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ELŐSZÓ
Kedves Olvasó.
Ezt az írást a BME Építőművészeti Doktori Iskolában folytatott tanulmányaim zárásaként készítettem.
Építész tervezőknek szól. Célja, hogy bemutassa a kutatás és alkotás kölcsönhatásának dilemmáját, és az
építészet és észleléspszichológia egyes területeinek összekapcsolásából születő inspirációforrás lehetőségét.
Az írásnak a Konstellációk címet adtam, mely itt a dolgok véletlennek tűnő, de sorsszerű együttállását jelenti.
Ez értelmezhető egy számomra fontos alkotói módszerre- és a szűk kutatási témámra is.
Az a tapasztalatom, hogy kutatási és alkotói kérdéseinkre építészként azokban a pillanatokban találjuk meg a
választ, amikor a figyelmünket kiélezzük az adott kérdéskörre és ugyanakkor teret adunk annak, hogy a
legkülönfélébb ingerek érkezzenek felénk. Tehát például egy Budapest belvárosi felfedező séta jó helyszín arra,
hogy szakmai kérdéseinkre is választ találjunk. Az egyéni asszociációk és véletlenszerű témakeresztezések
olyan hipotézisek megszületéséhez vezethetnek, melyekből komoly tudományos eredmények és építőművészeti
alkotások nőhetnek ki. Fizikai és emberi környezetünk téri és időbeli együttállások sora, melyek egymásra
hatnak, állandóan változnak és olyan pillanatokat hordoznak, melyekre a feltett kérdéseink szerint találunk rá.
A szűk kutatási témám olyan épített környezetekről szól, melyek potenciálisan hordoznak többféle olvasatot,
tehát éppen olyan környezetek, melyek esetén nagyobb a valószínűsége, hogy azokat a térbeli és időbeli
kontextus-, illetve személyes indíttatásunk szerint értelmezzük11.
A különféle értelmezések - konstellációk - egymásra rétegződnek, és együttesen hozzák létre a páratlan
építészeti élményt. Ilyen környezetek létrehozásához tudatos tervezői vízió és eszköztár szükséges.
A Konstelláció címet először egy 2014-ben publikált kutatásunk3P bemutatásához használtam, mely egy matrixról
szólt. A matrix egy táblázat, amely egy Tadao Ando épület különböző útvonalon történő észlelési folyamatainak
leírását segíti. Kísérlettel alátámasztottuk, hogy a térben való mozgás során az észlelést befolyásolja az előzetes
téri tapasztalat; és lehetséges olyan terek tervezése, melyek egyes nézetei (például egy belső tér látványa
ugyanabból a nézőpontból) többféleképpen értelmezhetők az időbeli és térbeli kontextustól függően. A matrixból
kiolvashatóak lettek az adott térre vonatkozó észlelési folyamatok közötti ok-okozati összefüggésekre vonatkozó
hipotézisek „csillagképei”, konstellációi. (lásd V. fejezet 3. tabló)
A dolgok együttállása, konstellációja, a kérdéskörök és módszerek akaratlagos keresztezése tehát hozzájárul az
újszerű gondolatok létrejöttéhez. Igaz ez arra is, amikor két szakterületet keresztezünk; vagy egyszemélyben
követjük a kutatás és alkotás egymással ellentétes-, de egymást kiegészító-, egymást helyzetbehozó és inspiráló
logikáját.
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0. BEVEZETÉS
Észlelés- és környezetpszichológiai témák kutatása mint építész-tervezői inspirációforrás
0. 1. A dolgozat célja, a témák kiválasztásának szempontjai és személyes motiváció
0. 2. Fel tudjuk-e használni a vizuális észlelés kutatási eredményeit a tervezői gyakorlatban?
0. 3. A kutatói- és a tervezői-intuitív attitűd párhuzamos jelenléte
0. BEVEZETÉS összefoglalás
Az építészet és a pszichológia (itt észlelés- és környezetpszichológia1) területeinek metszete és a tudományos
kutatások megismerése inspirálóak és hasznosak lehetnek az építész tervezők számára. Az ismereteket a
tervezési folyamatok során a tervező építészek nem mechanikusan építik be, hanem döntéseiket a különböző
forrásokból táplálkozó ismereteik és belső intuícióik közösen alakítják. Hiánypótló feladat a tudományos
eredményeket és -nyelvezetet a mindennapi olvasó számára használhatóvá alakítani, a kutatási eredményeket
és a kutatási témaválasztást a tervezői gyakorlati munkát inspiráló irányban továbbgondolni. A vizuális észlelés
kutatása környezetünk látásának-, a látott kép feldolgozásának megértésére irányul. A kérdéskör látszólag
elszakad a tervezői gyakorlattól, összekötő kapocs a környezetpszichológiai preferenciák vizsgálata lehet4, ami
azt vizsgálja, milyen környezeteket szeretünk.
A kutatási témák megismerése lehet, hogy olyan kérdések elé állít, melyek előtte is szerepet játszottak az alkotói
folyamatban intuitíven, de a kérdések tudatossá tételével újabb kapukat nyithatunk ki az intuíció számára.
