maga alól a földet és mesterségessel, házzal helyettesíti. Ez alól kivételt a 

talajtól elemelt, lábakra állított vagy a táj részeként, topográfikusan formált épületek 

jelentik, melyek az épület részeként, a mesterséges tömeg alatt vagy felett, de 

tovább éltetik a földfelszínt. 

A természetes terepalakzatok adottságai és az alapsík anyagai /kõzet, termõtalaj, 

homok, víz, növényzet stb./ - melyeket formák, anyagok, színek, textúrák csodálatos 

változatossága jellemez -, az ember letelepedését, városalapítását, építészeti 

kultúráját befolyásoló tényezõk. A mai települési tájban azonban az eredetileg 

meghatározó természetes anyagokból már nagyon kevés érzékelhetõ, a földfelszín 

116. Áthatás és az 
eredményeként létrejövõ 
átmeneti tér

117. Alsó 
té rhatár
segítségével
létrejövõ
átmeneti tér
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felületének nagy része épülettel takart vagy épített külsõ térré /aszfalt, térkõ-, kõ-,

faburkolat épített zöld- vagy vízfelület stb./ vált. 

A belsõ terek alapsíkja az ember fizikai és pszichés igényeinek megfelelõen, ill. az 

építés és a belsõ térhasználat racionalitásának követelménye alapján általában 

vízszintes felület, ugyanakkor rámpák, lépcsõk is szerephez jutnak a belsõ tér 

tagolásában. A padló burkolatának minõsége függ a helyiség rendeltetésétõl, kortól, 

kultúrától, divattól, ill. az épületet használók anyagi lehetõségeitõl /pl. mozaikpadló, 

kõburkolat, döngölt föld, betonsimítás stb./. A nyugati kultúra soha nem kezeli 

kiemelkedõen fontos térhatárként az alsó síkot és az építészet elsõdlegesen a 

vertikalitás bûvöletében él. A harmadik dimenziót használó fal segítségével tagolja 

teret; látható, tapintható, anyagszerû, az alapsík felé emelkedõ határokat épít. Ezzel 

szemben a távol-keleti, japán építészet a talajhoz, a tájhoz kötõdik és az épített teret, 

annak geometriai kompozícióját is egy vízszintes elem, hagyományosan egy emberi 

fekvõhely – tatami – többszörözhetõ modulként alakítja.

Az épületek belsõ terei a közvetlen környezetükben lévõ, ember által formált külsõ 

térrel érintkeznek és így külsõ és belsõ terek alapsíkjainak viszonya különbözõ 

átmeneti tér helyzeteket eredményez. Az átmeneti tér érzékelése szempontjából 

meghatározó és korokhoz, kultúrákhoz köthetõ típusokat hoz létre az alapsíkok közti 

szinteltérés áthidalásából adódó átmenet /lépcsõ, rámpa/. Emellett beszélhetünk a 

külsõ és belsõ burkolat anyagváltásainak a térhasználatot is alakító 

átmenetképzésérõl /burkolt felület, zöldfelület, vízfelület/ ill. a kialakuló átmeneti tér 

minõségét mindezeknek a formáknak és anyagoknak a térbeli elhelyezése, 

irányítottsága /merõleges, párhuzamos, felület jellegû stb./ is befolyásolja.

6.3.1.1 Külsõ és belsõ tér alapsíkja közös 
vízszintes sík

Amennyiben külsõ és belsõ tér alapsíkja közös 

vízszintes sík és elméletileg kizárjuk az átmeneti 

téralakításban még meghatározó oldalsó és felsõ 

határok szerepét, akkor kiemelkedõ 

jelentõségûvé az alapsík felületének 

anyaghasználata válik.

Környezetünkben gyakran jelenlévõ átmeneti tér külsõ és 

118. Belsõ tér 
alapsíkja kifut 
a külsõ térbe: 

119. Külsõ és belsõ terek közt 
kapcsolatot teremtõ alapsík. 
Pesaro /I
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belsõ tér határán úgy keletkezik, ha az épület belsõ terének padlószintje teraszként 

kifut a külsõ térbe, ezáltal az alapsík segítségével a külsõ egy darabja a belsõ része 

lesz, azt kifelé tágítja. A kialakuló nyitott, de az alsó sík által behatárolt tértartomány 

a külsõhöz közelít, de a belsõ otthonosságát is magában hordozza, mely érzés 

fokozódik, ha a belsõ helyiség és az átmeneti teret jelentõ „terasz” burkolata 

megegyezik.

A vízszintes alapsík által meghatározott átmeneti tér másik alaptípusánál 

a külsõ tér felülete fut be az épület alá, így az alapsík az épület alatti 

fedett teret /pl.: ereszalj/, mely elsõsorban felsõ térhatárának /túlnyúló 

födémnek vagy tetõnek/ segítségével születik, a külsõvel szoros 

kapcsolatba hozza. Az épület által létezõ átmeneti tér /elõtetõ, ereszalj, 

árkád, stb./ minõségét, rendeltetését, hovatartozását az alapsík 

kialakítása jelentõsen befolyásolja: a belsõ térrel egyezõ 

burkolatkialakítás az átmeneti teret erõsen a belsõhöz köti, míg a külsõ tér 

burkolatának jelenléte és érvényesülése az 

átmeneti térben kifejezi az átmenet nyilvánosságát, 

szabad megközelítését, nyitottságát. Ezért a városi 

árkádok többségénél az árkád alatti tér burkolata a 

városi tér világához tartozik és a külsõ teret alsó

határoló felülete segítségével vezeti be az épület 

védett árnyékába.

6.3.1.2 Külsõ és belsõ tér alapsíkjának magassága eltérõ

A természetes földfelszín topográfiai adottságainak kihasználása, 

ill. a mesterségesen kialakított lejtésviszonyok különleges eszközei 

az átmeneti téralkotásnak. Az épület elemelése a környezõ 

talajsíktól, majd a szintkülönbség épített eszközökkel történõ 

áthidalása az építészet kezdeteitõl fogva az átmenetképzés egyik 

legfontosabb jelensége. A táj egy magas pontjára helyezett ill. a 

tájból kiemelt, tömör posztamensen álló tömeg vagy esetleg a 

természetes földfelszín alá süllyesztett épület eleve feltételezi a 

külsõ térbõl az épület belsõ terébe vezetõ téri átmenetet. A fel-

vagy levezetõ lépcsõsor, ill. rámpa a külsõ tér egy nyitott átmeneti 

120. Külsõ tér 
alapsíkja
befut az 
épület terébe: 
ereszalj,
árkád,…

121. Tipikus pesti árkád a Szervita téren, ahol 
az árkád alapsíkjának burkolata a külsõ 
járdáéval megegyezõ aszfalt. Budapest

122. Külsõ tér 
alapsíkja a belsõénél 
mélyebben van.

123. Külsõ tér 
alapsíkja a belsõénél 
magasabban van.
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tereként mûködik, mely rendeltetésében 

egyértelmûen a végcélként megjelenõ belsõ térrel 

együtt él.

Átmenet érzése a vizualitáson túl a mozgás 

érzetének megváltozásából és a fel és le 

szimbolikájából is adódik. Az ember fizikai 

adottságai révén azonnal érzékeli a horizont 

síkjából való elmozdulást és a nehézkedési erõ 

„megindítja” lefelé, a felfelé lépés pedig tetté válik 

számára. Fent és lent, élet és halál, jó és rossz, 

Ég és Föld, nyitottság és zártság, világosság és 

sötétség dichotómiái is érvényre jutnak az 

építészeti koncepcióban a ferde sík irányának 

megválasztásánál. Az építészetet két szélsõséges 

elmélet egyike a hegy-élménybõl, másika a 

barlang élménybõl eredezteti, tömegek a térben 

vagy tér a tömegben, fent vagy lent, kint vagy

bent. Az ember az Ég felé vágyik, egyre 

magasabbra tör, a természetet kimeríthetetlennek 

tartja, a technika és saját erejét pedig 

végtelennek szeretné hinni. A kortárs építészetben 

a hatalom demonstrálása földi, építészeti 

eszközökkel, felhõkarcolók építésével tovább él, 

azonban mindig létezik egy másik, természet 

közeli szemlélet is, melyben az épület inkább a 

„földet karcolja”55, a tájjal együtt él és csendet, 

érintetlenséget, nyugodt belsõ teret a 

kontrollálhatatlan fenti környezet kizárásával a 

mélyben keres. Új típusú barlangok születnek, 

ahova az ember néha félve vagy megnyugodva 

visszahúzódik.

55 A „földet karcoló épület”, landscraper kifejezést Aaron Betsky használja azonos címû, az 
ezredforduló táj és építészet megváltozott viszonyát hordozó építészeti alkotásokat bemutató 
könyvében. /forrás: Aaron Betsky: Landscrapers, Thames & Hudson, London 2002

124. Palladio tervezte reneszánsz Villa Emo -
hoz vezetõ kültéri lépcsõsor, mely a kert 
terébõl kijelöli az épülethez vezetõ elsõ 
átmeneti térzónát és a klasszikus árkádok 
alatt kialakuló újabb külsõ és belsõ között 
létezõ átmeneti térhez irányít. 
Fanzolo di Vedelago /I

126. Pompidou központ elõtti, az épület 
teljes szélességében elterülõ lejtõs tér, mely 
döntött alapsíkja segítségével kijelöli a 
városi téren belül már használatában is a 
kultúrközponthoz tartozó átmeneti teret. 
Párizs /F

125. Az épület formavilágán ak megfelelõ íves 
rámpa vezet a bejárathoz. A rámpa önálló tere 
átmenetet képez a tömör talajon nyugvó külsõ 
tér és a lebegõ belsõ tér között. Oscar 
Niemeyer: Museum of Contemporary Art, Rio 
de Janeiro /Br 1996 /forrás: Catherine Slessor: 
Contemporary Doorways, Mitchell Beazley, 
London 2002 - 90.o.
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A tömör ferde sík általában a frontalitást, a monumentalitást erõsítve, a bejárat felé 

irányít. A kialakuló átmeneti tér minõségét a külsõ tér, az átmenet és az épület arány-

és léptékrendszere befolyásolja. Jelentõs tömeg és funkció nagy teret és felületet 

követel magának, míg a városi házak 

hagyományos kapukultúráiban, elsõsorban az 

észak európai, észak amerikai lakóházakban a 

bejárathoz vezetõ néhány lépcsõfok is a külsõ tér, 

az utca részeként él, de már architektúrájában és 

használatában az épülethez kötõdve van jelen. 

Tehát a külsõ és belsõ terek közti szintkülönbség 

áthidalása szükségszerûen kettõs tériségû 

átmeneti teret eredményez. 

6.3.1.3 Híd helyzetek

Az alapsík általában, mint az alattunk 

létezõ végtelen tömeg és mint erre a 

tömegre feszülõ folytonos felület 

együtt létezik. Azonban 

környezetünkben léteznek olyan téri 

helyzetek, melyekben a természetes 

tömeg és az épített felület szétválik,

egymástól szintben eltávolodik. A 

külsõ és belsõ terek közti átmeneti tér 

kialakításában a lesüllyedõ vagy 

lesüllyesztett földfelszín felett átvezetõ 

híd az építészet örök témája. A híd 

külsõtõl és belsõtõl egyaránt elkülönülõ önálló 

entitás, a köztesség állapotát és az alapsík 

segítségével képzett átmeneti teret egyértelmûen 

megjelenítõ építészeti elem. A híd elválaszt és 

összeköt, akárcsak a falban lévõ kapu, azonban 

127. Tadao Ando földfelszín alatti buddhista 
szentélyéhez levezetõ, „vízbe és földbe” 
metszett lépcsõsor, mely átmeneti térként 
felkészít a külvilág elhagyására és egyetlen 
útként a mélyben lévõ belsõ tér felé irányít. 
Tadao Ando: Water Temple, Hompukuji /J 
/forrás: Aaron Betsky: Landscrapers, Thames 
& Hudson, London 2002 – 68.o.

128. Az 
alapsík, mint 
tömeg és 
fe lület azonos

129. Az 
alapsík
tömege és 
fe lülete
szétválik

130. Siklósi várba az árok felett átvezetõ híd 
visz.

131. 19. század eleji klasszikus londoni 
lakóházsor, ahol a lakásba 4 lépcsõs, a 
pinceszintnek fényt biztosító angolaknát 
átívelõ híd vezet. „Az én házam, az én 
váram” /forrás: Marcus Binney: Town houses, 
Mitchell Beazley, London 1998 - 74.o.
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híd esetében az átmenet, a külsõ és belsõ tér közti út idõt követel magának. Az 

átmenet térben és idõben elnyúlik, a híd várakoztat és felkészít a túloldali másra.

A híd felülete a természetes vagy mesterséges földfelszíntõl elemelt, ezáltal 

bizonytalan, állandó tartózkodásra nem alkalmas tériséget eredményez. Hiányzik a 

talaj a lábunk alól, tovább kell haladnunk, hogy biztos helyre érjünk. A híd vezet és 

irányít, átmeneti térként él külsõ és belsõ terek között. Hídhelyzetek klasszikus példái 

a várat, várost védelmezõ árok felett átívelõ hidak, melyek a védett helyre vezetõ út 

elsõ átmeneti tereként értékelhetõk. A történeti építészet elsõsorban angolszász 

kapukultúráiban is jelentõs szerepet játszik az 

utcát az épület bejáratával összekötõ híd, melynek 

általában az alapsíkja hangsúlyos és szükséges 

vertikális határa, korlátja áttört. A kortárs építészet 

is gyakran nehezíti az épületbe való bejutást a 

bejárat elõtti járhatatlan felület, elsõsorban 

vízfelület kiépítésével, hogy a híd, mint klasszikus 

motívum átmeneti térként közvetíthessen külsõ 

és belsõ terek között.

6.3.2 Oldalsó határ – átmeneti teret meghatározó fal és pillér

A oldalhatár /fal, pillérsor, pillér/ az építészeti tértagolás, térformálás 

legfontosabb eleme. Vertikalitása révén az emberi látómezõben a 

leginkább jelenlévõ és érzékelhetõ környezetformáló határ, mely 

elsõdlegesen meghatározza világunkat, városainkat és épületeinket. A 

külsõ és belsõ közti átmeneti terek kialakításában is kiemelkedõ 

jelentõségû, mivel létével irányít, akadályoz vagy enged, határt szab a 

látványnak, a mozgásnak és egyértelmûvé tesz téri helyzeteket. Az elméleti 

osztályozás kedvéért most az oldalhatár által definiált átmeneti terek elemzésénél az 

oldalhatár alatt természetesen létezõ alapsík és esetleg az oldalhatárra kerülõ felsõ 

határok átmenetképzõ szerepét figyelmen kívül hagyjuk. 

132. Cságoly Ferenc tervezte /1998/ 
Graphisoft székházba a külsõ térbõl a belsõbe
fahídon keresztül lehet bejutni, mivel a bejárat 
elõtti, eredetileg üvegtenger mezõ járhatatlan 
felülete kikényszeríti a híd segítségével 
képzett átmeneti tér használatát.

133. Oldalsó 
té rhatár
segítségével
létrejövõ
átmeneti tér.
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6.3.2.1 Sarok
Mindenkinek van egy kedvenc „sarka” a Földön, a városban, a 

lakásban…A sarok a városépítészetben és az építészetben, ill. az 

általuk meghatározott térhasználatban is sokféle jelentéssel bír. Az 

egymással szöget bezáró két oldalhatárnál kialakuló negatív zárt sarok 

védettséget biztosít, lehetõvé teszi a félreállást a külsõ nagy összefüggõ 

városi térben vagy az intimitás megteremtését a belsõ téri világban. 

Belsõ helyiségeink többségének zárt sarka van és a hagyományos külsõ 

terekben is gyakori a zárt sarkokat eredményezõ beépítés /udvarterek/, 

ill. a városszövetbe bevágott, 

környezetüktõl idegen tereknél /pl.: spanyol 

királyterek/ is mindig megõrizték a sarkok 

zártságát, hiszen a zárt sarok szigorúan és tisztán 

lehatárolja a teret és ezáltal megerõsíti a térforma 

egységét. Az ember ösztönösen vonzódik a sarok 

terének sajátos términõségéhez, ezáltal a 

felületek vagy a tömegek által bezárt 

sarokhelyzetek a külsõ és belsõ terek közti átmenet megteremtésében is jelentõs 

szerepet játszanak. Aszimmetrikus, két oldalán egyértelmûen lehatárolt átmeneti tér 

létezik a sarokban. A történeti, modern és kortárs építészet is felismeri a sarokban 

létezõ sajátos términõséget, ezért gyakran helyezi a bejáratot egyéb átmeneti 

térképzõ elem alkalmazása nélkül a sarokba. 

A sarokban levõ átmeneti tér hatása még inkább felerõsödik, ha az egyik 

oldalhatár folytonosan és látható módon áthalad a másik térhatáron. A 

klasszikus modern építészet az áramló tér koncepciójának 

megvalósítása érdekében a terek között átvezetõ, azokat egymásba 

folyató oldalhatárt és a sarokba helyezett bejáratot, átjárót egyik 

legfontosabb térformálási elvének tekinti. 

A sarok még tovább bontható, amennyiben mindkét oldalhatár felnyílik

/ld. 5.2.2 fejezet: áthatás/. Transzparens oldalhatárok vagy az alsó és 

felsõ térhatárok segítségével, külsõ és belsõ terek áthatásaként létrejön 

a sarokban egy „átlós” irányú átmeneti tér.

134. Zárt 
sarok.

135. Nyílás a 
sarokban.

136. Rue de la Psalette bejáratokat tömörítõ 
sarka, Rennes F /forrás: Marcus Binney: Town 
houses, 1998 - 25.o.

137. Nyílás a 
sarokban és 
átvezetõ
oldalhatár.

138. A sarok 
te ljes
megnyitása
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Sarok nem csak 

folyamatos oldalhatárok 

találkozásánál jön létre, 

hanem egy bejárat 

közelében elhelyezett 

tárgy /pillér, növény, reklám, jel, stb./ is

generálhat sarokhelyzetet és így a bejárat elõtti 

átmeneti teret teremt. Külsõ és belsõ tér határán 

gyakran élnek ezzel az akár csak ideiglenes is 

alkalmazott megoldással, megjelölve az átmenet 

helyét és terét. 

6.3.2.2 Öböl

Az öböl a tengeren utazónak a 

megérkezés biztonságát nyújtja, a 

tenger vize, tere benyúlik a Föld 

mélyébe. Az öbölben kint még a vízen 

vagyunk, de már bent is a szárazföld 

biztonságában. Átmeneti térbe érkezünk…A 

városépítészet és az építészet is gyakran formál 

védõ öblöket: terek bújnak tömegek közé, és 

tömegek lépnek ki a terekbe. 