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0. 1. A dolgozat célja, a témák kiválasztásának szempontjai és személyes motiváció
Ez az írás az építészet és a pszichológia (észlelés- és környezetpszichológia) néhány kapcsolódási pontjába ad
betekintést, ezen belül elsősorban abba a folyamatba, hogy hogyan fogadja be a használó az épített környezetet,
hogyan értelmezi (észleli), majd ez a befogadott információ hogyan alakul át építészeti élménnyé. Ezen
ismereteken túl, az alkotói-kutatói létforma sajátos előnyeire is szeretné felhívni a figyelmet. Az írás egy
építőművészet- és észleléspszichológia területein átívelő szakirodalom első kézirata egyben. Az elmúlt hat év
gondolataiból azokat fogja össze, melyeket az építész hallgatók és gyakorló tervező építészek számára
elérhetővé szeretnék tenni. A fejezeteket úgy írtam meg, hogy a dolgozat íve ellenére külön-külön is
értelmezhető, kerek egészeket adjanak.
Építészet és pszichológia kapcsolódási pontjait hat évvel ezelőtt kezdtem el gyűjteni, amikor a BME
Építőművészeti Doktori Iskolába felvételiztem egy olyan témával, melynek a magyar építész oktatásban előtte
nem volt kiforrott előzménye.
A magyar oktatási rendszer szerkezete – a bolognai rendszer ellenére – különösen abban az időben nehezen
tette lehetővé, hogy különböző diszciplínák összefonódjanak, közös szakok keletkezzenek. Sokszor az egyes
szakterületek közötti együttműködésnek sincsenek bejáratott útvonalai. Így építész témavezetőm Pálfy Sándor1M,
pszichológus témavezetőm Dúll Andrea1M (aki a hazai környezetpszichológia megteremtője), a doktori iskola
vezetője Cságoly Ferenc, Kerékgyártó Béla, építész és pszichológus doktorandusz társaim, barátaim és tanáraim
segítségével próbáltam hidat teremteni a két szakterület között, építész szemszögből.
A környezetpszichológia egyre több tanszéken és tantárgy keretében beépült az oktatásba, Dúll Andrea a doktori
iskolában és az alapképzésben is hatékony oktatói munkát végez, a környezetpszichológia egyre több tanszéken
és tantárgy keretében szerves része lett az oktatásnak a BME Építészmérnöki Karán is. Magam 2009-től kutatási
szemináriumokat, TDK témákat vezetek16M építészet és észleléspszichológia témában. A hallgatók nagyon
nyitottak és rendkívül inspiráló és értékes munkát végeznek a témában.
Két év itthoni gyűjtés-kutakodás után másfél évet töltöttem Atlantában a Georgia Institute of Technology
Építészmérnöki Karának vizuális észleléssel foglalkozó kutatócsoportjában2M. A csoport munkája azért
egyedülálló, mert építész professzorok és egy körülbelül negyven fős építész doktorandusz csoport foglalkozik
aktívan pszichológiai jellegű témával2M, annak építészeti vonatkozásait folyamatosan dokumentálva.
Hazatérve 2012 tavaszi félévtől újra intenzíven folytatom itthon a munkát, és az egyetemi kereteken kívül is
elkezdtem felépíteni egy kutatócsoportot, akikkel az egyes megkezdett témákon mélyrehatóbban dolgozunk3M.
Olyan kutatási eredmények körvonalazására számítunk, melyek céljaink szerint nemcsak a hazai közönség
számára, hanem nemzetközi szinten is újszerűek lesznek.
A vizuális észlelés kutatásának és az alkotások kapcsán való gondolkodásnak jelentős magyar vonatkozásai
vannak. Ezekből a jelen munkában Breuer Marcell, Kepes György és Moholy Nagy László munkásságát emelem
ki. Ők (itt nem említett társaik mellett) annak a szellemi áramlatnak és csoportnak a megteremtői6M (New Vision =
Új látás, Új látásmód, Új víziók), mely az 1930-as évektől kezdődően a Bauhaus iskolában, majd onnan
továbblépve Chicagoban- és New Yorkban, az alakuló tudományos- és művészeti iskolákban fejlődött ki, és
lényege egy olyan alkotói létforma volt, mely a vizuális észlelés kutatási eredményeiből inspirálódva alkot, majd
az alkotásai kapcsán jut újabb következtetésekre7,8,9.
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Nemrég a kiskörúti antikváriumokban kószálva, a könyvekben lapozgatva rátaláltam Kepes György ezen
mondataira10:
„...számomra ennek az előszónak a megírása boldog és ünnepi alkalom, bizakodó kézfogás, büszke üdvözlet a
régi feladatok új munkatársainak.”
Úgy éreztem, ez hozzánk szól, ahhoz a maroknyi kis építész csoporthoz3M, akikkel az elmúlt években
elindítottunk egy közös kutató folyamatot, mely elsősorban vizuális észlelés témában, párhuzamosan több
szálon, intenzív iramban halad.
Úgy gondolom, hogy a magyar építész oktatás szerkezete és tematikája olyan kreatív gondolkodókat nevel fel,
akik egyszerre lennének képesek intuitív- és tudományos alkotómunkára. Ez nemzetközi viszonylatban bizonyos
szempontból kuriózum. Ezért úgy érzem, olyan potenciál van a magyar építészek kezében, mely rendkívüli
alkotói eredményekre képes a művészet és a tudomány összekapcsolása által.
Az írás az építészet és az észleléspszichológia kapcsolódási pontjait viszonylag tág intervallumban tárgyalja,
mivel elsődleges célom volt, hogy minél több hallgató és leendő építész betekintést kapjon a téma szélesebb
alkalmazási területéhez kötődő ismeretekbe. Ez hosszú távon egy általános pszichológiai jellegű műveltséget
adhat a hazai építészeti gyakorlatban, és ezáltal kinevelhető egy szűkebb csoport is, aki egy-egy szűkebb témára
koncentrálva nemzetközi jelentőségű eredményeket tehet majd le.
Tudományos kutatáson alapuló tervezési feladatokat Magyarországon ritkán állítunk magunk elé. Az oktatásban
az építészeti kutatás inkább épületszerkezetek-, szilárdságtan- és építészettörténet témakörökben forog
otthonosan. Az építészeti tervezési módszerekben közvetlenül hasznosítható témák definiálásába az
Építőművészeti Doktori Iskola nagy munkát fektet, jelenleg az útkeresés stádiumában állunk. A kutatási
eredmények tervezésbe való közvetlen visszaforgatását alapvető célunknak tartom, ezért az utóbbi két évben
munkámban, és ebben az írásban is, erre kiemelt figyelmet fordítottam.
Az írás a hazánkban publikált vagy hazánkban széles körben ismert térelméletekhez-, vagy ember-környezet
kölcsönhatást érintő művekhez képest7M elsősorban a kutatói-tervezői létformára (is) szeretné felhívni a figyelmet.
Mélyfúrásszerűen, különböző típusú esettanulmányok által vezet rá arra, mit is értünk azalatt, hogy „tudományos
eredmények visszaforgatása a tervezésbe”, „pszichológia eredményeinek értelmezése épített környezetre”,
„személyesség és tudományos pontosság kettőssége”. Inkább inspiráló jellegű gyűjtemény. Nyitva hagyja a téma
lehetőségeit az építész hallgatók és leendő tervező építészek számára, és támaszkodik intuitív és kreatív
képességeikre. Módszerre tanít, azt feltételezi, hogy annak elsajátításával újabb és újabb kapcsolódási pontok
keletkeznek majd mind a két tudományterület között; mind az alkotóművészi- és tudományos világ között.
Ezért a kifejtésre kerülő munkákat úgy válogattam össze, hogy minél szélesebb spektrumon merüljenek fel
példák mind az épített környezet fajtája és léptéke-, mind a tudományos módszerek-, mind a kérdésfelvetés
módja tekintetében.
Feszegetve a lehetséges határokat az egyéni hipotézisek létjogosultságától a kiterjedt szakirodalommal
alátámasztott kérdéskörökig. Az összegyűjtött különböző hozzáállású alkotók és kutatók munkájának leírása
kapcsán az olvasó saját határaival is ismerkedik, képességeit és érdeklődésének hatósugarát kiterjeszti.
0. 2. Fel tudjuk-e használni a vizuális észlelés kutatási eredményeit a tervezői gyakorlatban?
Az épített környezet vizuális észlelésének kutatása elsősorban arra irányul, hogy hogyan rendezzük észlelt
képpé, hogyan értelmezzük azt az információhalmazt, mely környezetünkből érzékszerveinken keresztül érkezik.
Ezeknek a biológiai-pszichológiai folyamatoknak2F a megértése inspirációt és új szempontokat adhat a
tervezéshez. Mégis felmerül a tervező építészben az igény egy ennél közvetlenebb kapocsra a téma kutatása és
a tervezési gyakorlat között. Miért jó tudni mindezt? Hogyan hasznosítható ez az ismeret a tervezés során?
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Ha a környezetünk észlelésének folyamatait megismerjük, tudatosabbá válik olyan környezetek tervezése,
melyek a tájékozódásban segítenek, léptékükben jól (adott célnak megfelelően) megfogalmazottak,
harmonikusak, a szemlélő számára jól-értelmezhetőek, könnyen befogadhatóak. Izgalmas építészeti szituációk
kialakításához is inspirálóak, illetve az észlelési folyamatokkal való játék tudatosan is felhasználható. Az épített
környezet tervezésekor általában mind az izgalmasság, mind az érthetőség követelményei megvalósulnak
intuitívan, ezen ismeretek tudatos felhasználása nélkül is. Ezért folyamatos építészeti-esztétikai-kutatói dilemma,
hogy szükséges-e ezen kérdéskör tudományos megközelítése.