Külsõ és belsõ tér határán az 

oldalhatárral képzett átmeneti tér 

egyik legfontosabb alaptípusa az öböl, 

és az öböl archetípusa a megaron. A 

megaron forma, mint faszerkezetû, 

hosszházas, nyeregtetõs, nyitott elõterû lakóház 

északnyugat Európában született a történelem 

elõtti idõkben, majd Kr.e. 3. évezredben került a 

Földközi tenger medencéjébe. Itt falait már kõbõl 

építették és formája meghatározta a lakóház- és a 

templomépítészet alakulását is. Az õsi elrendezés 

fennmaradása napjainkig, az alapgondolat 

141. Különleges sarokbejárata van Assisiben 
Szent Ferenc XIII. században épített alsó 
templomának: a sarok védett, már átmenetet 
nyújtó terébe nyúlik be az aszimmetrikus 
épített, fedett átmeneti tér, mely a külsõ és 
belsõ terek közti átmenet végsõ állomásához, 
a gótikus zarándokkapuhoz vezet.

139 -140. Fal és pillér, mint sarkot, 
átmeneti teret kijelö lõ oldalhatár.

143. Marseille központja védett öble, a 
Vieux Port. /F

145. Trója II. rétegének alaprajzán is 
megfigyelhetõ a többszörös átmenet külsõ 
és belsõ tér között: a külvilágból kapun 
keresztül jutunk az elõudvarba, melybõl a 
megaronházak átmeneti terei, tornácai 
nyílnak összekötve és elválasztva a 
lakóházak belsõ terét és a már védett, 
lehatárolt, városfalon belüli külsõ teret. 
/forrás: Hajnóczi Gyula: Az építészet 
története - Ókor, Tankönyvkiadó, Budapest 
1976 - 183.o.

144. Megaron

142. Öböl, 
mint kettõs 
sarokhelyzet.
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megõrzése és a forma továbbfejlesztett változatai bizonyítják, hogy az ember 

ösztönösen vágyik külsõ és belsõ terek közti fokozatos átmenetre, a kettõ határán 

kialakított átmeneti térre. A megaron esetében a belsõ helyiség elõtti tornác az 

oldalfalak meghosszabbítása révén keletkezik. A tornác zárt oldalfalait, az átmeneti 

tér oldalhatárát az építészetelmélet egyedi térképzõ szerepének is köszönhetõen 

antafalként külön is megnevezi.

A bejárati öblöt azonban nem csak túlnyúló faltest, 

hanem az épület tömegeinek mozgatása, tördelése 

is eredményez. A történeti építészet számtalan 

klasszikus példája jeleníti meg az épületszárnyak 

segítségével formált elõudvarokat, mint bejárat 

elõtti átmeneti tereket. A reneszánsz 

kastélyépítészetben jelenik meg az U alakú, 

épületek, épületrészek által határolt díszudvar, a 

cour d’honneur, melyet a barokk kor tovább érlel 

és a városi házak építészeti világába is beemel. A 

bejárat átmeneti tere, a falak vagy épülettömegek

ölelésében kialakuló öböl megközelítése hagyományosan frontális és ezért általában 

szimmetrikus a tér elrendezése. A modernizmus és a kortárs építészet az épület 

tömegének töredezettségével hoz létre öblöket, vagyis elsõdlegesen az oldalhatár 

segítségével képzett átmeneti tereket külsõ és belsõ tér között, de elhagyja a tér 

korábbi szigorú irányítottságát és az aszimmetrikus helyzeteket kedveli. 

Különleges oldalhatár által definiált 

átmeneti tér keletkezik akkor, ha a 

külsõ és belsõ tér közti fal nem

szögletesen törik, hanem ívesen 

kanyarog és konvex formájával a 

külsõ tér egy részét magába öleli. Elõször a 

barokk kor bontja ki a hullámzásban rejlõ térbeli 

lehetõségeket, a terek közti érzékeny átmenetek 

világát.

148. Borromini Sant’Agnese /1657/ 
templomának homlokzata ívesen 
visszahúzódik a Piazza Navona zárt 
térfalában, így a fal formájának 
köszönhetõen létrejön a külsõ és belsõ közti 
átmeneti tér, mely a templom elõtérként 
mûködik, Róma

146. Kós Károly saját házának, a 
„Varjúvárnak” /1910/ földszinti alaprajza jól 
mutatja a különbözõ épülettömegek 
találkozásainál kialakuló öblökbe, átmeneti 
terekbe helyezett bejáratokat. /forrás: Pál 
Balázs: Kós Károly, Akadémia Kiadó, 
Budapest, 1983 – 56.o.

147. Íves 
té rfalú öböl.
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Wofgang Köhler 1929-ben publikált Gestalt Psychologie címû könyvében ismerteti 

kísérletét56, melyet két absztrakt forma segítségével végzett: a megkérdezetteknek ki 

kellett találniuk, hogy melyik forma a maluma és melyik a takete. A válaszolók 

többsége a lekerekített formát jelölte meg maluma-ként és a töredezettet takete-nek.

Kultúrától és anyanyelvtõl függetlenül az ember tehát ösztönösen érzi a forma és a 

nyelvi hangzás közti megfelelést. Építészeti korok, stílusok, irányzatok kapcsán is 

tudatosíthatjuk ezt a formák adta kettõsséget: 

mal uma karakterû például az expresszionizmus, az 

organikusnak nevezett magyar építészeti irányzat 

vagy a kortárs biomorf építészet, takete jellegû 

pedig a klasszikus modernizmus vagy a 

dekonstruktivizmus. Azonban külsõ és belsõ tér 

közti átmeneti tér kialakulása szempontjában az ívesen és folytonosan vezetett térfal, 

ill. a ziláltan tördelt oldalhatár hasonlóan viselkedik. A tömeg mozgatása mindkét 

helyzetben öbölszerû átmeneti tereket képez, melyek ideális elõteret nyújtanak az 

épületek bejáratainak. /ld. 7.3.2 fejezet: Tömegtörések/ Ezeknek az öblökben lévõ 

átmeneti tereknek a minõségét azonban a határoló épületek építészeti karaktere, a 

fal sarkos tördelése vagy íves vezetése jelentõsen befolyásolja. 

Az építészeti tömeg által létrehozott a külsõ térben 

megjelenõ öböl léte egyértelmûen feltételezi belsõ 

megfelelõjét. A belsõ tér öblei az épület tereit 

tágítják és irányítják a külvilág felé. Léteznek olyan 

építészeti megoldások is, melyekben a bejáratok 

nem a mozgó oldalhatár által meghatározott 

negatív külsõ átmeneti terekben, hanem a külsõ felé 

kitüremkedõ pozitív formákban, a belsõ tér öbleiben 

helyezkednek el. Ezekben az esetekben nem 

beszélhetünk a külsõ teret az épület terébe 

bevezetõ hagyományos módon képzett és használható átmeneti térrõl, hanem 

inkább a belsõ uralkodása érvényesül a külsõ felett, az átmeneti teret az épülettömeg 

bekebelezi és az szinte csak a belsõ tér felöl érvényesíti. A bejáratok tereit magukba 

foglaló zárt tömegek mintegy idegen testként rátapadnak a fõtömegre /pl. szélfogók 

átmeneti terei/ és felhívják magukra a figyelmet.

56 /forrás: Mario Carpo: L’architecture á l’ere du pli, L’architecture d’aujourd’hui No. 349 – 98.o.

149. Maluma és takete /forrás: l’Architecture 
d’aujourd’hui No. 349 – 98.o.

150. Japán lakóház, melynek tervezõi 
koncepciója a helyiségek bejáratait nem a 
külsõ átmeneti teret biztosító öblökbe, 
hanem a pozitív épülettömegekre, a ház 
belsõ öbleit kihasználva helyezi el. /forrás: 
House in Mineyama, Detail, 2002/11 –
1406.o.
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A megaron tornáca, ill. az oldalhatárokkal képzett öbölszerû átmeneti tér csak egy 

irányban nyitott és ezáltal kizárólag az épületre merõleges, frontális megközelítést 

tesz lehetõvé. Azonban már a Kr. e. 10. századból ismert egy ókori görög 

lakóháztípus57, melyben a tornácot két pillér tartja. Így az antafalak nélkül, pillérek 

segítségével továbbra is egyértelmûen lehatárolódik az átmeneti tér, azonban 

oldalirányban is nyitottá válik. A zárt fal elõtt megjelenõ oszlopsor már az ókori 

perzsa és egyiptomi építészetnek is karakteres eleme. Megszületik a kettõs térhatár 

között több irányban is nyitott átmeneti tér, az árkád.

6.3.2.3 Árkád

Az építészettörténet, építészetelmélet, 

tervezéselmélet, ill. a hétköznapi szóhasználat

is számtalan megnevezést használ az épületek 

oldalhatárai mentén kialakuló átmeneti térre:

árkád, tornác, gádor, ambitus, portikusz, 

oszlopfolyosó, veranda stb. Ezeket nem a tériségük minõsége, hanem a különbözõ 

korokhoz és kultúrákhoz kötõdõ építészeti megformálásuk alapján jellemzi. A sokféle 

megjelenés egyfajta térbeli azonosságot takar: fokozatos átmenet szándékát külsõ 

és belsõ között, a két tér áthatásából keletkezõ önálló tértartományt, mely a belsõhöz 

tartozik, de a külsõ részeként is létezik. Az átmeneti terek állandó jelenléte az 

építészetben bizonyítja az ember alapvetõ igényét erre a kettõs tériségre: természeti 

lényként életét a külsõben érzi valósnak, lakozást azonban a belsõ nyújt számára.

Árkád, az épület határával párhuzamos átmeneti térsáv kettõs

oldalhatár segítségével képzõdik. A nyílásokkal /ajtó, ablak/ 

tagolt folyamatos belsõ fal jelenti a tényleges fizikai határt 

külsõ és belsõ tér között, míg egy ettõl a faltól elkülönülõ, 

általában ritmizált, áttört fal /oszlopsor/ adja meg az épület 

formai határát. Tehát a külsõ és belsõ közti fal két síkra 

szakad és közrezár egy általában a nyilvánosság, a külvilág 

számára is átadott önálló teret.

57 /forrás: Hajnóczi Gyula: Az építészet története, Ókor, Tankönyvkiadó, Budapest, 1976 – 227.o.

151 -153. Pillérek által tartott tornác, és kettõs 
té rhatárok által közrefogott átmeneti tér, az árkád.

154. II. Pius pápa ideális 
reneszánsz tere Pienzában 
a Palazzo Pubblico 
árkádjával.
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A városi árkádok az épületeket utcai oldaluk mentén határolják 

létrehozva egy az épülettel és az utcával párhuzamos általában fedett, 

de a város felöli oldalhatárán mindig nyitott teret. Nem csak az épület 

belsõ tere és a külvilág között teremtenek átmenetet, hanem még 

fontosabb szerepük van a város nyilvános terei és az épület 

magánszférája közti fokozatos átmenet kialakításában. „…filter terek, 

elõre meg nem határozható rendeltetésûek, a találkozás, a megtörténés 

szabadságának terei.”58

A városi árkád õse az ókori görög sztoa, a 

kereskedelem épülete, melynek egy vagy kéthajós 

árkádsorát a tér mélyén elárusító- és

raktárhelyiségek zárják le. Tehát az árkád 

segítségével a legfontosabb hagyományos 

közterületi funkciók, a beszélgetés és a 

kereskedelem, mint találkozások eseményei 

elkülönülnek a közlekedés terétõl; a város tere 

kiszélesedik, benyúlik az épület alá. Ugyanakkor a 

házban lévõ boltok tere is megnõ, az áruk 

kikerülhetnek a külsõ, de belátható, az idõjárástól 

/napfény, esõ, szél/ is védett térbe. Az árkádok 

jelentõsége tovább nõ a közlekedési szokások, 

eszközök és területek változásának

következtében, ugyanis a nyitott közterületek 

nagy részét az autók hódítják meg. A közlekedés 

szempontjait elõtérbe helyezõ 20. századi 

városátalakítások ezért gyakran élnek az 

58 /forrás: Schneller István: Az építészeti tér minõségi dimenziói, Librarius, Kecskemét, 2002 – 10.o.

155 -157. Városi kereskedelmi árkádok: Telc /Cz/ fõterének szigorú egyenes térfalát tagoló árkádsora, Lugano /Ch/ városát 
minden irányban behálózó árkádok találkozása egy téren és Trento /I/ egyik házának a város fõterére „lábaival” kinyúló 
árkádja

158. Városi 
té rfallal
párhuzamos
árkád.

159 -160. Porta Ravegnana környéke 
Bolognában, vezérszint és metszetek. Városi 
árkádok klasszikus példáját nyújtja Bologna 
történeti belvárosa, ahol az épületek belsõ 
terei átmeneti terek segítségével 
kapcsolódnak össze és határolódnak el az 
utcák, terek külsõ terétõl. /forrás: Allan B. 
Jacobs: Great Streets, The MIT Press, 
Cambridge, 1995 - 130-131.o.
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árkádosítás módszerével: az épületek földszintjét utólag kibontva az utca járdáját a 

ház alá tolják, ezáltal az úttest felülete megnõ és a gyalogosok az árkádok alá 

szorulnak /pl. a budapesti Rákóczi út árkádosítása a 60-as években/. Kortárs 

beruházások is kiemelten kezelik az árkádokat, mivel a földszinti, megnövelt elõterû

üzlethelyiségek nagyobb hasznát remélik tõle.

Tehát a városi kereskedelmi árkádok az Ókortól kezdve jelen vannak az épített 

környezetben és kialakításuk, városon belüli helyzetük építészeti, városépítészeti 

kultúrák meghatározója. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: középkorban 

épített, elsõsorban az esõtõl védekezõ hegyvidéki vagy óceánparti települések 

árkádos városai /Bern, Lugano, La Rochelle…/, olasz történeti városmagok 

kereskedelmi árkádjai /Bologna, Urbino, Bergamo…/, 20. századi bevásárlóutcák

árkádos átmeneti terei /Budapest, Milánó, Athén, Tokió…/

Társadalmi filtertérként és egyben külsõ és belsõ terek közti átmeneti térként is 

értelmezhetõk azok a városi térfallal párhuzamos árkádok, melyek az építészet 

kezdeteitõl fogva jelen vannak kiemelkedõ fontosságú középületek oldalhatárain. 

Ezek általában a városi hatalmak intézményei: az egyház épületei /pl.: templomok/, a 

városvezetõ egyeduralkodók /pl. dózse palotája/ vagy a városirányító „nép” házai 

/városháza/, ill. a szellem palotái /könyvtár, múzeum, színház/. Az építészettörténet 

és a kortárs építészet számtalan példát sorakoztat fel, melyekben ezeknek az 

épületeknek a belsõ terei, mintegy invitáló gesztusként árkádok segítségével 

kinyúlnak a külsõ térbe. Átmeneti tereik kialakítása a belsõ igényességét, pompáját 

tükrözi és láttatja mindenkivel. A belépõvel érzékeltetik, hogy már más világban 

járnak, kiemelkednek az egyszerû külsõ térbõl és viselkedésüket is itt már a belsõ 

rendje alakítja. Ebben az esetben az árkád reprezentál és inkább elválasztja, mint 

összeköti a külsõ és belsõ teret.

161 –163. Városi „hatalmak” árkádjai: Lucca /I/ román dómjának térre nézõ aszimmetrikus elõtere, a velencei /I/ Piazza San 
Marco nagyvonalúságát és térbeli egységét is biztosító körbefutó árkádsor és Pula /Cr/ ókori fórumán álló városházának 
átmeneti tere
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Városi térfallal, az utcával párhuzamos árkád 

különleges típusát képviseli a hagyományos japán 

városi lakóházakat az utcával összekötõ veranda. 

A veranda a belsõ tér határtalanságának, és az 

utca külsõ terével való együttélés igényének 

természetes kifejezõdése. Az egyes lakóépületek 

verandái a használatban nem kapcsolódnak össze, 

nem hoznak létre egy az utca szabad terén kívüli 

gyalogostengelyt. A külsõ és belsõ közti átmeneti tér segítségével a ház tere

bekapcsolódik a még tág lakótérnek használt keskeny utca terébe és az utca maga 

az, mely a házak között kapcsolatot teremt. Az utcai veranda külsõ határa áttört fal, 

mely az érzékelés számára egyaránt megszûri a kül- és belvilágot. Belsõ határa 

flexibilis, mely a házat használók kívánsága szerint változtatható, így az átmeneti tér 

itt elsõsorban a szemlélõdést és az információáramlást szolgálja, magánéleti térként 

gazdagítja külsõ és belsõ kapcsolatát. A veranda lényege az áttetszõség, a sejtetés.

A japán verandához hasonlóan a magyar népi építészet tornáca is 

elsõdlegesen magánhasználatú, külsõ és belsõ terek közti átmeneti tér. 

A hagyományos magyar falusi oldalhatáron álló, fésûs, az utca térfalára 

merõleges beépítésnek megfelelõen a tornác tere a közterülettel, a 

nyilvánossal csak keskeny végén kerül kapcsolatba és ott is kapu vagy 

zárt mellvéd határolja. Nem járható át szabadon, nem a nyilvános 

területeket választja el a magán használatúaktól, hanem tisztán csak a külsõ és 

belsõ tér között képez átmenetet. Megnöveli a belsõ életteret és lehetõséget ad a 

külsõtõl való fokozatos elválásra. A hagyományos magyar tornácos parasztházak 

esetében külsõ és belsõ tér közti átmenet több térrész segítségével történik: az utca 

tere is már a táj külsõ világától elkülönülõ közösségi tér, melybõl hangsúlyos kapun 

168. Városi 
té rfalra
merõleges
árkád: tornác.

164. Japán városi ház utcai verandája: 
Kusakabe ház. /1881/, Takayama /forrás: 
Bo gnár Botond: Mai japán építészet, 
Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979 -62.o.

165 -167. Zárt kõfalra merõleges, az utcára ajtóval megnyiló falazott tornác Magyarpolányban, nyitott k erítés mögötti 
to rnácrészlet Balatonõszödön, utcai és udvari oldalon egyaránt megjelenõ fatornác Hollókõn
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keresztül jutunk az udvarba, amit kerítés, a szomszéd épület zárt oldalfala és a ház 

tornáca keretez, ezután következik a külsõ és belsõ tér közti átmenet legfontosabb 

állomása, a tornác, ahonnan a belsõ terek /tisztaszoba/ elõtereként is mûködõ 

konyhába érünk.

Szabadon térbe állított épülettömegeknél az egységes megjelenés és a 

külvilág felé való nyitottság érdekében már az ókortól kezdve épülnek az 

épületet teljes egészében körbeölelõ árkádok. Megszûnik az árkád 

segítségével kifejezett irányítottság /frontalitás vagy lateralitás/ és a 

körbefutó átmeneti tér, ill. annak egységesen kialakított külsõ térfala rejti 

az épület valódi történéseit. 