Ezen kutatásokra most tekintsünk úgy, mint egy adalék, mely új dimenziókat nyithat azon tervezők számára, akik
ebben kérdéseikre válaszokat-, vagy a tervezési munkához inspirációt találnak.
A vizuális észlelési folyamatok megértése tehát hozzájárulhat a jól-értelmezhető és izgalmas környezetek30M
kialakulásához. További kérdések merülnek fel: Tulajdonképpen miért jó az, ha a környezetünk jól-értelmezhető
és izgalmas? Egészen messzemenő filozófiai kérdésekig folytathatnánk a sort: Mi a végső cél környezetünk
tervezésénél? Mi az építészet feladata?16, 21
Környezetünk értelmezése elengedhetetlen ahhoz, hogy azt rendeltetésszerűen használjuk, hogy mindennapi
életünk és a környezet - például a természet körforgása vagy a város – "működni tudjon". Az embernek
képessége van arra, hogy a környezetből érkező információt rendezze és értelmezze, és a legkülönbözőbb
helyeken is boldogulni tudjon. Megkülönböztetünk azonban olyan környezeteket, melyek ehhez hozzásegítenek.
Azt gondolom, hogy ez a használók érzelmi állapotára is hatással van, és hogy az emberek azokat a helyeket
jobban szeretik, ahol felfedezhető strukturális logikát találnak vagy más okból - például előzetes tapasztalataik
felhasználásával - zökkenőmentes a használat. Ugyanakkor érezzük, hogy a pozitív érzelmek kiváltásához ez
nem elég. Amikor a környezet emberre gyakorolt hatását elkezdjük feltérképezni, rájövünk, milyen összetett ez a
kérdés. Egyrészt maga a „hatás” kifejezés is kibontható: beszélhetünk például érzelmi hatásokról, környezet által
ébresztett gondolatokról, asszociációkról, környezet által kiváltott cselekedetről. Másrészt a befogadó egyes
emberek és embercsoportok is különböznek: különbözik például személyiségük, előzetes tapasztalataik,
emlékeik, kulturális szokásaik. Az egyes időpillanatok, szituációk más hatást válthatnak ki ugyanazon környezet
esetén is.
Kell-e hogy zavarjon, ha csak rész-igazságokat találunk?
Az eredményeink csak egyes embercsoportokra valószínűsíthetők, és az egyes emberek vizsgálatakor csak a
hatások egy kis részébe kapunk betekintést. Mégis érdemes a vizsgálatok kidolgozása és elméletek felállítása
(építész-kutatók, környezetpszichológusok, környezet-ember tudományok képviselői által), tervezőként pedig
mégis érdemes a vizsgálatok megismerése. Az ismereteket a tervezési folyamatok során a tervező építészek
nem mechanikusan építik be, döntéseiket a különböző forrásokból táplálkozó ismereteik és belső intuícióik
közösen alakítják. Azért sem lehet minden esetben alkalmazható javaslatokat adni, mert az építész mindig az
adott szituációhoz keresi a megfelelő választ, mely minden egyes esetben különböző. Az előzőekben például
inkább pozitív érzelemről, hatásról beszéltünk, de építészeti szándék lehet ennek részben ellenkezője is, például
meghökkentés, elrettentés stb. Ezek az ellentétes hatások nagyrészt levezethetőek a szerethetőnek vélt30M
környezeti jellemzőkből. A pszichológiában is ritkán fogalmaznak meg szigorú törvényeket – az észlelés és egyéb
lélektani folyamatok kölcsönhatásban állnak a helyzettel, amelyre vonatkoznak. Így ebből a szempontból is
érdemes inkább konstellációkról beszélni.
0. 3. A kutatói- és a tervezői-intuitív attitűd párhuzamos jelenléte
Sokszor felmerült a munka kapcsán és a szóbeli bemutatók során, hogy a kutatási eredményekből lehetséges
lesz-e valamikor olyan következtetések levonása, melyek általános érvényű tervezési javaslatokká fejleszthetők.
Ezidáig azon az állásponton vagyok, és ezt itt szeretném hangsúlyozni, hogy "tervezési segédleteket", minden
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helyzetre alkalmazható módszereket szerintem nem lehet felállítani, mert az építészeti szituációtól függ, hogy
épp melyik megoldás lehet válasz rá, és az építész feladata, hogy azt megtalálja. Saját rendszerezési
kísérleteimre (például a dolgozatban kifejtett matrix-ra is) úgy tekintek, mint a valóságnak csak közelítésére, és
egy játékra saját magam-, és azok számára, akikben ez szintén gondolatokat indít el. A kutatási témák
megismerése, és a kutatói közösség gondolkodásába való bekapcsolódás lehet, hogy olyan kérdések elé állít,
melyek előtte is szerepet játszottak az alkotói folyamatban intuitíven, de a kérdések tudatossá tételével újabb
kapukat nyithatunk ki az intuíció számára.
Ez olyan mélységet és annyi felfedeznivalót rejthet a kutatói- és a tervezői-intuitív attitűd párhuzamos jelenléte
során, hogy úgy gondolom, érdemes ezen létforma lehetőségének felvetése, és egy szeletének bemutatása a
DLA dolgozatom során, és érdemes az építész oktatásban is erre hangsúlyt fektetni. A téziseket és a fejezetek
témáját úgy választottam, hogy azok a két hozzáállást egymásrahatásában, és mindkettőt a maga
szélsőségességében is bemutassák. A fejezetek történetei egy-egy kérdéskört vizsgálnak, melyek csak példák
arra, milyen kérdések merülhetnek fel a kutatói-tervezői tevékenység folyamán, és a történetek sora folytatható.
A tézisek is, nagy igazságok helyett inkább egy-egy felröppenő gondolatként értelmezhetők. Egyszerre két
fejezethez is kapcsolhatók (a tézisfüzet körberendezett ábráján az előző és a következő fejezetet kötik össze). A
tézisek lánccá fűzik a fejezetek sorát, de úgy is tekinthetünk rájuk, hogy minden tézis mindegyik kifejtett
történettel kapcsolatban áll, a tézisekben felvetett kérdések éppúgy izgalmasak lehetnek kutatói, mint tervezői
szemszögből, és más építészeti léptékbe is áttranszformálhatóak.
Dolgozatom fő mondanivalója, hogy ezzel a párhuzamos hozzáállással milyen sokféle típusú gondolat
fogalmazódhat meg, mely gondolatok megszületésük után hömpölyögve követik mind az alkotói mind a kutatói
munkát, és a megfelelő pillanatokban "véletlennek tűnő, de sorsszerű KONSTELLÁCIÓK"-ká állnak össze.
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TÉZIS 0. [BEVEZETÉS]
Az észlelés- és környezetpszichológia témáinak kutatása inspirációforrást és
hasznos ismereteket adhat a tervező építészek számára, mely ismeretek közül
mindig az kerül felhasználásra illetve továbbgondolásra, mely a tervező szerint az
adott építészeti szituációban szükséges.
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I. TÖRTÉNET
Környezetpszichológiában ismert gondolatok értelmezése az épített környezetre
I. 1. Milyen környezeteket szeretünk? (Az érthetőség és izgalmasság dimenzióinak bevezetése)
I. 2. A környezetből érkező információ feldolgozásának biológiai folyamata - pszichológiai fogalmak
I. 3. Az előzőekben bemutatott fogalmak értelmezése és az építészeti élmény kialakulása
egy épülethomlokzat példáján
I. 4. Gestalt csoportosító- és kiegészítő elvek figyelembevétele a tervezésnél és hatásuk környezetünk
szerethetőségére
I. TÖRTÉNET összefoglalás
A fejezetben először ismertetem Stephen Kaplan4 elméletét (1987), miszerint a környezet szerethetőségéhez
hozzájárul annak "érthetősége és izgalmassága". Majd épülethomlokzatok példái kapcsán mutatom be az
észlelés folyamatát, és a folyamatban közreműködő pszichológiai alapfogalmakat2,3 (Érzékelés, Észlelés,
Figyelem, Csoportosítás és Kiegészítés, Felismerés, Kategorizáció, Előzetes tudás, Kontextus, Gestelt elvek),
melyeket a környezetpszichológiában1 általában absztrakt ábrákkal mutatnak be. Épített környezetre való
értelmezésük után kifejtem, hogy ezek az észlelési csoportosítási és kiegészítő mechanizmusok kulcsszerepet
játszanak az "érthetőség és izgalmasság" dimenzióinak kialakulásában. A különböző szempontok szerint
különbözőképp csoportosuló elemek mintázata egymással átfedésben lévő homlokzati felületeket hoz létre, mely
dilemmák- és felfedezések végtelen láncreakcióját indítja el, és figyelmünket egymás után irányítja a kérdéses
információk megszerzésének helyére. Ahhoz, hogy egy homlokzat "játékra hívjon", szükséges azonban az is,
hogy a látványban strukturális logikát találjunk. A struktúra logikájának megismerése folyamán fedezzük fel a
struktúra összetettségében rejlő szépséget. Az érthetőség és az izgalmasság tehát egymást feltételezik, legtöbb
esetben a strukturális logika előfeltétele és életrehívója az izgalmasság dimenziójának. A fejezetben felvetődik a
mintázatban kialakuló ambivalencia és ritmus által létrejövő sajátos építészeti élmény gondolata.
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I. 1. Milyen környezeteket szeretünk?
A kutatókat régóta izgatja, hogyan lehetne közelebb jutni - kísérlettel is igazolva - ahhoz a kérdéskörhöz, milyen
környezeteket szeretnek az emberek?
Stephen Kaplan és kutatócsoportja 1987-ben publikálta elméletét mintegy húsz éves kísérletező kutatómunka
eredményeként az Environment and Behavior szakmai lapban „Aesthetics, Affect and Cognition – Environmental
Preference from an Evolutionary Perspective” címmel4. A kutatás során arra kerestek választ, milyen tényezők
játszanak meghatározó szerepet abban, hogy pozitívan vélekedünk-e egy környezetről.