Az építészettörténet elsõ fontos példáit az ókori görög peripterosz templomok adják, 

melyekben a belsõ cella megközelítésétõl függetlenül létezõ oszlopsor a külsõ tér 

felé szoborszerû homogén látványt nyújt. Ezek a nyitottságot megtestesítõ, de a 

külsõ tértõl teljesen elzárt szentélyeket magukba záró templomok azonban mindig 

már a külvilágtól elhatárolt, fallal körülvett szent helyeken, temenoszokban 

emelkednek. A templomot körbevevõ átmeneti tér szerepe elsõdlegesen esztétikai 

és szellemi, bár a perystilium, az oszlopsor és a cellafal közti folyosó fokozatos 

szélesedése a térrész használatára is utal. Az ókori római építészetben körfolyosó 

leginkább tömegek által használt arénákban jelenik meg és az átmeneti tér 

legfontosabb funkciójává a mozgás, a közlekedés biztosítása válik. Ugyanakkor a 

rómaiak megszabadulnak a klasszikus görög támasz-gerendás, merõleges 

oszloprend kényszerétõl és kialakítják az általános szóhasználatban árkádként 

értelmezett ívekkel határolt új tagolási rendet.

Az Ókor, épületet körbeölelõ klasszikus árkádjait a reneszánsz idézi fel újból /pl.:

Palladio Basilicá-ja Vicenzában/ és teszi a történeti építészet jellegzetes 

172. Épületet 
körbeölelõ
árkád.

169 -171. Poszeidon templomának romjai Sounionban /Kr.e. V.sz. - Gr/, római aréna körbejárható folyosója Nimes-ben /I.sz. -
F/, Rem Koolhaas tervezte Grandpalais árkádjai Lille-ben /1996 - F/
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motívumává, mely monumentalitást, egységességet, körbejárhatóságot, nyitottságot 

jelképez és egyben a külsõ tér felõl jól használható átmeneti teret alkot, mely 

rendeltetésében alapvetõen az épülethez kötõdik. A kortárs építészet egyre 

gyakrabban alkalmaz többszörös oldalhatárt, rétegekre, tértartományokra bontva az 

átmenet zónáját felhasználva a mai szerkezetekben, anyagokban, ill. a növényzet 

térformáló erejében rejlõ lehetõségeket is. Az átmeneti térsáv kialakítása egyaránt 

alkalmassá vált az egységteremtõ, ill. a heterogenitást megjelenítõ, a térben 

irányított vagy az térbeli irányítatlanságra törekvõ építészeti koncepció 

tárgyiasítására.

Külsõ és belsõ tér közti árkádos kapcsolat különleges helyzetét adja a 

belsõ udvarokban megjelenõ körfolyosó. Az építészetben a belsõ udvar 

általában a külvilágtól, a nyilvános használatú terektõl teljesen elhatárolt, 

csak az ég irányában nyitott külsõ teret jelent, ahol az épület belsõ

rendje érvényesül. Az udvar zártsága, önállósága, épülethez kötött 

használata ellenére együtt él a természettel /idõjárás, növényzet, víz stb./, de mégis 

elsõsorban a külvilágtól elzárt „külsõ-belsõ” térként mûködik. Az udvart határoló 

átmeneti tér segít ennek a belsõ zártságnak a feloldásában, kapcsolatot teremt az 

épület belsõ tere és a védett külsõ tér között, ill. a körfolyosó építészeti, formai 

kialakítása tükrözi az épület egységét, erejét, fegyelmét. Mindemellett fontos 

funkcionális tartalommal is bír, mivel lehetõvé teszi védett helyzetben az udvar 

körbejárását és az udvarra nyíló helyiségek összekapcsolását. 

A külvilág felé erõdítményszerûen megjelenõ épületek, koroktól és kultúráktól 

függetlenül sok esetben belsõ udvaruk körül építészeti csodákat nyújtó árkádokat 

rejtenek. Klasszikus példákként említhetõk az ókori Egyiptom zárt templomainak 

udvarait keretezõ oszlopsorok, a keresztény kolostorok csendes kerengõi, az iszlám 

mesés imaházainak központi minaretjét körbeölelõ árkádok, reneszánsz paloták

173 -175. Saint Pierre bencés kolostor kereng õje Moissac-ban /XI.sz. – F/, San Francesco ferences kolostor kerengõje 
Assisiben /XV.sz. – I/, ortodox kolostor árkádos udvara Hurezben /XVII.sz. - Ro/

176. Épületbe
zárt árkád.
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belsõ udvarainak kialakítása, stb. 

A lakóház építészet õsi mintái is 

érzékeltetik az átriumos 

elrendezés, ill. az átriumot 

körbeölelõ átmeneti térsáv 

fontosságát az emberi 

környezetben. Az Ókor korai 

kultúráinak két alapvetõ típusa, a 

belsõ udvar körül szervezett 

lakóház és a külvilághoz átmeneti 

térrel kapcsolódó tornácos 

megaronház mintegy ötvözetének 

tekinthetõ a görög pastas-ház,

melyben a belsõ udvar közvetlenül 

a közterület, az utcai bejárat mellé 

kerül és a ház zárt belsõ terei oszlopfolyosós pastas átmeneti terének segítségével 

kapcsolódnak az udvarhoz és egymáshoz. A hellénizmus kora továbbfejleszti a belsõ 

udvaros elrendezést létrehozva a minden oldalról oszlopos tornáccal határolt 

peristylos udvart. A római kívülrõl zárt lakóházak különbözõ építészeti karakterû és 

rendeltetésû belsõ udvarok59 körül szervezõdnek, melyekben mindig kiemelkedõ 

szerepet játszik a belsõ teret a külsõtõl elválasztó és egyben a tereket egymáshoz is 

kapcsoló árkádos átmeneti tér.

Az árkád az építészet kezdeteitõl napjainkig – koroktól, stílusoktól, tendenciáktól 

függetlenül – a külsõ és belsõ terek közti átmeneti térképzés leggyakrabban és 

legváltozatosabban használt eszköze.

59 Vitruvius az ókori római átriumok 5 fajtáját különböztette meg az oszlopok elrendezése alapján. 
/forrás: Vitruvius: Tíz könyv az építészetrõl, Képzõmûvészeti Kiadó, Budapest, 1988

177-179. Zárt belsõ udvaros lakóház Mohendzso-daróban /Kr.e. 
3000/, oszlopos ókori görög megaron, pastas-ház Olynthosban /Kr.e. 
4.sz./

180. Különbözõ típusú, belsõ udvarok körül szervezett Casa del 
Fauno Pompeiben /Kr.e. 2.sz./
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6.3.3 Felsõ sík – átmeneti teret meghatározó tetõ
A külsõ és belsõ terek közti átmenet kialakításában a felsõ térhatár is 

fontos szerepet játszik. A felsõ határ feltételezi valamilyen oldalsó 

határnak a létét, ezért fontos a két határ, fal és tetõ viszonyának 

vizsgálata. Építészeti koncepcióktól és szerkezeti megoldásoktól 

függõen megvalósulhat tetõ vagy fal dominenciája, de a kettõ egymásba 

is olvadhat. Fal és tetõ segítségével erõsíthetõ a vertikalitás vagy a horizontalitás, az 

éggel vagy a tájjal való kapcsolat, de létrejöhet a környezetétõl elzárkózó 

épületforma is.

A tetõ átmenetképzõ szerepe általában összefügg az oldalhatárok adta helyzetekkel 

is /fal, sarok, öböl, árkád/ és a hasonló módon viselkedõ határfelületek erõsítik 

egymás hatását. Így egyértelmûbbé válik az átmeneti tér. A tetõ átmeneti teret 

határoló szerepét azonban most függetlenítjük az alapsík és az oldalhatár 

kialakításától és önállóan megjelenõ elemként vizsgáljuk. Külsõ és belsõ tér közti 

átmenet szempontjából kiemelkedõ fontosságú és karakteresen eltérõ átmenetet 

képez a függõleges falon konzolosan túlnyúló tetõ vagy a falra helyezett, a tetõtõl 

független felsõ térhatár, az elõtetõ.

6.3.3.1 Túlnyúló tetõ

A ház építészeti egységét megjelenítõ, az oldalhatáron túlnyúló tetõ az épület fala 

mentén az idõjárástól /esõtõl, hótól, széltõl/ védett teret képez. A tetõ mérete,

182. Fal és tetõ viszonya: tetõ és fal egy folytonos felület - súlyos, az épületet a földhöz szorító tetõ - magasba nyúló, az 
éghez közelítõ fal - túlnyúló, külsõt és belsõt közelítõ tetõ – csak falként megjelenõ doboz

183 -186. Parasztházak ereszaljai Pityerszeren és Balatonõszödön, francia vidéki farm épületeinek könyökfával kitá masztott
túlnyúló tetõi Montrottieu-ben, olasz közelítõ párkányok Lerici-ben.

181. Felsõ 
határ
segítségével
létrejövõ
átmeneti tér
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formája és dõlése meghatározza a külsõ és belsõ tér közt kialakuló 

átmeneti tér hangulatát és egyben irányítottságot is ad a térnek. A 

hagyományos európai kultúra súlyos, kifelé lejtõ tetõi a földhöz kötik a 

házat és túlnyúló, részleteiben gazdagon képzett párkányai, tetõi az 

épülettömeg vertikális lezárását adják. Szûk középkori utcák felett a 

tetõk szinte összeérnek és már nem csak a külsõ és belsõ tér között 

közvetítenek, hanem az utca folytonos terét is védett, városi belsõ térré formálják. Kis 

lakóházak ereszalja a tetõ segítségével kialakuló, emberi léptékû, jól használható 

védett teret jelent épület és környezete határán. A kifelé lejtõ tetõ virtuálisan 

lehatárolja az átmeneti teret, azt inkább a belsõhöz köti szemben a keleti kultúrák, a 

modernizmus és a kortárs építészet néhány tetõmegoldásával, melyek a belsõ teret 

határtalanul szeretnék a külsõ felé vezetni. Ezekben az esetekben a tetõ 

vízszintesen vagy felnyílóan irányít a táj, a környezet felé és meghatároz egy 

szabadon használható, önálló identitású, inkább a külsõhöz kapcsolódó térrészt. A 

konzolosan kinyúló, átmeneti teret megjelölõ tetõ mérete elsõsorban a technikai 

lehetõségektõl függ, melyek határait a kortárs építészet és mérnöki tudományok 

egyaránt feszegetik. Ezáltal az emberi léptéket messze túllépõ átmenetek születnek, 

melyek már nem is csak külsõ és belsõ terek között közvetítenek, hanem a város, a 

táj méreteit ütköztetik a 21. század épület óriásaival. Ez már nem az egyén, hanem a 

tömegek átmenete tere.

188 -190. Japán bu ddhista templom csarnoka, Yume-dono csarnok túlnyúló tetõzete /739/forrás: Bognár Botond: Mai japán 
építészet, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest 1979 - 44.o. - Herzog & de Meuron 1996-ban tervezte Rémy Zaugg minimalista 
mûvész párizsi mûtermét. A minimal ház eg yetlen formai gesztusa a túlnyúló tetõ és az általa kialakuló átmeneti tér. Jean 
Nouvel Luzerni Kulturális és Kongresszusi Központjának /1999/ legfontosabb koncepcionális és építészeti eleme az 
alátámasztás nélküli, az épületnek elõteret adó hatalmas tetõ, mely egyben a ház vizuális identitását is meghatározza. 
/forrás: Philip Jodidio: Building a New Millenium, Taschen, 2000 – 215.o. és 389.o. 

187.
Különbözõ
dõlésszöggel
túlnyúló tetõk.
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6.3.3.2 Elõtetõ
Az elõtetõ jellegzetesen eltér az épülettel egységet alkotó túlnyúló 

tetõtõl, mivel egyértelmûen rátétként jelenik meg az oldalhatáron, a 

házon. Feladata védett bejárati helyzet kialakítása és egyfajta jeladás az 

épületnek. Általában a földszint és az elsõ szint között helyezkedik el, 

így a fundamentális térnek nyújt emberi léptékû fedést. Átmeneti teret 

teremtve érzékelteti külsõ és belsõ tér közti átmenet helyét. Gyakran a 

ház tervezett része /pl. a piano nobile bejárat feletti díszerkélye egyben „elõtetõként”

fedetté teszi az átmenetet/, de sok esetben utólagos, elsõsorban funkcionális 

megfontolások eredménye. Az épületre helyezett elõtetõk a földszinti vendéglátó és 

kereskedelmi funkciók révén is egyre nagyobb teret hódítanak a környezetben. 

Általuk megnövelhetõ és a külsõ tér felé megnyitható a belsõ tér, mely 

védettségének köszönhetõen forgalomnövekedést biztosít. Az elõtetõk túlzott világa 

bizonyos helyzetekben, leginkább bevásárlóutcákban már eltakarja az architektúrát, 

megszûnik az oldalhatárok vertikalitása, az ég látványa és a külsõ és belsõ teret 

egyesítõ rendeltetés válik meghatározóvá.

192 -194. A „pesti Brodway”, Nagymezõ utca elõtetõi, elõtetõvel képzett jel egy Reykjaviki múzeumon /forrás: Catherine 
Slessor: Contemporary doorways, Mitchell Beazley, London, 2002 -89.o./ - Anna presszó mobil elõtetõje a Váci utcában

191. Tetõtõl 
független
bejárati
elõtetõk.
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6.4 Nyitott tér – átvezetett tér
„A határtalanság vágya, a határoktól meghatározott ember sóvárgása.”

Schneller István, 198260

Külsõ és belsõ kölcsönös befoglalásaként születik meg a 

határok segítségével megjelölt, de a külsõ tér nyitottságát el 

nem veszítõ belsõ tér, melyben a mozgás szabad és 

folytonos. A külsõ tér mintegy átfolyik a belsõn és nem csak 

egyirányú átmenet helyzetek, hanem átvezetett, folyamatos 

átmenetek vannak külsõ és belsõ terek között. Nyitott terek 

esetében a térhatárok közül kiemelkedõ szerephez jut a folytonos alapsík, mely 

akadálytalanul áthalad az oldalhatárok és a felsõ határ által megjelölt belsõ téren. Az 

oldalhatárok felnyílnak és utat engednek látványnak és mozgásnak. A kialakuló 

térbeli helyzet lehet irányított vagy irányítatlan a falak és pillérek építészeti 

kialakítása és térbeli elrendezésétõl függõen. A tetõ a belsõ tér képzetéhez és 

létrehozásához elengedhetetlen felsõ térhatár, így általa nyitott téri helyzetekben is 

megjelenik külsõ és belsõ tér kettõssége és értelmezhetõvé válik a köztük lévõ 

átmenet.

Az európai kultúrkör történeti építészetében a falé, az oldalsó térhatáré a fõszerep, 

de már a kezdetektõl ismertek sajátos rendeltetésekhez kötõdõ példák nyitott, 

átvezetett terekre /pl. ókori diadalívek, középkori vásárcsarnokok, stb./, ahol az 

oldalhatárok nem záródnak be teljesen. Azonban a nyitottságnak, külsõ és belsõ 

kölcsönös egymásba olvadásának a távol-keleti építészetben jóval erõsebbek a 

hagyományai. A tetõ kiemelkedõ jelenségét bizonyítja a japán építészet házainak

hagyományos építési sorrendje is: függõleges pillérekre gerendák, majd erre a 

tetõzet kerül fedésével együtt, ezáltal megszületik a nyitott belsõ tér. A megemelt 

padozat és a határoló falak az építés késõbbi fázisában, mintegy szükségszerû, a 

belsõt a külsõ tértõl elválasztó „rosszként” kerülnek kialakításra. 

A japán építészet áramló tér koncepcióját a 20. század klasszikus modernizmusa 

emeli nemzetközi szintre és teszi építészeti alkotásainak lényegi elemévé, mintegy 

az új társadalmi elveket is hirdetõ szabadság tárgyiasításaként. Segítségével 

megszûnik az európai kultúrkörre jellemzõ térbeli zártság, a fal veszít jelentõségébõl 

60 Schneller István: Mit jelent építeni? /forrás: Schneller István: Az építészeti tér minõségi dimenziói, 
Librarius, Kecskemét, 2002 – 15.o.

195. Befoglalás és az 
eredményeként létrejövõ 
átvezetett tér
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és eseménnyé válik. A flexibilitás, a térbeli bizonytalanság, az áthatások, átlátások, 

áthallások elõtérbe kerülnek.

„Az új építészet felnyitotta a falakat, és ezzel megszüntette a belsõ és a külsõ elválasztását…Az
eredmény az új, nyitott alaprajz, amely teljességgel különbözik a klasszikáétól, minthogy a belsõ és a 
külsõ egymásba folynak. Az új építészet nyitott.”

Theo van Doesburg, 193161

Az átvezetett tér különbözik a belsõ téralakítást uraló áramló tértõl, mivel átvezetett 

térként a külsõ tér két vagy több térben elkülönülõ része közt kapcsolatot teremtõ 

fedett belsõ téren áthaladó átmenetek sorozatát értjük. Tehát olyan különleges 

építészeti és városi helyzetek feltárására törekszünk, melyekben az áramlás nem 

önmagába visszavezetõ, a belsõt a külsõvel egy helyen kapcsolatba hozó mozgást 

jelent, hanem több és többféle külsõ és belsõ tér között átmenetet eredményez.

6.4.1 Kapuház

Az építészet egyik legfontosabb alapeleme, a külsõt a belsõtõl 

elválasztó, ill. a tereket össze is kapcsoló kapu, néha kettõs arcát 

megtartó önálló építménnyé válik és különleges jelként tagolja a külsõ 

teret. Megtöri és megjelöli a környezetet, azonban lényege az átvezetés marad. 

A kapuház sokszor periférikus elhelyezkedése ellenére is egyfajta városi központ, 

mely erõs szellemi és szimbolikus tartalmait szoborszerûsége által is közvetíti. 

Központossága ellenére tere irányított és nyílása/i/ városépítészeti, építészeti 

tengelyt jelöl, ill. meglévõ városszerkezeti adottságokra reagál.

61 Theo van Doesburg: Egy plasztikus építészet felé /forrás: Mérhetõ és mérhetetlen, szerk.: 
Kerékgyártó Béla, Typotex, Budapest, 2000 – 70.o.