Legtöbb kísérletük során különböző természeti és épített környezetek fotóit mutatták embereknek, akiknek az volt
a feladatuk, hogy a képeket sorba tegyék aszerint, hogy melyik tetszik nekik leginkább. A kísérletek kimutatták,
hogy az embereknek két dimenzió mentén rendeződött a preferenciájuk: az Érthetőség és az Izgalmasság
(Understanding, Exploration) mentén. Különbséget találtak azonban a között, hogy a környezet képe azonnal
érthető és izgalmas, vagy csak egy jövőbeli ígéretet tartalmaz arra, hogy a környezet megismerésével, vagy
abban való mozgás során meg fogjuk érteni, illetve további izgalmak tárulnak majd fel. Az előbbieket
Koherenciának és Komplexitásnak nevezték, az utóbbi, jövőre vonatkozó ígéreteket Olvashatóságnak és
Rejtélyességnek. Kaplan az eredményeket azzal magyarázta, hogy az ember célja az optimális alkalmazkodás a
környezethez (evolúciós fejlődés)4.
I/01.

Kaplan elmélete és eredményei mai napig a környezetpszichológia és a környezeti preferenciavizsgálatok8M
egyik fő irányát adja, Stephen Kaplan, Rachel Kaplan és doktorandusz hallgatói a Michigan-i egyetemen (USA,
University of Michigan, Department of Psychology) jelenleg is folytatják kutatásaikat.
Kaplan csoportosításán kívül sokféle elmélet ismert9M, általában hasonló dimenziók különböző rendszerezésével,
illetve az egyes dimenziók árnyaltabb vagy részben eltérő definiálásával.
Sonit Bafna a Georgia Institute of Technology építész professzora például 2012-ben kiadott írásában41 két
dimenzió mellett foglal állást. Szerinte az emberek azokat a környezeteket szeretik, melyekben jól tudnak
tájékozódni, és ezenfelül a környezet stimulálja képzeletüket.
A fentiekhez hasonló vizsgálatok és elméletek megismerése érdemes, mert új szempontokat adhatnak
környezetünk tervezésekor. Az építész tervezői attitűd a kutatóétól eltér, az ismereteket szabadon kombinálja,
azok sokszor nem is tudatosan épülnek be a tervezési szempontok mérlegelése során. Egy-egy kutatási
eredmény felszínes megismerése helyett ajánlott a vizsgálati körülmények- és eredmények okainak pontos
megértése, mert ezáltal válik az építész kompetenssé az információ átgyúrásában, a saját intuíciók kreatív, de
okos hozzátételében.
I. 2. A környezetből érkező információ feldolgozásának biológiai folyamata - pszichológiai fogalmak10M
Környezetünkből fény, hang rezgéshullámok és egyéb ingerek halmaza érkezik érzékszerveikhez. (Érzékelés
folyamata.) Ezt az információáradatot bizonyos szempontok szerint szűrnünk kell, és értelmes egységekké kell
alakítanunk. Ez a feldolgozó folyamat az agyunkban történik, ahol a környezetből érkező információ
értelmezésére speciális módszerek fejlődtek ki. (Észlelés folyamata.)
A pszichológiai szakirodalom2,3 nyomán a Figyelem szűrőjének nevezem azt a mechanizmust, mely minden
pillanatban dönt arról, hogy a környezetben jelen lévő információhalmazból melyek jussanak el hozzánk, és azok
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milyen mértékben tudatosuljanak. Ez a szűrési folyamat a folyamatosan változó szituáció szerint alakul, agyunk
minden pillanatban újragondolja, mi az az információ, ami éppen szükséges ahhoz, hogy aktuális célunkat
elérjük.
A figyelem által megszűrt információ továbbra is csak halmaza az adatoknak, melynek értelmezéséhez további
észlelési mechanizmusokra van szükségünk. Ezek közül a Gestalt csoportosító és kiegészítő elveket34,2
tárgyalom részletesen a dolgozat során.
Az agy vizuális rendszere a környezetet nem pontokként, hanem különböző egységekként "látja". A Gestalt elvek
olyan biológiailag kódolt észlelési elvek, melyek meghatározzák, hogy a vizuális környezet pontjai, azaz a látott
pontok milyen szabályok szerint csoportosuljanak, és alakuljanak egységekké az észlelés során. A közelség elve
szerint például az egymáshoz közelebb eső pontok, a hasonlóság elve szerint pedig az azonos alakú vagy
azonos színárnyalatú pontok csoportosulnak össze. Az agy nemcsak csoportosít, hanem a látottakat megpróbálja
értelmezni, ha kell, akkor kiegészíti. Az egy vonalban érzékelt pontokat például összeköti, még akkor is, ha a
folytonos vonal megszakad, mert azt feltételezi, hogy takarásban van. Ezt jó folytatás elvének nevezzük. Ezeket
a csoportosító és kiegészítő mechanizmusokat a pszichológiában absztrakt ábrákkal illusztrálják és vizsgálják2,3.