197 -200. Lucca /I/ fallal kerített középkori városának egyik legfontosabb kapuháza, a Szent Péter kapu – kínai magas írásjel 
és Sujhou kínai város városfalból kiemelkedõ kapuháza /forrás: Barrie Shelton: Learning from the Japonese City, E & FN 
Spon, London and New York, 1999 - 22.o./ - lakóterületi beépítés határán kialakuló városi kapu Párizs Tolbiac negyedében

196. Kapuház.
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A hagyományos városkapuk általában zárt kialakításúak, mivel legfontosabb 

feladatuk a belsõ világ elrejtése és megvédése, így az áthaladók ellenõrzése. A 

kapuház belsõ fedett tere nem tartózkodásra szolgál, hanem gyors átjutásra 

ösztönöz. A belsõ tér jelentõsége elhanyagolható a két oldalon lévõ külsõ terekhez 

képest: kívül a védtelen szabadság, bent a kontrollált biztonság külsõ terei várnak. 

Ugyanakkor a kapuház kiemelkedik környezetébõl, hogy formájával és méretével is 

tükrözze jelentõs funkcionális szerepét. A kínai írásban a magas szónak a jele is 

kapumotívumot idéz utalva arra, hogy a történeti kínai városok egyik legmagasabb 

épülete és egyben tájékozódási pontja mindig a kapu volt.

A kortárs építészet is alkalmaz egy-egy városi keretes beépítési egység zárt épített 

határait megbontó kapuzatot. A határ részeként, de önálló egységként kialakított 

kapu egyértelmûvé teszi a külsõ terek közti minõségbeli különbséget, érzékelteti a 

nyilvánosság fokozatai közti váltást és megteremti az áthaladás kontrolljának 

lehetõségét.

A kapuházak másik típusa örök nyitottsága révén a kapu alatt átvezetõ és átvezetett 

szabad térnek akadálytalanul utat enged. Az európai kultúrkör klasszikus példája a 

diadalív, diadalkapu mely részben szobrászati alkotásként, egy-egy eseményt, 

gyõzelmet megörökítõ történelmi emlékmûként, szabadon állóan fõútvonalak 

tengelyébe kerül, és meghatározó, de nem lezáró elemévé válik a látványnak /pl.: 

Septimius Severus diadalíva a római Forum Romanum-on, Magyarország egyetlen 

diadalkapuja Vácott, Napóleon Arc de Triomphe-ja a párizsi a Champs Élyséen vagy 

stb./. Hasonlóan helymegjelölõ és látványt keretezõ szerepe van a japán shinto 

építészet jellegzetes elemének, a torii-nak, melynek kereskedelmi változata a távol-

keleti bevásárló utcák kezdetét jelölõ kapuzat. 

201 -203. Miyajima shinto szentély kapuzata, mint jellegzetes japán torii IX.századból /forrás:Bognár Botond: Mai japán 
építészet, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979 - 36.o./ - Grand Arche /Nagy Ív/ Párizs Défense negyedében, mely mai 
kapuzatként helyet jelöl meg és ugyanakkor szabadon átengedi magán a város fõtengelyét /Otto von Spreckelsen, 1989/ –
Alvaro Siza portugál pavilonjának /Lisszaboni Világ kiállításon, 1998/ legfontosabb eleme az épülettömegek közé függesztett 
hatalmas betontetõ, mely egyrészt fedett belsõ? teret biztosít rendezvények számára, másrészt kapuzatként átvezet maga 
alatt /forrás:  Philip Jodidio: Building a New Millenium, Taschen, 2000 - 460.o.
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A kapuház alatti tér lényegesen nagyobb szerephez jut, ha az épület szélessége, 

mélysége megnõ és nem csak az átlépést, a terek közti különbséget érzékeltetõ 

küszöbként van jelen, hanem önálló térként is mûködik. A kortárs építészet a 

kapuzatban rejlõ szellemi üzeneteket és a technika adta lehetõségeket kihasználva 

él az átvezetett tér eszközével és különleges városi kapukat teremt. Ezeknek a 

térben szabadon álló épületeknek lényege a nyitottság, az átláthatóság, 

átjárhatóság, nyilvánosság. Különbözõ külsõ tereket kötnek össze egy fedett és 

irányított átmeneti tér segítségével. Elsõdleges szerepük a külsõ tér 

folytonosságának érzékeltetése és ezt alapvetõen a nyílás mérete, ill. nagyvonalú 

formai egyszerûsége segítségével érvényesítik /pl. a párizsi Grande Arche a Champs 

Élysées légtérarányát rajzolja vissza a 100x100x100 méteres kockatömeg 

belsejében, Siza portugál pavilonja pedig horizontális átvezetett teret hoz létre a 

hatalmas függesztett tetõ árnyékában/. A kapuzat nyílása nem zárható, szabadon 

áthaladhat rajta szem és test.

6.4.2 Passzázs

A passzázs általános értelmezése szerint épületen belüli üveggel fedett 

folyosó. A kutatás a térelméleti megközelítés kedvéért a passzázs 

megnevezést tágabb értelemben az átvezetett terek egy típusaként 

használja és írja le. Eszerint a passzázs olyan két különbözõ 

külsõ térrész közti fedett átmeneti tér, mely hosszan 

folyosószerûen egyenesen vagy tört vonalban irányított, az 

épülethez kötõdõ vagy attól szerkezetileg független önálló tér. 

Méretébõl és elrendezésébõl adódóan nem nyújt egyértelmû 

információt a kétoldali külsõ térrõl /kezdetrõl és végrõl/, hanem 

inkább saját terét teszi hangsúlyossá változatos látvány- és

funkcióelemei segítségével. A passzázs utca, mely 

tömbbelsõbe, épületbe ékelõdik és magánterületen kínál az 

idõjárástól is védett teret a köznek. Szemben a nyitott 

kapuházzal a passzázs kisebb nyílása és mûködése révén 

bármikor bezárkózhat és átalakulhat zárt belsõ térré.

205. Perugia /I/ árkádokkal 
fedett terei mintegy 
passzázs-rendszerré alakítják 
a középkori városközpont 
utcahálózatát.

204. Passzázs
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Passzázs két jellegzetesen eltérõ típusát mutatja 

az ábra. Az elsõ rajz városi utcába helyez be egy 

önálló fedett térrészt, ezáltal leghangsúlyosabb 

térhatárrá a tetõ válik és az oldalhatárok

flexibilisek, az igények szerint változtathatóak 

maradnak. A tér horizontális jellege, a 

földszinthez, a fundamentális térhez kötõdõ 

mozgások és funkciók szerepe a meghatározó. Itt 

a passzázs egyfajta fedett külsõ tér szemben a 

második rajzon látható klasszikus európai 

passzázzsal, mely elsõdlegesen belsõ térként viselkedik. Az állandó és súlyos falak 

dominálnak és erõs a tér vertikalitása, mivel az épület részeként kialakított üvegtetõ 

is az ég felé nyitja a látványt. A passzázs tehát egyrészt teljes formai és funkcionális

egységet képezhet az épülettel, másrészt kialakulhat a külsõ utcatér utólagos 

lefedése révén is. Mindez meghatározza zártságának, ill. nyitottságának mértékét, 

terének minõségi dimenzióit, befolyásolja használatát és a különbözõ külsõ terek 

közti közvetítõ szerepét.

A passzázs eredetileg a város része, annak különbözõ terei 

között teremt az utcáktól elkülönülõ, alternatív összeköttetést. 

Egy másodlagos városi úthálózat, mely felfedezésre ösztönöz, 

kalandra csábít és csak gyalogosan járható, ezáltal nem csak

az idõjárástól, de a jármûforgalomtól is védett helyet nyújt. 

Közlekedés, kereskedelem és találkozások ideális színtere. Ezt 

a városi élethez, a városközponthoz tartozó összetett 

rendeltetést érvényesítik a hagyományos arab bazárok /souk/, 

a mexikói ponyvákkal fedett bevásárlóutcák, a XIX. század 

második felétõl épített híres, építészetileg is kiemelkedõ 

értékû fedett európai passzázsok /pl. Milánó, Párizs, 

Budapest passzázsai/, stb. Ezekben az esetekben az átjáró 

fedett vezetett tere fontos szerepet tölt be a városi társadalom 

életében és segít a környezet tagolásának gazdagításában. A passzázs tere 

egyaránt átmenet külsõ és külsõ, külsõ és belsõ, ill. magán és nyilvános használatú 

terek között.

206 -207. Az épülettõl független, oszlopokra 
állított tetõ és az épület részeként kialakított 
üvegtetõ segítségével kialakuló passzázs 
/forrás: Barrie Shelton: Learning from the 
Japonese City, E & FN Spon, London and 
New York, 1999 - 112.o:

208. 1913-ban átadott 
Belvárosi Takarékpénztár 
épületének fedett 
bevásárlóutcája, a Párisi 
udvar Budapest 
Belvárosában. Tervezõ: 
Schmahl Henrik 
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A kortárs építészet és városépítészet is gyakran alkalmazza a 

passzázst. Az épületek megnövekedett mérete, a fogyasztás 

körülményeinek tökéletesítése és fokozott komfortigény 

hozzájárul a passzázsok állandó jelenlétéhez 

környezetünkben. Hatalmas bevásárlóközpontok /pl. West-

End, Árkád stb./ szükséges részei a tömböt feltáró utcák, mint 

passzázsok. De ezek a belsõ útvonalak már sokat veszítettek 

eredeti köztes városi téri helyzetükbõl és háttérbe szorul a 

külsõt egy másik külsõ térrésszel összekötõ szerepük. Inkább 

önmagukba visszazáró, belsõ bolyongásra kényszerítõ, a 

külsõ tér illúzióját nyújtó belsõ terekként állandósulnak.

A tágan értelmezett passzázs, mint vezetett tér számtalan, egy épülettõl viszonylag 

független egyéb formában van jelen épített környezetünkben. Gyakori az utcák 

utólagos teljes vagy részleges lefedése /pl. japán üzlet utcák kialakításánál vagy 

európai városrehabilitációk során, mikor történeti úthálózat egyes kereskedelmi 

szempontból kiemelkedõen fontos elemei kapnak állandó vagy ideiglenes fedést, és 

mintegy város-bevásárlóközpontot alkotnak/. Léteznek olyan új épület együttesek,

melyek tömegei és terei egy hatalmas, a külsõ felé több helyzetben megnyíló 

passzázs segítségével szervezõdnek /pl. iroda- és bevásárló központok, nagy 

méretû közlekedési épületek: repülõterek, pályaudvarok stb./. 

A város lakótömböket feltáró átjárók lefedése nem folyamatos, hanem épületek és 

udvarok változatos tereinek sorozatán vezetnek keresztül. Lerövidítik a közlekedés 

útvonalát, összekötnek távoli utcákat és feltárják, beépíthetõvé teszik a tömbbelsõt. 

Ugyanakkor napjainkra ezeknek a gyalogos passzázsoknak a nyilvánossága a 

közbiztonság és a társadalmi szokások megváltozása miatt fokozatosan csökken. A 

210-212. Nyitott passzázsok: amerikai bevásárlóközpont illuzió világa, ahol a 
fény segítségével válik fedett passzázzsá az utca /forrás: Vertigo, Laurence King, 
London, 1999 – 23.o./ - egy új városrészt felfûzõ passzázs Lyonban /Renzo 
Piano: La Cité Internationale, 1996-/ - a párizsi Bercy negyed ponyvával fedett 
bevásárló utcája, mely távolról utal a hagyományos passzázsra.

209. Ricardo Bofill 1990-
ben épített párizsi zárt 
passzázsa.
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kereskedelem, szolgáltatás az utcára kényszerül és az 

átjárókat csak az ott élõk használhatják. 

Különleges városi passzázsoknak tekinthetõk a mai városi 

közlekedés építményei által 

kialakuló többszintes 

csomópontok irányított 

gyalogos útvonalai. Az 

aluljárók nagy része 

fedettsége révén külsõ terek 

közé ékelõdõ belsõ tér 

hatását kelti, de nem 

tartózkodásra, hanem 

elsõdlegesen az áthaladásra ösztönöz. Ugyanakkor az aluljárók embertelen világa és 

az autók felszínhódítása ellen is tiltakozva világszerte épülnek korunkban a 

közlekedés gyalogos tereit lefedõ vezetett terek, melyek rendelkeznek a belsõ teret 

definiáló fedéssel, de külsõ teret szabadon átengedik magukon, így megmarad örök 

kötõdésük a nyilvános külsõ térhez.

A vezetett és irányított terek különleges típusát képviselik a 

labirintusok, melyek az építészet és mûvészet örök témái. A 

labirintus születés- és haláljelkép, kezdet és vég egyszerre. A 

knósszoszi palota labirintikus elrendezése szörnyet rejt, a 

középkori székesegyházak padozatát díszítõ labirintusok 

központja a mennyei Jeruzsálem szimbóluma, a modernizmus 

útvesztõi biztos kézzel irányítanak a teret áramoltatva, míg 

korunk bevásárlóközpontjainak labirintus passzázsai örök és 

irányított bolyongásra, ill. fogyasztásra ítélnek.

214. Hong Kong -i repülõtér 
központi utasforgalmi tere, mint 
nagyméretû passzázs /forrás: 
Vertigo, Laurence King, London, 
1999 – 101.o./ -

215. Chartres gótikus 
székes -egyház fõhajójának 
padozatáb a mélyített 12 
méter átmérõjû labirintus 
rajza. Kultikus jelentésén túl 
az építõmesterek nevét is 
megörökíti az örök forma. 
/forrás: Hans Jantzen: 
Francia Gótikus 
Székesegyházak, Corvina , 
Budapest 1989 - 92.o.

216. Corbusier 1931-es múzeumtervében a modernizmusban
kiemelkedõen fontos irányított építészeti útvonalat /promenade 
architecturale/ viszi tökélyre. Kezdet a központ, ahonnan 
kibontakozik és fokozatosan tágul a tér. Ugyanakkor ez a 
„passzázsrendszer” pilléreken áll, ezáltal ez a terv egyszerre 
szolgálhat példaként az irányított és az irányítatlan átvezetett 
terekre /forrás: W illy Boesiger: Le Corbusier, Birkhauser, Base, 
1998 - 227.o.

213. Fedett városi tér, mely fontos közlekedési 
csomópont és egyben az Osztrák Nemzeti 
Könyvtár elõtere is. Silja Tillner: Urban-Loritz
Platz, Bécs 1998
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6.4.3 Oszlopcsarnok
Oszlopcsarnok az archetípusa annak a fedett városi térnek, mely 

oldalhatárainak teljes nyitottsága révén a külsõ befoglaló tér szerves

része, ugyanakkor fedése belsõ tér illúzióját kelti. A tér lényege a 

kapuház vagy a passzázs terével szemben, hogy nincs kiemelt 

tengelye, nem irányított, hanem a látványnak és a mozgásnak egyaránt 

többféle lehetõséget nyújt. Nyitott terében járva állandóan érzékelhetõ a befoglalás, 

vagyis a nagyobb és mindent körülölelõ külsõ tér. 

A történeti építészet, melyet a korabeli technikai és szerkezeti lehetõségek kötöttek, 

számos példával szolgál városi szabadon álló, oldalain teljesen nyitott 

oszlopcsarnokokra. Nyitottságuk egyértelmûen összefügg ezeknek az épületeknek a 

rendeltetésével: elsõsorban találkozások, gondolatok és javak cseréinek „házai” /pl. 

ókori bazilikák, középkori vásárcsarnokok, stb./.

A lábakon álló tetõ adta végtelen horizontális nyitottság, a külsõ tér szabad 

átengedése a belsõn néhány középületnél megjelent az európai kultúrkörben is, de a 

keleti építészet szellemiségét már a kezdetektõl meghatározta. Az épület nem állja 

útját a természetnek, ember és természet egységben és állandó változásban együtt 

létezik. Ezért az alsó és felsõ térhatár lényegesebb eleme az építészetnek, mint az 

elzáró és bezáró Európában uralkodó stabil fal. A fal vázzá szakad és a keskeny 

oszlopok között vékony és áttetszõ, sejtetõ falak mozognak. 

A klasszikus modernizmus és a kortárs építészet egyaránt magáévá tette a 

nyitottság és a flexibilitás eszméjét. Ezáltal nagyobb szerephez jut az európai 

kultúrkörben is a városon belüli külsõ tér. Egyrészt továbbél és átalakul az 

oszlopcsarnok monofunkcionális tetõvel fedett tere: megnõnek a méretek, 

könnyebbednek a szerkezeti elemek, minden lebegni szeretne /pl. betonszerkezetek, 

vászonszerkezetek, acél és üveg konstrukciók, stb./. Fedetté válnak városi terek, 

218 -220. XIII. században épült tipikus nyitott középkori vásárcsarnok /halle/ egy délfrancia kisváros, Cordes központjában 
/nézet és alaprajz/ - Zadar /Cr/ piacterének pavilonok által fedetté váló tere

217. Oszlop-
csarnok.
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sportcsarnokok, szabadtéri színházak, 

közlekedési csomópontok. Másrészt a tetõ 

szerepét átveszi az épület. Nem akarja elfoglalni 

a földet, elzárni az utat, ezért nyilvános teret 

enged maga alá. Így a 20. század elejétõl már 

nem csak felületek, de tömegek is elemelkednek 

a talajtól. A látvány és a test akadálytalanul

mozoghat a földközelben, míg a fent hatalmas 

területen összetett funkciójú helyiségek tornyosulnak. A magasba helyezett belsõ 

terek és funkcióik azonban követelik a megközelítést és a szerkezeti stabilitást, így 

az épület alatti teret a vertikális közlekedés tömegei és az épületet tartó pillérek 

szakítják meg.

Le Corbusier elméletének és terveinek egyik legfontosabb 

eleme volt az épület pillérekre állítása. Ezáltal nem csak az 

alaprajzi formálást szabadította fel a belsõ áramló térnek 

helyet engedve, hanem a megemelt és viszonylag keskeny 

tömegnek köszönhetõen megõrizte az épületnek helyet adó 

természeti vagy városi táj folytonosságát. Tehát a nyitott fedett 

tér segítségével külsõ terek közti kapcsolatot erõsíti és 

érzékelteti a befoglaló végtelen külsõ létét. Kurokawa a japán 

építészet külsõ és belsõ közti köztes /EN/ terét tudatosan építi 

be terveibe. Megemelt épülettömeg segítségével olyan városi 

tér születik, mely a külsõ forgalmas tértõl egyértelmûen 

elkülönül, de azzal mégis együtt él. Fukuoka Bank hatalmas 

kockatömege, a városépítészeti és építészeti koncepció alapját nyújtó félig nyilvános 

félig magán, egyszerre külsõ és belsõ teret 

határolja.

A nyitottság eszméje beférkõzött az építészetbe és 

a kortárs technika segítségével fokozatosan 

szabadítja fel a formálásban rejlõ lehetõségeket. 

Egyre több szabadon áramló nyilvános fedett, de 

kontrollált tér jelenik meg az építészeti 

koncepciókban teret nyújtva a határtalanság iránti 

vágyunknak.

221. Pilléreken álló városi épület terve, mely 
szabad és irányítatlan mozgást enged a ház 
alatti köztéren.

222. K urokawa: Fukuoka 
Bank központi épülete, 
1975 /forrás: Bognár 
Botond: Mai japán 
építészet, Mûszaki 
Könyvkiadó, Budapest, 
1979 - 162.o.

223. Jean Nouvel: Madridi Reina Sofia 
Mûvészeti Központ bõvítésének elsõ díjas 
pályázati terve, 1999 /forrás: el Qroquis 
112/113 – 189.o.
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7. K o r t  á r s   h e l  y z e t k é p
7.1 Klasszikus, populáris és avantgárd építészeti kultúra

A bennünket körülvevõ világ széttöredezett és heterogén, ugyanakkor „földünk 

összeért”, kultúrák, tájak egybemosódnak, lassan legszorítóbb határunkká maga a 

bolygó válik. Nincsenek egységes tudományos modellek a természet megismerésére 

és a társadalmak is feloldódnak a sokféleségben. Az ember világhálókon csatangol, 

szelleme a végtelent érzi, de teste még helyhez, élete pedig a földi múló idõhöz 

kötött.

Korunk esztétikai környezetének elemzésekor Almási Miklós62 anti-esztétikájában

hármas felbontást ad: „A mai mûvészet hármas univerzumá” – t a klasszikus, az 

avantgárd és a populáris kultúrák egymás mellettisége, egymásra utaltsága, 

együttélése jellemzi. A mûvészetelméletet, így az építészetelméletet is 

hagyományosan a hierarchikus szemléletmód irányítja, így elemzéseinek tárgya a 

csúcson lévõ klasszikus és avantgárd „magasmûvészet”, míg épített környezetünk 

nagy részét alkotó „tömegmûvészetrõl”, populáris építészeti kultúráról ritkán szól.

A jelen kutatás elsõdleges tárgya a külsõ és belsõ határa, annak térisége, ezért 

megpróbálja a kortárs építészetelméletek hagyományos felosztásait mellõzni és azt 

keresi, hogy milyen különbségek léteznek a külsõ és belsõ közti átmenetek térbeli 

megformálásában, az épületek és környezetük kapcsolataiban. Feltételezzük, hogy 

az építészetben egyetemesen jelenlévõ törvényszerûségek, a kutatás korábbi 

fejezeteiben ismertetett térviszonyok és átmenet helyzetek ismétlõdnek, ill. 

újrafogalmazódnak a kortárs extrém és sokszínû világában és ebbõl a szempontból, 

az egyébként elkülönülõ, távolinak, esetleg ellentétesnek tartott építészeti kultúrák, 

ezeken belüli tendenciák is azonos eszköztárral dolgoznak. Felállítható az építészeti 

irányzatok új típusú osztályozása a külsõ környezet, tér és az épület belsõ tereinek 

kapcsolata alapján, levonhatók általános következtetések a globalizálódó építészeti 

kultúra magatartásából, a mai emberi környezet tagoltságából, építészet és táj, 

tömeg és tér, külsõ és belsõ viszonyából.

Az építészeten belül is megtarthatjuk Almási hármas felosztását és elkülöníthetjük a 

klasszikus, a populáris és az avantgárd kultúrát.

62 /forrás: Almási Miklós: Anti-esztétika, Helikon Kiadó, Budapest 2003 - 11.o.
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A klasszikus építészet mára már kettõs gyökerû: egyrészt a 

történeti építészet, másrészt a klasszikussá minõsült 20. 

század eleji modernizmus táplálja. Stabil, biztos, általánosan 

elfogadott értékrendet ad. Az épület a folyamatosan múló idõ 

része, szellemisége a múltból táplálkozik és tudását a jövõbe 

örökíti. Klasszikus emlékeink, hagyományaink között élünk és 

ugyanakkor folyamatosan újraalkotjuk, megújítjuk õket: 

mindezt pl. a neoklasszicizmus idõtlen divatja vagy a 

késõmodern továbbélése bizonyítja. Kompozíciós elveik, 

formálásuk kortársunk: szimmetria és aszimmetria, kompozíció 

és pozíció, hi erarchia és egyenrangúság, terek sorolása és 

áramló tér, zártság és nyitottság, magas tetõ és lapos tetõ stb. 

egyaránt a hagyományos klasszikus építészeti eszköztár 

része.

A populáris építészeti kultúra a tömegekre épít, 

megfelel a médiákon nevelt átlagbefogadók

elvárásainak. Kiszolgálja az építtetõt és a 

használót, a közízlés kívánságait keresi. A 

klasszikus építészet alapmítoszait variálja, elemeit 

felnagyítja, vegyíti, tetszõlegesen kölcsönöz és idéz 

formákat különbözõ korokból és regionális 

kultúrákból. „Az elvek hiányának szisztematikus 

alkalmazása”63 jellemzi. Választott stílusa egyrészt 

a világ bármely részérõl származó klasszikus történeti építészet újrajátszásán 

alapuló posztmodern, másrészt a klasszikussá vált modernizmus formakincsének 

utánzásával, átalakításával született neomodern. A mának, a pillanatnak, az aktuális 

divatnak él, az eltömegesedés és a fogyasztói társadalom szociológiai, gazdasági és 

szellemi jelenségeit tárgyiasítja.

Az avantgárd építészeti magatartás /advanced architecture/ célja mindig az 

érvényben lévõ klasszikus formálási elvek lerombolása, az aktuális társadalom 

kritikája és formálása. Elutasítja a tömegízlés kiszolgálását helyette intellektualitást, 

63 Rem Koolhaas: A jelleg nélküli város /forrás: Mérhetõ és Mérhetetlen, szerk.: Kerékgyártó Béla, 
Typotex, Budapest 2000 – 393-394.o.

224. Ferencz István: Avasi 
egyházi együttes, Miskolc 
2000
A történeti építészetet idézõ 
beépítés, formakincs és 
anyaghasználat vegyül a 
modernizmus kompo-nálási
elveivel.

225. Táborhegyi lakópark, Budapest 2001
A rendszerváltás óta a piaci lakásépítések 
többsége helytõl független tömegépítészeti 
termékeket állít elõ az aktuális 
divathullámoknak megfelelõ stílusban.
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szabadságot, újat, egyszerit és egyedit követel. Tudomásul 

veszi az állandó változást és alkalmazkodik hozzá, az új 

tapasztalatának ábrázolására törekszik ezért a mát rögzíti, 

elveti a múltat és elfordul a jövõtõl. Formái szellemi hátterét és 

igazolását a képzõmûvészetek / festészet, szobrászat, 

médiamûvészetek, virtualitás /, a filozófia / esztétika, 

nyelvelmélet, szemiotika / és a tudományok / matematika, 

fizika, csillagászat / elméletei adják.

Avantgárdnak minõsül minden, ami feltûnést keltõen új, 

azonban a francia avantgarde / elõõrs / kifejezést nagyon 

sokféleképpen használta, ill. lefoglalta már a kultúrtörténet és 

mûvészetelmélet, ezért a kortárs építészet „úttörõi” inkább az 

angol advanced / haladó, elõremutató, útkeresõ / szóval 

jellemzik saját alkotói magatartásukat és építészetüket. Az advanced, haladó szó utal 

a befejezetlenségre, az állandó mozgásra, változásra, elõremozdulásra. Nemcsak 

felderít, hanem mindig továbblép. Ugyanakkor a hasonló jelentésû francia eredetû 

szó helyett az angol elõtérbe kerülése jelzi a klasszikus modernizmus európai 

gyökereitõl való elmozdulást és az amerikai kultúrán nyugvó globalizáció erõsödését.

Korunk építészetének elméleti megközelítése, értékelése, osztályozása nagyon 

sokrétû, de három párhuzamosan létezõ szempontrendszer kiemelhetõ: 

- építészet, mint mindig változó, megújuló és újító mûvészet

- építészet, mint a klasszikus emberi létezés humánus közege

- építészet, mint alapvetõ emberi szükséglet

Kunszt György64 napjaink iránymutató építészetelméleti személyiségeinek számát 

háromra redukálva Jencks – Frampton – Correa triumvirátusáról ír. Nem véletlen, 

hogy a különbözõ elméleti megközelítések vezetõ teoretikusai más-más kultúrkörbõl, 

civilizációból származnak és a fent említett szempontrendszerek közül eltérõeket 

preferálnak. Amerikai építészteoretikus Charles Jencks65 a 70-es évek elejétõl

64 Kunszt György: Valóban Kenneth Frampton az építészetelmélet legfontosabb mai alakja? /forrás: 
Kunszt György: Értékválság az építészetben, Terc, Budapest 2003
65 Charles Jencks: Architecture Today, Abrams, New York, 1982 - könyvében a posztmodern 
pluralizmus alapján osztályoz, majd az ezredvég építészeti gondolkodását a The Architecture of the 
Jumping Universe, Academy Editions, London, 1995. könyvében már a „forma a világképhez igazodik” 
állítással jellemzi. Elõtérbe kerül a tudomány és a filozófia, mint az építészeti kifejezés mozgatója. 
/forrás: Kunszt György: Az ezredforduló építészetének értelmezése – Kunszt György: Értékválság az 
építészetben, Terc, Budapest 2003

226. Bán Ferenc: Hétvégi 
ház, Tokaj 2000 
Természetközeliség és 
idegenség, fõvárostól és 
tömegektõl, hétköznapi 
küzdelmektõl távoli 
építészeti magány mai 
csendes gubacsai.
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kezdve írásaiban elemzések, táblázatok 

segítségével értékeli és rendszerezi a világ vezetõ 

országainak építészeti tendenciáit és a köztük lévõ 

összefüggéseket. A hangsúlyt mindig az újra, 

eredetire, sokkolóra helyezi. A „luxusépítészet” 

folyamatait, ugrásait, bárhol felbukkanó meglepõ 

fordulatait kutatja, az építészeti alkotás, mint 

környezetétõl független (mû)tárgy érdekli, mely a 

világkép tükrözõje.

Ezzel szemben a kortárs építészetelmélet 

elsõsorban Európában nagy hatású alakja, az 

angol Kenneth Frampton66 az elszabadult 

építészeti kreativitás ellen küzd, számára a hely 

adottságainak sokoldalú figyelembevétele a 

legfontosabb. Helyhez, helyszínhez, kulturális 

hagyományokhoz, tektonikához kötõdõ kritikai 

regionalizmus építészetének elméleti alapjait adja

és elutasítja az építészeti avantgárd 

megnyilvánulásait. Az építészetet a környezet 

alkotó folyamataiba illeszti, számára egyaránt 

értékes múlt és jövõ.

Charles Correa67 korunk nagy hatású indiai 

építésze, a harmadik világ giga-városainak

katasztrofális szociális és környezeti állapotának 

tudatosítását, beavatkozási lehetõségek 

keresését, az építészeti magatartás és felelõsség 

kérdését is elméleti problémává emeli. Az etika az 

esztétika elé kerül, legfontosabbá a használó, az 

ember válik.

Az építészettörténet és építészetelmélet elemzéseinek többsége a 

„magaskultúrához” tartozó klasszikus és avantgárd építészeti alkotásokat vizsgálja. 

66 Kenneth Frampton: Kritikai regionalizmus: az ellenállás építészetének hat pontja, 1983 /forrás: 
Mérhetõ és Mérhetetlen, szerk.: Kerékgyártó Béla, Typotex, Budapest 2000 – 292-305.o.
67 /forrás: Charles Correa, Thames & Hudson, London 1996

227. Frank O. Gehry: Vitra Múzeum, Weil am 
Rhein /D 1989 
Gehry, az amerikai „fenegyerek”,  akinek 
épület szobrai „benépesítik” Európát, és 
felpezsdítenek szunnyadó városokat.

228. Pályaudvar, Sevilla, E 2000
Madrid – Sevilla gyorsvasút fejállomása, ahol 
a déli fény, átlátható terek, érinthetõ anyagok 
fogadják az utazót

229. Charles Correa: Gandhi Emlékmúzeum, 
Sabarmati Ashram, 1963
indiai falusi asszonyok a múzeumban – a
terek nyitottsága, szabadsága a helyi 
hagyomány és Gandhi szellemiségének 
megörökítõje
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Az építészek nélküli építészet, avagy Janáky István68 szóhasználata szerint a 

mûépítészettõl elkülönülõ spontán építés eredményei ritkán képezik tárgyát a 

környezetünkrõl való gondolkodásnak. A térelméleti megközelítés megkívánja az 

építészeti kultúrák közti határok elmosását, ugyanakkor a kortárs helyzetkép 

leírásákor, mai szóhasználattal „advanced” / haladó, útkeresõ / építészetre kell 

helyezni a hangsúlyt, mivel a klasszikus és a populáris építészet már 

hagyományosnak, ismertnek vélt, a korábbi fejezetekben elméletileg feltárt külsõ és 

belsõ közti átmenet helyzetekkel dolgozik.

7.2 Advanced architecture – Útkeresõ építészet

A kortárs útkeresõ építészet / advanced architecture / elveinek megfogalmazását egy 

nemzetközi kutatócsoport adta a „The Metapolis Dictionary of Advanced 

Architecture”69 címû könyvében, melyben a kortárs város és építészet jelenségeit 

ismertetik és elemzik a mai technológiák, szellemi áramlatok, gazdasági, társadalmi 

folyamatok tükrében.

A mai útkeresõ építészet a digitális robbanás, a globalizáció eredménye; a digitalizált 

társadalom sajátja. Lényege az állandó változás, mozgás és a folyamatos 

információcsere. Szemben akar állni és továbblépni minden korábbi tudáson, ezért 

68 Janáky István: Magyarország két építészete, 1985. – Janáky István: A hely, Terc, Budapest 2001 -
79.o.
69 The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture, Actar, Barcelona, 2003.

230. Archikubik, Xavier
Creus, Transpolis, Global 
under-ground, 1999
/forrás: The Metapolis 
Dictionary, Actar, Barcelona 
2003 - 266.o./
Vízió, melyben különbözõ 
világvárosok /New York, 
Barcelona, Berlin, London/ 
metróhálózatai egymásra 
csúsznak, megszületik a 
totális globális világ, ahol 
már nemcsak a virtuális 
világhálón, hanem valós 
tériségükben is közelednek 
egymáshoz tájak és 
kultúrák.
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görcsösen követi a technológia / ipar és technika / változásait és alkalmazza újításait, 

értelmezi és felhasználja a tudományos logikát; az elméleti kutatást is kötelezõen az 

építészeti gondolkodáshoz, tervezéshez kapcsolja. Az építészet kulturális, filozófiai, 

mûvészeti folyamatokra reagál, ill. azokra ösztönzõleg hat, ezáltal az útkeresõ 

építészet aktívan a magaskultúra része.

Az „advanced architecture” szellemiségében nyitott; nem zárt, nem befejezett, nem 

meghatározott rendszert alkot. Lényege az új, tehát a klasszikus és a populáris teljes 

tagadása. Ezen túl nem korlátoz, hanem a lehetõségek megsokszorozására 

törekszik. Hisz a komplexitásban, a meglévõ környezet heterogén adottságait

pozitívumként kezeli és folyamatosan információkat keres, gyûjt és használ. Túllép a 

tárgyakra, épületekre összpontosító építészeti gyakorlaton és elméleten, 

szándékosan kapcsolatteremtõ építészetté válik. Egyszerre globális és lokális: glocal 

– nemzetközi szellemi és gazdasági folyamatok része, eszköze és célja a világháló, 

ugyanakkor konkrét építészeti tervei az adott helyi adottságokhoz kötõdnek és 

bennük a kontextus, város, geográfia kérdései kiemelkedõ szerephez jutnak.

Milyen építészeti tendenciákban, egyéni építészeti alkotók munkáiban és milyen 

térformálásban, külsõ és belsõ tér közti átmenet helyzetekben realizálódnak az 

„advanced architecture” elméleti szándékai? A kortárs építészeti irodalom 

sokféleképpen kategorizál és nevez meg áramlatokat és képtelen az egyszerre 

jelenlévõ irányzatokat, alkotókhoz kötõdõ egyéni stílusokat maradéktalanul leírni, 

mivel folyamatos a változásuk, egymásra hatásuk. Legkönnyebben a kívülrõl látható 

forma tesz különbséget az épületek között, mivel a látvány egyértelmûen és azonnal 

értékelhetõ. A funkció, szerkezet, anyaghasználat, stb. is tisztán elkülöníthetõ 

építészeti szándékokat tükröz. 

A jelen kutatás azonban új szempontrendszert létesít elõnyben a kortárs építészeti 

helyzetkép leírásakor: feltételezi, hogy elméleteikben és formálásukban karakteresen 

eltérõnek ítélt áramlatok közelíthetõk, amennyiben a körülöttük levõ külsõ tér és saját 

belsõ terük közti kapcsolatokat vizsgáljuk. Hogyan használható, segít-e a 

tájékozódásban a korábban ismertetett hármas rendszer: melléhelyezés, áthatás és 

befoglalás térkapcsolatokat feltáró elmélete?

Eredményez-e valami teljesen újat külsõ és belsõ közti átmenetek szempontjából az 

„advanced architecture”, a mai útkeresõ építészet?
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7.3 Fragmentáció
Az ezredvégi építészet leginkább a fragmentációval jellemezhetõ, mely a 

széttöredezett világ, az egységes tudományos világkép és emberi értékrend 

hiányának tudatosulása, a társadalmi sokféleség, a szubjektivizálódás és az 

individualizáció építészeti megfelelõje. 

A fragmentáció a kortárs építészetben a külsõ és belsõ tér közti átmenet helyzetek 

szempontjából különbözõ törések mentén realizálódik:

- törés külsõ és belsõ között - világok függetlenítése, elzárása egymás elõl;

- tömegtörések – külsõ formában is megjelenõ látványos szabdaltság, mely 

folyamatos kommunikációkényszert tükröz külsõ és belsõ között;

- külsõ és belsõ közti különbség széttörése - köztes helyzetek, bizonytalanságok 

értékelése és külsõ és belsõ terek egyesítésének szándéka határaik gyengítése 

révén.

Természetesen az osztályozás önkényes és a külsõ és belsõ tér közti kapcsolatot, 

átmenetet helyezi a középpontba. Ugyanakkor a klasszikus építészeti formálást 

elutasító, állandóan újat keresõ mai haladó építészet sem tud a földi lét fizikai 

korlátain, az épületek használhatóságából adódó kényszereken túllépni, így 

szélsõséges formai megnyilatkozásai ellenére is elsõsorban a térviszonyok 

hagyományos hármas eszközrendszerével él:

- külsõ és belsõ világ közti éles törés a kapunál kényszerûen feloldódik, a kapu a 

gyenge pont, akárcsak egy középkori vár esetében volt;

- formatörései átmeneti térhelyzetek sokaságát eredményezik külsõ és belsõ tér 

között, az alkalmazott geometria és ebbõl létrejövõ formakincs újszerû, azonban 

a hagyományosan sarkokkal, öblökkel, árkádokkal, stb. tagolt épületek örök 

dialógusa környezetükkel újraszületik;

- hagyományos építészeti dichotómiák feltörése a külsõ és belsõ terek egyesítése 

révén az áramló térkoncepciót helyezi elõtérbe, melynek a japán kultúrában és a 

20. századi klasszikus modernizmusban is jelentõs múltja van.