Ezek az absztrakt leírások továbbgondolva arra is rávilágítanak, hogy hogyan működhet az épített környezetből
érkező információ értelmezése. A pszichológiában ismert észlelési elvek egy részét, például a Gestalt elveket az
építészek a tervezési folyamatban általában ösztönösen alkalmazzák. Érdekes felfedezés az e mögött rejlő
biológiai törvényszerűség (biológiai folyamatok a háttérben)11M.
A csoportosítások és kiegészítések során az összefüggéstelen vizuális információhalmazból alakzatok válnak ki,
elkülönülnek az egyes tárgyak, vagy a környezet alkotóelemei egymástól és a háttértől (tárgyak elkülönítése és
figura-háttér jelenség), az elemek távolsága megbecsülhetővé válik, összeáll a háromdimenziós környezet
alakzatokba csoportosított képe. Az egyes elemek karakteres jegyeit felismerjük, és azonosítani tudjuk az ismert
tárgyakat. Ehhez előzetes tapasztalatainkat hívjuk segítségül (előzetes tudás). Az agyunk a környezet elemeit, a
tárgyakat, a látott kép felismert alakzatait kategóriákba sorolja (felismerés és kategorizáció; pl. "ablak", "fa", "ház"
stb.) Ezeket a kategóriákat folyamatosan fejlesztjük-változtatjuk tapasztalataink szerint életünk során. Az "állat"
fogalmát például már egész kicsi korban megtanuljuk. A "medve" fogalmát azok az emberek értik, akiknek
környezetében, vagy kultúrájában - például meséiben - előfordulnak medvék, vagy legalább beszéltek már nekik
medvékről. Lehetnek tehát olyan kategóriák is, melyek csak egyes csoportok esetén, vagy az egyes emberben
fejlődnek ki. Gyakori példák erre a szakértőséggel együtt járó kategóriák, például egy vadász különbséget tesz
hím és nőstény medve között. A kategorizáció jelenségében az az izgalmas, hogy egymástól nagyon eltérő képi
információ ugyanahhoz a jelentéshez vezethet, és fordítva, nagyon hasonló látványokhoz tartozó kategóriákat
pontosan el tudunk különíteni előzetes tudásunk segítségével. Például egy második emeleten található nagy zárt
ablak képpontjai nagyon eltérnek egy kis nyitott ablakétól, és lehet, hogy inkább hasonlítanak egy kis ajtóhoz.
Mégsem keverjük össze a kategóriákat, mert agyunk az ablakot zárt és nyitott állapotban is tudja értelmezni
(konstanciák elve). Az is segít a megkülönböztetésben, hogy feltételezzük, hogy ajtó nem nyílik a második
emeleten a levegőbe. A képpontok értelmezését tehát jelentősen befolyásolja a környezeti-, fizikai- és
pszichológiai értelemben vett "szituáció" (kontextus). Téri és időbeli kontextus nélkül nem működne az észlelési
folyamat. A környezet látványának feldolgozása-értelmezése tehát függ a látvány egészétől, és egy folyamatos
tevékenység, melynek alakulására befolyással vannak a távoli és közeli előzmények.
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I. 3. Az előzőekben bemutatott fogalmak értelmezése és az építészeti élmény kialakulása
egy épülethomlokzat példáján
A I/02. fotón látható épülethomlokzat képe "színes pontokként" érkezik a szemünkbe (a fotót nézve és a valós
épület látványa esetén is). Kérdés tehát, hogy hogyan áll össze ez a képpont-halmaz értelmezhető látvánnyá:
épülethomlokzattá, melyet jól elkülöníthető elemek- és azok kapcsolataként látunk, és hogy alakul ki a látvány
hatására az építészeti élmény.
A Figyelem szűrője általában először azt az információt engedi be, mely az alapvető szituáció felmérésében
segít. Az épület kontúrjai-, méretei-, és közvetlen környezetének megfigyelése által meghatározzuk, hogy egy
egymás mellé épített, utcára néző, többszintes épületsorozat egyik tagjáról van szó. Azt is megállapítjuk, hogy az
épület feltehetően egy többlakásos lakóház, mivel semmi olyan jelet nem találunk rajta, mely középületre vagy
egyéb funkciótípusra utalna. A döntésben az épület tagolásának arányai és a formák is segítenek (nincs például
templomra emlékeztető tornya, monumentális bejárata, gyárkéménye, nagy nyílásnélküli felülete stb). Ezeket az
épülettípusokról szóló információkat életünk során építettük be eszköztárunkba (előzetes tudás). Egy természeti
környezetben élő népcsoport tagjai számára például egészen más információk az árulkodóak, így figyelmük
elsőként azon információkhoz engedne hozzáférést. Vannak olyan észlelési mechanizmusok is, melyek biológiai
meghatározottsága az egyén életénél régebbi gyökerekre nyúlik vissza. Ilyen például a vizsgált homlokzat
vizuális elemekre bomlása: a vízszintes téglaszínű csíkozott felületek és szétszórt fehér keretek mintázatát az
emberek hasonlóképpen rekonstruálják a látvány felől érkező képpontok csoportosításával. A Gestalt
csoportosító- és kiegészítő elvek segítségével aztán összetett geometriai és logikai viszonyok rajzolódnak ki. Bár
a fehér keretek rálógnak a téglasávokra, megcsonkítva azok folytonos szélét, azt az agyunk kiegészíti (jó
folytatás elve), és úgy értelmezzük, mintha egymásra rakott rétegekről lenne szó: egy csonkítás nélküli téglaszínű
téglalapokból álló sávozásról, és egy ráhelyezett, szórt elrendezésű fehér, négyzetes keretekből álló rétegről. A
fehér keretek térbeli kiterjedése egy-egy ponton tetten érhető, ahol a mellette lévő üvegsáv hátra van húzva: a
hátrahúzódó falszakaszt fehérre festették, így a keretek hátrafelé folytatódó részeként definiálódik. Ezáltal
átértelmeződik a többi keret is, feltételezzük, hogy mindegyik folytatódik befelé a belső térben. A homlokzatot
ezután már nem tudjuk térbeli folytatódása nélkül értelmezni. A fehér keretek térbelivé válása ellentmondást kelt
az előbbiekben megállapított rétegességgel, már nem tudjuk a kereteket a téglasávokra rátett elemekként látni.