Az építészettörténet és- elmélet által minõsített, elemzett alkotások jelentõs része 

környezetében szabadon álló objektum. A történeti építészetben a rendeltetésében 

kiemelkedõ épület /templom, vár, palota, városháza, stb./ kerülhetett ilyen helyzetbe, 

míg a modernizmus és az amerikai, hatalmas területeket birtokló építészet ezt a jogot 
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általánossá tette és a házak többsége körüljárhatóvá vált. A kortárs útkeresõ 

építészet sem tûri már el a közeli szomszédságot és él a szabadonállóság adta

lehetõségekkel: épületei hagyományos emberi ház, városi háztömb, vagy akár 

városrész léptékûek, határaikat általában a külsõ tér adja. Így a formálás szabad az 

ég, a föld és az oldalak felé a térben, ill. a klasszikus kompozíciós elvek, technikai 

lehetõségek sem kötik többé az építész képzeletét. A hangsúly az új keresésére, a 

plurális világ egy újabb egyéni helyzetének megteremtésére helyezõdik.

7.3.1 törés külsõ és belsõ tér között

„Mivel a belsõ és a külsõ különböznek egymástól, a fal – a váltás helye – építészeti eseménnyé válik.”
Robert Venturi, 196670

A zártság, a kompaktság az építészeti formálás egyik legfontosabb, a kezdetektõl 

állandóan jelenlévõ megnyilvánulása /ld. 6.2 fejezet/; „az én házam, az én váram” 

elhatárolása, megvédése az idegen világtól emberi alapszükséglet. A történeti és 

kortárs építészetet ezért egyaránt jellemzi a külsõ és belsõ tér, a nyilvános- és

magánvilág közti határ erõteljes kiépítése, tárgyiasítása.

Az ókori civilizációk lakóépületeinek többsége kívülrõl zárt tömeg, belsejében

azonban átrium külsõ tere szervezte maga köré a ház helyiségeit. Kifelé teljes 

zártság, életükben teljes nyitottság az ég felé egyszerre volt jelen, természeti 

lényként lelkük és testük nem volt bezárható. Teljesen zárt tömegek szobrokként, 

jelként, belsõ tér nélkül éltek a végtelen térben, a belsõ tereket is rejtõ kívülrõl 

teljesen zárt építmények pedig csak a fény nélküli lét, a halál épületei voltak. Ezzel 

szemben a ma embere képes magát bezárni vagy bezáratni és technikai 

lehetõségek biztosítják ennek komfortos építészeti megoldását. Zárt 

dobozáruházakban lõdörgünk, múzeumainkban természetes fény nem zavarja a 

képek élvezhetõségét, lakócelláink sötétítõfüggönyeit szorosra húzzuk. 

Elszigeteltség, biztonság, korszellem…? Elveszítetjük folytonos szükségszerû

kapcsolatunkat a külsõ térrel.

Külsõ és belsõ tér szándékosan kiélezett kettõssége, a külsõ és belsõ tér közti teljes 

törés, az égtõl, földtõl, környezetétõl hermetikusan zárt belsõ mai építészeti 

megfogalmazása összefüggésbe hozható a valós világ és a virtuális világ 

70 /forrás: Robert Venturi: Összetettség és ellentmondás az építészetben, Corvina, Budapest, 1986 -
117.o.
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párhuzamos létezésével és a köztük húzódó egyértelmû határral. A valóság helyhez, 

idõhöz és a fizikai léthez kötött, míg a virtualitás szabad szörfözés: folytonos haladás 

vagy ugrálás térben és idõben, de egy állandóan változó zárt világban. A virtuális 

építészeti tér nélkülözi a valós építészet kötõdéseit helyhez, szerkezethez, 

anyaghoz. Térhatárai súlytalanok, nincs kint és bent, fent és lent, felületei és terei, 

információi új típusú élményeket adnak. A valós építészet anyaghasználat,

tükrözõdések, fények, színek segítségével keresi a 

virtuálisan könnyen reprodukálható effekteket, míg 

a virtuális építészet sokszor a „valósághûség” 

álmát kergeti. Azonban a két világ között nincs 

átmenet. Is-is lehetõségeket nem ajánlanak

Szigorú határ mentén egymás mellett léteznek. A 

be- és kilépés egy kattintás. Nincs rávezetés, nincs 

bolyongás, csak itt vagy ott van, csatlakozás vagy 

kapcsolat bontása. 

Az advanced architecture napjaink két formálásában, elveiben 

szélsõségesen távolinak tartott irányzatában – skin /felület/ 

építészet és a biomorf építészet - egyaránt kiélezetten jelenik 

meg a határ külsõ és belsõ tér között. Az épületek kompaktak, 

objektumok a térben. Beburkolt dobozok vagy biomorf testek, 

melyek külsõ megjelenésében a forma /szélsõségesen

egyszerû racionális vagy természeti képzõdményre utaló 

amorf tömeg/ és a forma kérge, felszíne dominál. A határoló 

felületek zártak és folytonosak, az épület autonómiája elutasítja 

a hagyományos kapcsolatteremtést a külsõ térrel. A ház 

formájával a természeti táj vagy a városi táj egy különleges 

elemévé válik, belsõ tereivel azonban nem reagál a 

környezetére. Az épület határoló felülete vagy a belsõt és a 

külsõt egymás elõl kölcsönösen teljesen rejtõ zárt, vagy 

egymás másságát sejtetõ áttetszõ felület. A bejárat az egyetlen 

szükségszerû rossz, mely megtöri az elzárkózás, a kompakt 

szoborszerûség felületét. Ezért nem hangsúlyos; a külsõ tér 

tagolásai sem emelik ki helyzetét és épületforma sem vált az 

észrevétlen foltként viselkedõ bejáratnál.

231. Multiplex mozi homlokzatának 
virtualitást sejtetõ részlete. Rüdiger Lainer, 
Bécs /A 2001

232-233. Massimiliano 
Fuksas Információs 
pavilonja a Velencei 
Építészeti Biennálén. 
Velence /I 2000
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A tökéletes zártság az építészet funkcionális voltából adódóan 

nem megvalósítható. Építészeti belsõ tér nem építhetõ és nem 

használható külsõ kapcsolat nélkül. Christo & Jeanne-Claude

nagyhatású alkotása, a berlini Reichstag felújítás elõtti 

beburkolása képzõmûvészet, építészet és történelem határán 

született. A külsõ néhány napra teljesen elválhatott a belsõtõl, 

az épület belsõ tere megközelíthetetlen, csak a történelmi 

emlékezet élteti. A burok bezárja a múltat, figyelmeztet az 

épület szimbolikus jelentésére. Christo, a nyilvánosság 

mûvésze a beburkolással, a tökéletes zártság eszközével él.

Az egymástól teljesen elkülönülõ külsõ és belsõ tér útkeresõ építészeti koncepciója a 

bejárat észrevétlenségére törekszik. Meg akarja õrizni a külsõ tér feltételezett

homogenitását, melyben a titkos belsõt rejtõ tömeg szabadon körbejárható. A két 

univerzum egymás által létezik: a formára koncentráló szoborszerû tömeg, mely 

belsejének ismerete nélkül is képes érvényesülni és a hermetikusan zárt belsõ tér, 

melynek építészeti karaktere, használata független a külsõtõl.

A két tér között létezõ szükségszerû kapcsolat, az átmenet többféleképpen 

elrejthetõ:

- jeltelenítés – a bejárat az anyagában homogén és zárt folytonos felületû 

homlokzat azonos minõségû része: ott van, de nem látszik;

- jelentéktelenné tétel – a bejárat mérete vagy térbeli helyzetének 

jelentéktelensége miatt az épület összhatása dominál, az átmenet szinte 

észrevétlen és természetes;

- eltûntetés – a bejárat az épület és környezetének vízszintes érintkezési síkja alá 

vagy felé, „láthatatlan” helyre kerül, így a külsõ és belsõ tér közti átmenet a 

látványból eltûnik: van, de valahol máshol.

A következõ kortárs példáknál lényeges koncepcionális szándék a külsõ és belsõ 

közti törés, a terek teljes elkülönítésének biztosítása. Különbözõ módon próbálják 

megtagadni a szükségszerûen létezõ külsõ és belsõ terek közti átmenetet.

234. Christo & Jeanne-
Claude: Reichstag 
beburkolása, Berlin /D 1995
/forrás: Philip Jodidio 
Formes nouvelles, Taschen, 
Paris 1997 - 147.o.
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Herzog & de Meuron a bázeli rendezõpályaudvar kemény 

ipari, de svájci létének megfelelõen viszonylag rendezett 

környezetében épült Váltóháza a minimalizmus és a skin-

építészet stílusjegyeit egyaránt magán viseli. Az épület 

tömege, alaprajza botrányosan egyszerû, belsõ funkciója sem 

igényel különösebb fizikai kapcsolatot a külvilággal. Szabadon, 

magányosan áll a nagy nyitott, gyalogosok által nem használt 

térben, azonban a kubusra burokként rátekert vörösréz 

szalagrendszer vizuálisan és szellemileg is csábít. A gondosan 

hajlított szalagok távolról sejtelmes bõrnek tûnnek, a talaj 

közelében azonban már megszûnik távolságuk a valós belsõ 

faltól, ráfeszülnek a kompakt tömegre. Ezáltal lehetõséget ad 

külsõ és belsõ közti átmenetre: a doboz egyszerû vörösréz 

borítású ajtóival a belsõ funkcióknak megfelelõ helyeken 

szükség esetén egy pillanatra megnyílhat. A bejáratok a fal 

anyagával azonos felületminõségû jeltelen kapuk. A 

homlokzatfelület nem teljesen egynemû, az „újszerû ruha” 

felcsúszik, eltávolodik a külsõ alapsíktól. Az épület által maga 

körül generált tér homogén marad, a tömeg szoborszerûsége 

jól érvényesül, nincs elsõdleges nézet vagy megközelítési

irány és a megjelölt alsó szinten lehetõség adódik a bejáratok 

elhelyezésére. Átmeneti helyzetre az alapsík, az oldalhatár és 

a felsõ térhatár sem utal. A bejáratok, az átmenet helyzetek 

külsõ és belsõ között majdnem tökéletesen észrevétlenek.

A szokatlan formákat keresõ, a hagyományos kompozíciós elveket mellõzõ, újszerû 

anyagokkal és tömegekkel kísérletezõ építészeti alkotások többsége a külsõ és 

belsõ tér közti átmenet szintjén nem eredményez az épület szélsõséges 

megjelenésének megfelelõ bejárat helyzetet. Az átmenet szükségszerûen a külsõ 

környezet adottságaihoz igazodik, nem lehet és nem is tud teljesen öntörvényûen 

viselkedni. Általában a belsõ közösségi funkció is megköveteli bejárat kiemelését, így 

a külsõ és belsõ világ közti különbség, törés az átmeneti tér segítségével finomodik, 

a bejárat helyzet gyengíti az extremitást.

235 -237. Váltóház 
összképe, homlokzati 
felületének részle te és 
földszinti alaprajza.
Herzog & de Meuron: Signal 
box, Bázel /Ch 1995
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A NOX Édesvízi pavilonja Rotterdam közelében 

egy mesterséges szigeten fekszik, ahol víz által 

formált táj és az ember által meghódított víz 

egyszerre a környezet alkotója. A 61 méter 

hosszan elnyúló, rozsdamentes acéllemez borítású 

folyékony forma, tagadja az ortogonalitás, síkfelületek, élek, sarkok alkalmazását. 

Kívülrõl a tömeg az „olyan, mint” biomorf és geomorf képzelettársításoknak enged 

utat, belsõ tereiben pedig a változó fényhatásoknak köszönhetõen a virtualitás 

világát idézi. A forma létrehozását, tervezését és megvalósítását a digitális technika 

teszi lehetõvé és belsõ dinamikus rendszerét is számítógép vezérli. Az épület 

formája révén kíván a környezetével együtt élni, ezért a homogén felületû tömeg 

egységesen, zártan a talajhoz simul. Ugyanakkor belsõ tere a külsõtõl teljesen 

független, elutasít mindennemû kapcsolatot. Azonban valahogy be kell jutni ebbe a 

szokatlan és újszerû belsõ térbe, szükséges egy bejárat, egy hely, ahol megtörik a 

külsõ gömbölyded forma. Technikailag még nem megoldható az épület egységét, 

folyékony formáját nem sértõ, láthatatlan felszíni helyzetbe kerülõ kapu kialakítása. 

Ezért az átmenet egyértelmûen érzékelhetõ és létrejön a forma és a tér 

egynemûségét megszakító nem kívánt átmeneti helyzet. Talán ez is indokolja, hogy 

a H2O pavilon publikációi a bejárati oldalt soha nem mutatják.

Átrium köré szervezett „útkeresõ” bevásárló-

központ nyíltan vállalja külsõ és belsõ világ közti 

törés megjelenítését; a „plazák” belsõ tereinek

befelé fordulását és környezetüktõl való 

függetlenedést. Teljesen zárt, kék alapszínû, 

alumínium korongokkal burkolt puha tömeg 

szoborként viselkedik, bejáratai egyszerû, jól 

látható „szájak” hagyományos kapuhelyzetben.

Azonban az épület egészéhez képest a külsõ és 

238-240. H2O pavilon 
külsõ tömege, alaprajza 
és belsõ tere.
NOX, Neeltje Jans /Nl 
1997
/forrás: Aaron Betsky: 
Landscrapers, Thames & 
Hudson, London 2002 –
42.o.

241. Future Systems: Selfridges nagyáruház, 
Birmingham /GB 2003
/forrás: Octogon 32/33 – 23..o.
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belsõ közti átmenet helyzetek elhanyagolható méretûek, ezáltal a látványban is 

jelentéktelenné válnak.

Zumthor bregenzi mûcsarnoka autonóm tárgy, 

üvegtáblákkal burkolt hasáb. Az áttetszõ felület 

erõteljes anyaghatása az épület tömegszerûségét 

hangsúlyozza, szemben a modernizmus átlátszó 

üveggel határolt, a tér jelentõségét kiemelõ 

építészetével. Itt a belsõ és a külsõ tér 

kölcsönösen elzárkózik egymás elõl, csak sejteti a 

másikat. Ezért a bejárat sem akar karakteres 

átmenetet képezni köztük, így egyszerû és 

természetes funkcionalizmussal, három 

homlokzati burkolótábla átlátszóvá tételével 

keletkezik. Ugyanakkor a két összetartozó épület /mûcsarnok és iroda-kávéház/ által 

határolt városi téren a mûcsarnok „kapuja” mégis definiál egy térsávot, melyet a 

kávézó kiülõi is tiszteletben tartanak, így még inkább érzékelhetõvé válik léte.

A párizsi La Villette park fontos részeként egy 

vízfelületen „úszik” a 36 méter átmérõjû, elõadó-,

vetítõtermet magába záró acél gömb. 

Környezetének látványát és hangjait is 

visszatükrözi homogén felülete, zárt szabályos 

tömege. A szoborszerûség illúziója tökéletesen 

érvényesül, mivel látszólag külsõ és belsõ tér 

között nincs kapcsolat, a bejárati helyzet teljesen 

rejtett. Az épületet alulról, csak a park egy önálló, a külsõ látványban nem jelenlévõ 

szintjérõl lehet megközelíteni, ahol csak az irányító jelzésrendszer emlékeztet a felsõ 

teret uraló gömb létére. Megélt külsõ tér és mûködõ belsõ közötti átmenet eltûnik…

Külsõ és belsõ tér kettõssége, egymástól való elidegenedettségük a mai populáris 

építészeti kultúrának is általános ismérve. Városi plazák és zöldmezõs 

raktáráruházak dobozai zárt tömegként vannak jelen a környezetben. Az „otthonos, 

komfortos, csillogó” belsõ hatalmas kapuival csábít befelé. A külsõ egyetlen 

lényeges, formailag hangsúlyos részévé az átmenetet biztosító kapuzat válik. A 

határon egy pillanat átlépve kint vagy bent vagyunk. Választhatunk.

243. Adrien Fainsilber: La Géode á La Villette, 
Párizs /F 1986

242. Peter Zumthor: Kunsthaus, Bregenz /A 
1997
/ forrás: Octogon 16 – 42..o
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7.3.2 Tömegtörések

Kortárs építészeti formatörések sokféle és szabad 

burjánzásának megértése megköveteli a jelenség történeti 

áttekintését. Az építészeti alkotások nagy része összetett 

tömeg, melyekben a tömegek tagolását az épület funkciója, 

szerkezete, környezetében elfoglalt szerepe és helye, a 

kompozíciót irányító hierarchia és az alkotói szándék

befolyásolja. A tömeg megtörései különbözõ térhatárokat és 

térhatásokat hoznak létre, így differenciálják a külsõ és belsõ 

teret, ill. a köztük lévõ átmeneteket. A klasszikus bejárati 

helyzet is elsõdlegesen a homlokzati felület 

tömegszerûségének, mélységének érzékeltetésével születik. 

Feltörik, megnyílik a mélység, a kapu átmeneti terébe a fal 

vastagságának köszönhetõen kialakuló oldalfalak vezetnek. A 

gótikában a fal tördelt tömeggé válik, anyagtalanságra 

törekszik, utat enged a térnek és a fénynek. Ugyanakkor a a 

gótikus kapuzatokat elemezve is láthatjuk, hogy az 

épülettömeg megõrzi kompaktságát, láthatatlan, de 

érzékelhetõ határozott kontúrjait, formai és kompozíciós 

egységét és a frontalitás európai hagyományait alkalmazva a 

bélletes kapuk átmeneti terei a fal vastagságában foglalnak 

helyet. /ld. 6.2.2 Kapu – küszöb/

A zárt tömeg árkád, tornác kialakításánál még határozottabban 

feltörik és már nem kizárólag a fal vastagságában létezik a 

külsõ és belsõ közti átmenet tere, hanem önálló a határoló 

faltól felszabaduló térré válik. A klasszikus építészeti 

hagyomány árkád és tornác helyzetei az épület tömegének 

szerves részei, nem tömegtoldalékok, hanem mintegy a ház 

egészébõl kiharapott, kitört, részben a külsõnek megnyitott, 

átengedett belsõ terek. Az épületet általában nem frontálisan 

tárják fel, hanem a zárt falat kísérve nyújtják már távolról 

láthatatlan bejáratok lehetõségeit a tömegtörések mögött.

244. San Vitale templom 
egymásra épülõ tömegei. 
Ravenna /I VI. sz.

245. Amiens-i katedrális 
középsõ kapuja. /F XII. sz.

246. Tornácos hosszúház 
Magyarpolányban. /H 1902
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A Földközi-tenger környékének klimatikus viszonyai és 

régmúltból eredõ építészeti hagyományai felmentették a 

tömegformálást az épületet összetartó, tömegegységét jobban 

megkövetelõ magastetõ alkalmazásától és lehetõvé tették a 

helyi népi építészetben a szabadon egymás mellé és 

egymásra helyezett egyszerû tömegformákból való építkezést. 

A bejárati helyzetek ösztönösen a tördelt tömegek által 

generált átmeneti tereket, sarkokat, öblöket hasznosítják; 

védettek, változatosak, a frontalitás és a párhuzamos kísérés 

szabályos megnyilvánulásait sem használják. 

A hagyományos japán lakóházak is gyakran elõnyben 

részesítik a cikk-cakk kontúrt, az összetett belsõ tér és funkció 

igényei szerint alakuló tördelt tömegformálást, mely váratlan 

térhelyzeteket, átlátásokat és átmeneteket eredményez. Az 

emberi élet az állandóan változó természet része, a ház sem 

tömegével, sem tereivel nem zárkózik el a külvilágtól, szabdalt 

tömege is a külsõ és belsõ közti folytonos párbeszéd 

fontosságára utal.

Az európai építészet a 19. század közepétõl kezdve fokozatosan veszíti el 

épületeinek hagyományosan értékes kompaktságát. A zárt történeti városok 

határainak megszûnése nagyobb mozgásteret biztosít az építészeti beavatkozások 

számára, egyre több épület függetlenedik épített szomszédaitól, felszakad az utcák 

zártsorúsága és a szabadon álló beépítés már a lakóházak szintjén is gyakorivá 

válik. A kulturális változások nyitottabb szemléletet eredményeznek, a korábbi 

akadémikus gondolkodásmód háttérbe szorul, az alkotóknak és megrendelõknek 

lehetõségük van távoli kultúrák és korok épületeinek, formálási elveinek 

megismerésére, befogadására, továbbgondolására. Ugyanakkor új szerkezetek és 

építõanyagok megjelenése is elõsegíti a hagyományos tömegek, formák, terek 

feltörését.

A 20. század elejének klasszikus modernizmusa a kubizmus absztrakt világát is 

formálásába építi, így az építészetben mindig is kiemelkedõ jelentõségû mértani

felületek és tömegek /négyzet-kocka, kör-henger, háromszög-gúla/ geometriájának 

fontossága, a földi lét adott orthogonalitása /horizont vízszintese és a gravitáció 

247. Lakóház Mykonosban. 
/Gr

248. Japán városi lakóház
helyszínrajza. /forrás: 
Yoshinobu Ashihara: The 
Aesthetic Townscape, The 
MIT Press, Cambridge 1983 
– 42.o.
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függõlegese által meghatározott világ/ továbbél, de radikálisan új elvek szerint 

tagolódnak és kapcsolódnak az euklidészi geometria hagyományos elemei.

A tömegszerûség elutasítása, a dinamikus 

építészeti forma iránti igény elsõ megfogalmazása 

és építészeti realizálása a holland De Stijl 

neoplaszticista mozgalomhoz kötõdik. Az 1924-ban

épült Schröder-ház központi tömeg körül 

aszimmetrikusan szervezett, határoló falai sík 

felületekkel tagoltak, így a befoglaló kubus 

zártsága felszakadt, az épület több egyenértékû 

bejárati helyzettel bír. A belsõ tér és funkció, ill. a 

mûvészi szándék a tömegtörés okozója.

Le Corbusier keleti utazása /Balkán, Kisázsia, Törökország/, 

kubista és purista festõi gyakorlata, ill. az új vasbeton-

technológia iránti rajongása egyaránt hozzájárult az „új 

építészet” elvi alapjainak megfogalmazásához. 

„Szemünk arra való, hogy észrevegyük a fényben úszó formákat. Az elemi 
formák a legszebb formák, mert világosan értelmezhetõk.”

Le Corbusier, 192371

Le Corbusier a 1920-as évek második felében épült lakóházait 

4 kompozíció címû könyvében ismerteti. Az ábrasor 

egyértelmûen mutatja még a tiszta egyszerû kompakt tömeg 

és a szabdalt kontúr, tördelt tömeg integrációjának szándékát. 

Az 1923-ban felépült Villa La Roche /250/1. ábra/ 

„L” formára tört tömege, a két épületrész 

találkozásánál, a sarokhelyzetben kialakuló védett 

átmeneti téren keresztül teszi lehetõvé az összetett 

belsõ tér megközelítését. A Villa Savoie /250/4. 

ábra/ esetében azonban az összképben a lebegõ 

kubus formája dominál, a tetõterasz szintjén 

71 /forrás: Le Corbusier: Új építészet felé, Corvina Kiadó, Budapest, 1981 – 29.o.

249. Gerrit Rietveld: Schröder-háza. Utrecht 
/Nl 1924 /forrás: Catherine Slessor: 
Contemporary Doorways, Mitchell Beazley, 
London  2002 – 17. o.

251. Le Corbusier: Villa La Roche, Párizs /F 
1923

250. Le Corbusier: 4 
kompozíció, 1929 /forrás: 
W illy Boesinger: Le 
Corbusier, Birkhauser, 
Bazel, 1998 - 30.o.
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azonban a másik ház tömegformálása köszön vissza, ill. a külsõ és belsõ tér itt is a 

sarokhelyzetben érintkezik.

Átmeneti téralakítás legfontosabb eszköze a tömeg zártságának, kompaktságának 

megtörése, ezért a klasszikus építészet történeti és kortárs alkotásainak nagy része 

egyaránt alkalmazza ezt a módszert. A homlokzati felület felnyitása, mozgatása, a tér 

mélységének érzékeltetése, épülettömeg törése vertikálisan /rizalitok, 

sarokkiemelések, öblök, „L” és „U” formák stb./ vagy a tömeg törése horizontálisan 

/elõtetõ, konzol, árkád, terasz, stb./ végtelen sok változatos formát eredményez a 

külsõ és belsõ tér határán. /ld. 6. fejezet/.

Siza temploma egy portugál kisváros szétesett környezetében kíván költõiségével, 

tisztaságával, klasszikus komponálási elveivel, szoborszerû tömegével, a fehérség 

és a fény erejével rendet teremteni. Az új térre nyíló szimmetrikus fõbejárati helyzet a 

tömeg megtörésével, visszahúzásával keletkezik, a teret két oldalról az épület 

egységét nem megbontó, az európai templomépítészet hagyományait továbbépítõ 

„láthatatlan” torony határolja. A kis tér felkészít a belépésre, azonban a 10 méter 

magas kapu ember idegen méretével mégis félelmetes küszöbbé válik az 

aszimmetrikusan, de homogénen szervezett belsõ tér spiritualitása és a rendezetlen 

profán világ külsõ tere között.

Cságoly Ferenc Graphisoft székháza a klasszikus modernizmus tömegtördeléseit, 

felületjátékait gondolja tovább, ragaszkodik az orthogonalitáshoz és a szabályos 

geometriai formák alkalmazásához. Az épület funkcionális tagolódása összefügg a 

tömegek és a keletkezõ terek mozgásaival. Dinamikus összhatás keletkezik, de 

biztos kontúrok közé szorítva. Az épület átmeneti térhelyzetek sokaságán keresztül 

252-253. Alvaro Siza: Szent Mária 
templom, Marco de Canavezes, P 
1996
Nyugati homlokzat a bejárattal és 
kapu a belsõ térben. /forrás: 
Catherine Slessor: Contemporary 
Doorways, Mitchell Beazley, 
London 2002 – 170-171. o.



112

közelíthetõ meg. A volt óbudai Gázgyár területén, zöldmezõs beruházásként 

kialakított ipari park központi épülete a kubusok elrendezése révén udvart zár körbe. 

Az udvar egyik sarka nyitott, így lehetõvé teszi a szabad külsõ és az épülethez 

tartozó védett külsõ tér intenzív összekapcsolását. Az épület bejárata a nyitott 

sarokkal átellenes zárt belsõ sarokhelyzetben van, azonban csak egy a talajsíktól 

elváló hídon keresztül érhetõ el. A híd szélfogóba érkezik, melynek önálló tömege a 

bejárati elõcsarnok üvegfalába metsz, külsõben és belsõben egyaránt karakteresen 

megjelenik. Az alaprajzi kompozíció egyetlen ferde eleme a bejárat útvonala, így a 

tördelt tömegek szabályos koordinátarendszerébõl kibillentett irány hangsúlyossá 

válik, az épület védett 

belsõ udvar körüli 

szervezése a nyitottság 

eszméjével párosul.

A kortárs advanced architecture, útkeresõ építészet egyes irányzatai azonban nem

elégszenek meg az épített tömegek hagyományos kompozíciós elveire, az 

orthogonalitásra és az euklidészi geometria adta lehetõségekre támaszkodó 

tömegtörésekkel, hanem új utakat keresve kilépnek az ismeretlenbe, a 

bizonytalanba. A fragmentáció eszköztárát a végletekig feszítve tömegtöréseik 

extázisa több forrásból is táplálkozik: 

- az elmúlt évtizedekben a töredezettség ideája filozófiai elvek /strukturalizmus, 

egzisztencializmus, dekonstruktivizmus, pli-folding stb./ mentén kristályosodik, 

majd építészeti alkotások segítségével tárgyiasul - építészet és filozófia 

radikálisan összekapcsolódik;

- az építészetelmélet követi a tudományos gondolkodás új irányait 

/fraktálgeometria, katasztrófaelmélet, káoszelmélet stb./ és eredményeit 

megpróbálja beépíteni tervezésbe;

- a posztmodern filozófiában meghirdetett pluralizmus a mûvészetekben teljes 

szabadságot eredményezett és a formálás /f/elszabadult;

254-255. Cságoly Ferenc: 
Graphisoft székház, Budapest 1998
Kompozíció és a tört tömegek által 
határolt, a bejáratot védõ nyitott 
udvar. /forrás: Átrium 1998/5 – 2.o.
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- a digitalizáció új lehetõségeket és új sebességet adott az életnek és a 

tervezésnek: a dinamizmus, a mobilitás, a flexibilitás különleges értékké vált;

- a klasszikus modernizmus funkció- és emberközpontúsága megszûnt, az 

építészeti alkotás már antihumanista, az emberi érzékek számára idegen 

tárgyként is létezhet;

- társadalmak egységes értékrendszere megszûnt, minden a sokféleség irányába 

mozdul…

„Minthogy a világ folyása eszelõssé válik, kénytelenek vagyunk eszelõs szemmel nézni a világot.”
Jean Baudrillard, 199072

A kortárs építészeti fragmentáció legfontosabb jelenségei két, az ezredforduló 

építészetelméletét és gyakorlatát egyaránt meghatározó nagy hatású amerikai 

építész révén közelíthetõ meg.

Peter Eisenman számára az építészet 

szükségszerûen a filozófia alkalmazása és 

elméleteinek tárgyiasítása által születik. Az 1960-

as évektõl kezdve elfogadja és értékeli a város és

az épületek töredezettséget és heterogenitását. 

Szemléletét meghatározza „elsõ mentoraként”73

megnevezett Colin Rowe, aki történeti és modern 

épületek megismerésének, megértésének 

eszközeként a matematika és az arányrendszerek 

szerepét hangsúlyozza, ill. Collage City74 címû

könyvében kultúra, társadalom, város és építészet 

szintjén egyaránt a nyitottság, a lezárhatatlanság, 

a fragmentáció eszméit ünnepli. 

Eisenman folyamatosan kísérletezik az építészeti tömeg modernizmusban 

megkezdett új típusú feltörésének továbbgondolásával, elõtérbe helyezi a filozófia és 

a matematika adta lehetõségeket. Antihumánus építészetet hirdet, melyben tagadja 

a megrendelõi igények és a funkció kényszerû kiszolgálását, így formai eszköztára 

teljesen felszabadul. Célja az építészet megfosztása a beidegzõdésektõl és a 

világban bekövetkezõ állandó változások megjelenítése. Elméleti okfejtéseit, 

72 /forrás: Jean Baudrillard: A rossz transzparenciája, Balassi Kiadó, Budapest, 1997 – 7.o.
73 /forrás: Kunszt György – Klein Rudolf: Peter Eisenman, Akadémiai Kiadó, Budapest 1999 – 35. o.
74 Colin Rowe – Fred Koetter: Collage City, MIT Press, Cambridge, 1978

256. Peter Eisenman: A Guardiola-ház
transzformációs rajzai. /forrás: Kunszt 
György – Klein Rudolf: Peter Eisenman, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999 – 44.o.
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diagramjait, transzformációs rajzait fontosabbnak tartja a tényleges, megvalósult 

épületeknél.

Munkásságában a határoló fal lebontását a derékszögû koordinátarendszer 

elhagyása követi és minimális szögtörések teszik bizonytalanná és szokatlanná az 

épületeket, majd végsõ lépésként már az építészetet eredendõen meghatározó 

tektonikus elv is megkérdõjelezõdik. Szellemisége korunk globalizált kulturális

légkörében a kortárs filozófiával és tudománnyal is párosul és meghatározza a 90-es

években elõbb a dekonstruktivizmus majd a folding tömeg- és tértörésekkel alkotó 

építészeti irányzatának elveit és formavilágát. A dekonstruktivizmus már a 

bizonytalanság, a hiány, a tagadások diszlokációs teoriáját hirdeti, a funkciótól és 

esztétikától megszabadított, fogódzók nélküli formálás létjogosultságát. A folding 

ezen továbblépve a tektonikát is tagadja és a térbeli hajtogatások végtelenig új és új 

variációinak világát élteti. Ezek a radikális építészetelméleti gondolatok egybeesnek 

a tervfeldolgozás, az építészet digitalizálódásával, és így a számítógép által 

matematikailag generálható formák életre kelnek.

Eisenman 50000 m2-es kongresszusi és kiállító 

csarnoka autópályák és vasúti sínek által határolt 

területen kialakuló öntörvényû város a városban. 

Összetett geometriájú tömege meggörbített 

csíkokra szabdalt formák játékából adódik. Az 

épületnek számtalan bejárata van és a bejárati 

helyzetek többsége természetes módon a 

tömegtörésekbõl által kialakuló visszahúzott, védett 

átmeneti /sarok és öböl/ térhelyzetekben 

helyezkedik el. Az épület újszerûségét elsõsorban városi léptékû tömegtagolása és a 

belsõ tér hálózatszerû, folytonos tördelése eredményezi. A külsõ és belsõ tér 

elkülönül és határukon az orthogonalitás mellõzése ellenére szükségszerûen a 

257 -259. Peter Eisenman: 
Greater Columbus 
Convention Center, Ohio 
/USA 1993
Belsõ kép, egy bejárat és a 
földszinti alaprajz.
/forrás: Kunszt György –
Klein Rudolf: Peter 
Eisenman, Akadémiai 
Kiadó, Budapest 1999 – 71-
80.o.
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hagyományos térformálási eszközök érvényesülnek. A határon a belsõ különleges 

dinamizmusa megtörik, a külsõ szolid és unalmas maradéktérként viselkedik.

Eisenman75 elsõsorban oktatási tevékenysége és publikációi révén befolyásolja a 

kortárs amerikai és európai építészetet. Hatására létrejött alkotói irányzatok, 

kutatócsoportok szerint az építészeti alkotás értékét a formát igazoló elmélet 

igazsága adja. Az ideológia segítségével a terv, az épület kommunikálható, 

magyarázható, így az építészet kilép a közéletbe és eladhatóvá, elfogadhatóvá teszi 

az átlag befogadó számára idegen vagy elidegenített formavilágot is.

Ezzel az építészi magatartással szemben Frank O. Gehry76 az esztétikum önértékét 

és az alkotói szabadság fontosságát hangsúlyozza, épületeinek expresszív 

tömegtagolása az építészet és a szobrászat közelítésébõl születik. A formálás 

elvektõl mentes felszabadítása az építészetet mûvészetként megélõ alkotók, és az 

építészetet mûvészetként szemlélõ látogatók számára vonzó jelenség.

„Definíció szerint a ház egy szobor, mivel három dimenziós tárgy.”
Frank O. Gehry77

Gehry új utakat keres, elutasítja a berögzült formálási elvek 

használatát, a szabályokat, a különbséget jó és rossz, szép 

és csúnya között. Alkotásai a haladó és a populáris 

építészeti kultúra határán lebegnek, tömegeket mozgatnak 

meg, szembesítenek a mással, az újjal és értékelésre 

késztetnek.

Épületszobrai környezetükben szabadon álló, körbejárható 

tárgyak, melyek szabálytalan tömegek egymásmellé és 

egymásra épülésével születnek. A tördelt tömeg részei 

homogén felületû, egységes testek, a tömör zártság vagy 

az átlátszó nyitottság a tömegelemek sajátja, így Gehry 

75 Peter Eisenman számos amerikai egyetem oktatója /Cambridge, Princeton, Yale, Harvard, Illinois,
Ohio/, több könyv szerzõje, 1967-ben alapítója és 1982-ig vezetõje volt az Institute for Architecture 
and Urban Studies elnevezésû, az építészeti kritikára összpontosító intézetnek, melynek 
gondozásában jelent meg a 70-es, 80-as évek kiemelkedõ jelentõségû elméleti folyóirata, az 
Oppositions.
76 Frank O. Gehry Bilbao-i Guggenheim Múzeuma turista zarándokhellyé vált az elmúlt években és az 
extrém építészeti alkotás kettõs léptékû sikere /épület és város/ újabb beruházásokat inspirál 
/Guggenheim New York-ban, Rio de Janiero-ban/.
77 /forrás: Philip Jodidio: Contemporary American Architects, Taschen, Köln 1993 – 63. o.

260. Frank O. Gehry: 
Guggenheim Múzeum, Bilbao /E 
1998 – fõ bejárat /forrás: 
Catherine Slessor: 
Contemporary Doorways, 
Mitcell Beazley, London 2002 –
62. o.
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csak ritkán alkalmaz hagyományos kettõsségen alapuló fal – nyílás, tömör - üres

helyzeteket. Bejáratainak megközelítése klasszikus módon irányított, a külsõ 

környezet adottságai, ill. a belsõ funkció igényei szablyák meg helyét. Bilbao 

esetében a hatalmas épület városi léptéke és formai egysége tökéletesen 

érvényesül, a bejárat egy süllyesztett térhelyzetbe kerül, ahol már lehetõség nyílik a 

szokásos emberi léptékû kapu, szélfogó elhelyezésére a kialakuló tömegek által ölelt 

öbölben. Az átmenetnél egy pillanatra megtörik a varázs, felvillan az ismerõs az 

idegenben.

Gehry párizsi Amerika-központnak épült 

háza szélsõségesen karikírozza az

európai építészeti kultúra klasszikus 

szabályokon nyugvó és az amerikai „fiatal 

szabad világ” formálási eszköztárának 

kettõsségét. Az épület fõbejárata a park 

felõli rész külsõ sarokhelyzetébe kerül, 

ahol nem a tömegtörések eredményezik 

helyét, hanem egy átlátszó test tapad a 

többi zárt tömegre átmenetet képezve a szabad tér, a park nyitott világa és az épület 

belsõ zárt sötétsége között. Az addícióval létrejött átmeneti tér a tömegtöréseknek 

köszönhetõen az épület szerves része marad.

7.3.3 Külsõ és belsõ közti különbség széttörése
A kortárs haladó építészetben a külsõ és a belsõ tér közelítési szándéka, a köztük 

lévõ különbség megszûntetésének igénye több forrásból táplálkozik:

- az áramló tér koncepciója a japán térformálásban már a 17. századtól, az európai

kultúrában pedig a 20. század eleji klasszikus modernizmustól kezdõdõen 

folyamatosan jelen van;

- az ökonómiai szempontok elõtérbe kerülnek, a környezettudatos magatartás 

lassan létjogosultságot nyer;

- a globalizálódó építészeti kultúra egy-egy újabb alkotása a konkrét hely, helyszín 

felértékelésével, az épületbe való beépítésével lokalizálható;

261 -262. Frank O. Gehry: 
Ex Amerika i Központ, 
Párizs, F 1994
Összkép és bejárat.
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- a technikai lehetõségek szabadabbá teszik a külsõ és belsõ tér közti 

átjárhatóságot;

- a mozgás, az áramlás, a változás a hétköznapok világát meghatározza, így az

építészet is reflektál ezekre a jelenségekre, felhagy eredendõ statikus létével és a 

dinamizmus újabb megjelenési formáit keresi…

A kortárs építészet néhány alkotója számára az épület és környezetének viszonya 

kiemelkedõ jelentõségûvé vált. Ez egyrészt köszönhetõ a 20. század második 

felében az építészetelméletet is átitató egzisztencializmus szellemiségének, a 

„genius loci” felfedezésének, a helyhez kötõdõ építészet iránti vágynak, másrészt a 

burjánzó globalizáció és általános szubjektivizálódás elleni védekezés igényének, 

melyben a konkrét hely adottságainak beépítése az építészeti koncepcióba, ill. köz-

és magánterület közti erõs határ szándékos gyengítése is szerepet kap. Az ipari 

forradalom óta az ember felelõtlenül hódítja a földet, ösztönös nyereségvágya miatt 

gátlástalanul kiaknázza a természet adta javakat és a mérhetetlenül növekvõ 

emberiség szükségletei is a természet állandó pusztításának és pusztulásának 

elõidézõi. Az építés eredendõen elfoglal, kitöröl a földbõl egy darabot: a mesterséges 

a természetes helyére lép. Az Egyesült Államokban még mindig csak a földterület 

3%-a beépített, Európában azonban már az épített táj az uralkodó.

Kortárs félelmeink új út keresésére ösztönöznek, ahol az építészet tájjá válik, a föld 

erõi generálják az épület formáit, terek születnek a föld alatt és felett, de soha nem 

teljesen elszakadva a talajtól, külsõ és belsõ tér közti különbség elmosódik, terek és 

tömegek áramlanak.

A külsõ és belsõ közti különbség széttörése átmeneti helyzetek sokaságát 

eredményezi környezet és épület határán. A 19. század közepétõl a technikai 

lehetõségek /szerkezetek, anyaghasználat/, majd a 20. század elejétõl a 

modernizmus szellemisége egyaránt megkövetelte a térformálás felszabadítását, a 

funkciótól és klimatikus viszonyoktól is függetleníthetõ külsõ és belsõ térkapcsolatok 

kialakítását. A klasszikus formálás eszköztárában az épület belsõ tereinek 

elszakítása, megemelés vagy lesüllyesztés révén a külsõ tér fundamentális 

térrétegétõl, ill. az üveg átlátszóságának felhasználásával a látvány átvezetése a 

házon már érvényesülõ jelenség. A kortárs útkersõ építészet ezen is túllépve nem 

csak a látványt, hanem az emberek mozgását is keresztülvezeti a házon, természet 

és építészet közelítésére törekszik, állandó átmenet helyzetek sorozatát teremti meg 
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és felhasználja az építészetben korábban nem alkalmazott geometriai formák adta 

lehetõségeket. Lényegivé a mozgás, az áramlás, a dinamizmus, a folyékonyság 

válik, a táj folytonosságának és változásainak építészeti újrafogalmazása.

Az épületek lábakra állítása, a külsõ tér szabad 

átvezetése a ház alatt Le Corbusier építészetének 

egyik legfontosabb alapelve volt. A tömeget csak 

szükségszerûen pillérek és a vertikális közlekedés 

magja köti a talajhoz. A természet az épület alatt 

és felett, a tetõteraszon egyaránt megjelenik, 

mindkét helyzetben épített, mesterséges módon, 

de Le Corbusier számára legfontosabb 

összetevõjének, a fénynek utat engedve. A 

marseille-i Unité d’habitation esetében is az épület 

környezete szabadon bejárható, a talaj 

folytonossága és a felette levõ födém finom 

felhajtásai az átvezetés szándékát erõsítik, a 

bejárat terénél pedig az oldalhatárok beton – üveg

tömegeinek geometrikus, mûvészi tagolása 

fokozatos átmenet érzetét kelti, melynek egy 

természetes állomása a belsõ tér.

Az MVRDV terve a klasszikus geometria világán 

belül marad, ugyanakkor korunk technikai 

lehetõségeit a szélsõségekig feszítve két 

lépcsõház magra, 12 méterrel a talajszint felé emeli 

házát. A kevés alátámasztásnak és a nagy 

magasságnak köszönhetõen az épület alatt a 

mocsaras táj tovább élhet, a külsõ tér 

folytonossága töretlen, a belsõ egy lebegõ 

szigetként létezik a fény és szél által átjárt vízfelület és növényzet felett. A külsõ és a 

belsõ tér közti átmenetet meghatározó elemmé a tetõ válik, azonban a belsõ csak 

zárt tömegként, dobozként érintkezik az átmeneti térrel.

263 -26 4. Le Corbusier: Unité d’habitation, 
Marseille /F 1946
„Egy f orradalmi esemény: nap, tér, zöld” - Le
Corbusier vázlata és az épület bejárata.

265. MVRDV: Négy Villa, Ypenburg /Nl 2000
/forrás: El Qroquis 111 – 126.o.
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Philip Johnson „üvegháza” a külsõ és belsõ tér 

közti különbség megszüntetésének másik 

klasszikus lehetõségét mutatja, melyet az átlátszó, 

nagy és osztatlan felületû üveg alkalmazása tesz

lehetõvé. Az épület belsõ terének térfogata 

láthatóvá válik, a külsõ üvegfelület fizikailag 

lehatárol egy darabot a térbõl, de vizuálisan azt 

továbbra is a külsõ tér részeként élteti. A belsõ 

tagadása, a külsõ folytonosságának kiemelése a cél, ezért a tömeg tagolatlan, a 

bejárat jeltelen, átmenetként maga a belsõ tér viselkedik.

Rovinj információs központja a kikötõben, az 

óváros határán izgalmasan alkalmazza a 

transzparencia adta lehetõségeket. Belsõ terét 

határoló íves üveghengere átmeneti tereken 

keresztül közelíthetõ meg: a parti sétányra 

merõlegesen kialakított új köztérrõl érhetõ el sûrû 

ritmusú pillérekkel tagolt és felemelt épülettömeg, 

mely alatt helyezkedik el a városra, a tengerre és a házra rányíló üvegdoboz.

Az épület belsõ tereinek teljes összenyitása a környezetével, olyan a terv részeként 

kezelt környezettel, melyben a természetes elemek, elsõsorban a növényzet 

jelenléte dominál a kortárs építészet egyik figyelemre méltó törekvése. A 

hagyományos építészeti dichotómiák megszüntetése, így kint és bent, fent és lent, 

zárt és nyitott, mesterséges és természetes közti határok felszakítása, eltüntetése, a 

nyitottság, a természettel való együttlét építészeti megformálása a térképzés új 

lehetõségeit teremti meg. A rejtõzködés és a transzparencia kulcsfogalommá válták, 

az épület észrevétlenül környezetének része, a hely erõit és adottságait építi 

magába, a transzparencia segítségével pedig 

elérhetõ a fizikai határ nélküli nyitott belsõ tér 

illuziója.

Egyik elsõ felkavaró példája ennek a jelenségnek 

Tadao Ando vízi temploma, melyben az európai 

kereszténység szakralitása a japán kultúra 

természet közeliségével párosul, az épület belsõ 

266. Philip Jonhson: Üvegház, New Canaan
/USA 1949
/forrás: Octogon 1999/4 – 23.o.

267. Információs központ, Rovinj /Hr 2000

268. Tadao Ando: Templom a vízen, Hokaido 
/J 1988 
/forrás: Philip Jodidio: Tadao Ando, Taschen, 
Köln 1996 – 82.o.
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tere osztatlan üvegfelülete és a tájba, vízmedencébe helyezett kereszt segítségével 

a végtelenbe tágul.

„A horizont vonala választja el az eget a földtõl, a szentet a profántól. A látható táj percrõl percre más 
és más. E változás segíti a hívõt abban, hogy megtapasztalja a természetet és a szakrálist. A 
napfény, a tó és az égbolt, természetesen folyton más és más melódiákat zeng.”

Tadao Ando78

A számítógépes látványok világában a transzparencia, elmosások, láttatások, 

tükrözõdések, fény- és színjátékok hihetetlen mûvészi tárháza bontakozik ki. A 

virtuális kép azonban a megépült ház esetében általában nem köszön vissza, a tervi

ábrázolás általában nem felel meg a valóságnak. A természetes fény csak ritka 

pillanatokban láttatja a csodát, a mesterséges, esti 

megvilágítás azonban tudatosabban alakítható. 

Igazi tervezõi bravúr, ha egy épület valóban képes 

a kívánt határtalanság látszatával létezni, és külsõ-

belsõ tér összemosódik. 

A transzparencia fokozott érvényesítése révén a 

ház nem öncélú tárgy többé, így az építészeti 

ábrázolás sem csak az építészeti formáról szól. A 

környezet klasszikus modernitásban megszokott 

abszrakt sterilitását a valóság összetettsége váltja fel, melyben mindig helyet kapnak 

a tereket használó emberek és jármûveik, ill. a látványt erõsen meghatározó 

természeti formák és elemek, az épület közelében lévõ növényzet.

„Ahelyett, hogy kívülrõl szemlélnénk az építészetet, belülrõl kell megfigyelnünk a környezetet.”
Kengo Kuma79

Az építészetelmélet és gyakorlat hagyományos 

nézõpontjai változnak, egyre fontosabbá válik a 

mozgás révén állandóan változó látvány és 

térhatások, térkapcsolatok szerepe. Nem akar

elkülönülni sem az épület belsõ tere, sem tömege 

a környezetétõl, ezáltal építészet és tájépítészet 

szempontrendszere és alkotói eszköztára 

közeledik, összeér. Az épület tájba illesztett, 

78 /forrás: Klein Rudolf: Tadao Ando, Pont Publishers, Budapest 1995 – 140. o.
79 /forrás: Jaime Salazar – Manuel Gausa: Szabadon álló családi ház, Terc, Budapest 2001 – 181. o.

269. Jean Nouvel: Richemont Társaság 
központi irodái - pályázat, Genf /Ch 2001 
/forrás: El Qroquis 112/113 – 275. o.

270. Edouard Francois et associés: Falusi 
vendégház, Jupilles /F 1994 – Kamuflázs,
álcázás segítségével az épület a táj 
észrevétlen részévé válik.
/forrás: Aaron Betsky: Landscrapers, Thames 
& Hudson, London 2002 – 174.o.
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kibontja a hely kozmikus és természeti adottságait és építészeti formáinak, tereinek 

alakulását a topográfia, víz, fény, növényzet világa is irányítja. /ld. 3.1.4 fejezet/

A természet felértékelése és beemelése az 

építészeti formálásba lehetõvé teszi a mai útkeresõ 

építészet közelítését a tömegkultúrához, mivel a 

természet eredendõ szépsége a többség számára 

nem kérdéses, intenzív jelenléte az épületen belül 

vagy közvetlen környezetében általánosan 

elfogadott minõséget jelent. A kortárs építészet a 

még megmaradt vagy már újjáélesztett 

természetet hívja segítségül hagyományos

formabontó elveinek érvényesítéséhez. Vagy az 

épületet öleli, szorítja, zárja magába a természeti 

közeg /ld. topografikus építészet, kamuflázs, 

növényzettartó homlokzati vázszerkezetek…/, vagy 

az épület zár magába egy tervezett darabot a 

természetbõl /ld. átrium, belsõ udvar, belsõ kert…/.

„Az építészet ezután nem az objektumról, hanem a 
rejtõzködés esztétikájáról szól.„

Francois Roche80

Az építészetben korábban nem alkalmazott 

matematikai szabályok, geometriai formák 

megjelenése a külsõ és belsõ tér viszonylatában is 

új lehetõségek forrása. Befelé forduló, a külsõtõl 

hermetikusan zárt, belsõ világukban folyamatosan 

keringõ, önmagukba visszatérõ tériségek születnek 

/ld. törés külsõ és belsõ között/, szinte kötelezõen 

erõsen tört vagy folyékony formák keletkeznek /ld. 

tömegtörések/, ill. a spirálok, szalagok, fonások, 

csavarások, törések ki- és befordítják a tömeget, 

bizonytalanná, viszonylagossá teszik a külsõ és 

belsõ fogalmát. 

80 /forrás: Jaime Salazar – Manuel Gausa: Szabadon álló családi ház, Terc, Budapest 2001 – 181. o.

271. Renzo Piano: Lakóház, Párizs /F 1991
Belsõ kert nyírfaligete köré szervezett 
szociális bérlakások.

272. Geometria: összefonódás, spirál, 
szalag, összecsavarás, törés, cikk-cakk. A 
kortárs formálás külsõt belsõvel vegyítõ
elveinek geometriai háttere.
/forrás: The Metapolis Dictionary, Actar, 
Barcelona 2003 – 261. o. 
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A hagyományos ellentét külsõ és belsõ tér között megszûnik, elõtérbe kerül a 

mozgás, az állandóan változó dinamikus térérzékelés, így a klasszikus építészet 

szervezett rendjének átláthatóságát ma rendezetlennek tûnõ terek átjárhatósága 

helyettesíti. A promenade architecturale81, a térben az építész által irányított, 

tervezett mozgás helyére a szabad bolyongás váratlan élményeit tartogató építészeti 

szándék lép. Kint és bent, elöl és hátul, fent és lent keveredik.

Az élet, mint folytonos változás tárgyiasul Ben van Berkel épületében. Möbius szalag 

segítségével nevesíti házát, tömege megcsavart, nincs külön belsõ és külsõ felülete, 

nyersbeton és üveg felületei hol belsõ, hol külsõ térhatárok, terei, akár csak az idõ 

folyamatosan összeérnek, áramlanak. Az épület hatalmas parkban szabadon áll, így 

a házban zajló élet változó, egymásba érõ színtereiben való mozgás folyamatos, a 

természetben tett sétaként is megélhetõ. Természetes és mesterséges, fény és 

sötétség, tér és tömeg, zárt és nyitott, külsõ és belsõ, férfi és nõ ölelkezik.

Külsõ és belsõ közelítése nem csak esztétikai

megfontolásból, értékes természeti környezetben 

valósítható meg, hanem szociális szempontok is 

adhatják hasonló építészeti koncepció hátterét. 

Nyilvános és magánterületek, ezáltal külsõ és 

belsõ közelítése lehetõvé teszi nagy 

81 építészeti séta - francia kifejezés, mely a klasszikus modernizmus téralakítását jellemzi, ahol egy 
meghatározott útvonal mentén szervezõdnek az épület változatos és összetett terei

273-274. Ben van 
Berkel: Möbius-
ház, Her Gooi /Nl 
1998 – Belsõ tér 
és tetõfelülnézet.
/forrás: Jaime 
Salazar – Manuel
Gausa: Szabadon 
álló családi ház,
Terc, Budapest 
2001 – 229. o

275-276. Herzog & de 
Meuron: Oscar 
Dominguez Múzeum 
és Kulturális Központ, 
Santa Cruz de 
Tenerife /E 1999-
/forrás: El Qroquis 
109/110 – 240. o. 
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közintézmények demokratizálását, szabad mozgást biztosít átmeneti tereiben, 

mindenkit átvezet a házon. Herzog – de Meuron kulturális központjának terve 

Eisenman folding formáit idézi, egymásba csúsztatott tömegei azonban más 

térkoncepciót hangsúlyoznak. Az épület elfordul heterogén környezetétõl, és új 

minõségi külsõ és belsõ terek sorozatát teremti meg saját tömegén belül, melyek 

segítségével átvezet a házon. Külsõ, udvarok által szervezett terei a belsõ védett 

zártságával rendelkeznek, míg belsõ terei nyitottságuk révén a külsõk szabadságát

idézik. Mindenkit hívogató, minden irányból megközelíthetõ, nyitott, szabad szellemû 

városi együttes születik.

A kortárs építészet külsõ és belsõ terek közti átmenet teremtõ jelenségeinek, 

szándékainak feltárása bizonyítja a korábban ismertetett elméleti térviszonyok és 

átmenet helyzetek /5. és 6. fejezet/ általános érvényességét. A külsõt a belsõtõl 

elválasztó, a tér egységét megtörõ gyakorlat a melléhelyezés, ill. az elzárt tér 

koncepciójának mai megnyilvánulásai. A tömegtörések önkéntelenül vagy tudatosan 

áthatások eredményeként születõ átmeneti tereket képeznek. Az építészeti összkép, 

a forma újszerû, de a kialakuló átmenet helyzetek már jól ismert térkoncepciókat 

éltetnek tovább. A külsõt a belsõvel egyesítõ szándék a befoglalás térviszonyát, a tér 

egységét, a nyitott, átvezetett teret kelti életre. Korunk szellemi és technikai 

lehetõségeinek köszönhetõen a külsõ és belsõ közti különbséget feltörõ építészeti 

koncepciók átmenetek új térbeli dimenziói elõtt nyitnak utat.
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