Mégis csonkák tehát téglasávjaink szélei?
Egy izgalmasan megtervezett homlokzat hasonló dilemmák- és felfedezések végtelen láncreakcióját indítja el.
Figyelmünket egymás után irányítja a kérdéses információk megszerzésének helyére. Ahhoz, hogy egy
homlokzat "játékra hívjon", szükséges azonban az is, hogy a látványban strukturális logikát találjunk. Ellenkező
esetben hamar elveszítjük érdeklődésünket, elfogynak a felvetődő kérdések. A példa jól mutatja, milyen a "jólértelmezhető-olvasható" épület, és látjuk, hogy ez az olvashatóság12M hogyan hívhatja elő az "izgalmasság"
dimenzióját.

I/02.
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I. 4. Gestalt csoportosító- és kiegészítő elvek figyelembevétele a tervezésnél és hatásuk környezetünk
szerethetőségére
A továbbiakban a gondolkodást a Gestalt észlelési elvek témájára szűkítem, és azt vizsgálom, milyen
összefüggésben állnak környezeti preferenciáinkkal8M. Kaplan eredményeit4 alapul véve abból indulok ki, hogy a
környezet szerethetőségéhez hozzájárul annak "érthetősége és izgalmassága". A Gestalt csoportosító- és
kiegészítő mechanizmusok működésének megértésével34 azokat tudatosan is felhasználhatjuk a tervezés
folyamán, és hozzájárulhatunk egy jól-értelmezhető, ingergazdag környezet létrehozásához.
Ha a környezet strukturális logika és rend szerint épül fel, akkor ez a logika felfejthető a szemlélés során, és segít
abban, hogy az észlelő a környezetet értelmezhető elemekre bontsa. Ez esetben az elemek elkülönülése
geometriai határait illetően és identitásában is egyértelmű, egymáshoz való viszonyuk, kapcsolataik is
olvashatóak. A környezet jól definiált elemek következetesen összerakott rendszere (mentálisan és fizikailag is).
A jól-értelmezhető-olvasható környezetekben könnyebben tájékozódunk, és könnyebben rekonstruálhatók
emlékezetből5. Arra is lehetőséget adnak, hogy a struktúra logikájának megismerésével felfedezzük az annak
összetettségében rejlő szépséget. Az elemek és kapcsolataik definiálásában nagy szerepe van a Gestalt
csoportosító- és kiegészítő elveknek2. (Lásd az előző, I/02. fotóhoz tartozó leírást, fent.)
A környezet elemekre bontása, az eltérő felületek definiálása a látvány tagolásában is részt vesz. Túl nagy
homogén felület tagolatlan környezetet hozna létre. A környezet tagoltsága segít abban, hogy az ember a
környezet léptékét saját méreteihez képest meg tudja állapítani10P. Szükségünk van egy bizonyos
részletezettségre. Ez a részletezettség-tagoltság a különböző léptékekben újraértelmezendő30,31.
A I/03. fotón látható épület (a fotó készítésekor fennálló fényviszonyok esetén) nagy távolságból nézve, az erős
fény miatt két részre tagolódik: egy világos és egy sötét részre. Közeledve hozzá ez a határozott elválasztás
árnyalódik, további elemek rajzolódnak ki, például elkülönül az épület behúzott földszintje a fölötte lévő
ötemeletes blokktól, és az emeletes, rálógó tömeg is széttagolódik a zöldeskék sávok mentén. Még közelebb
érve további részletek válnak fontossá, elkülönülnek a különféle ablakkeretek, erkélybeugrók, redőnyök:
kontrasztok és hasonlóságok lelhetők fel a mintázatban. A zöldeskék sávokat ritmusosan megtörik az áttört
korlátrészek, melyek szabályosan egymás alatt helyezkednek el. Egyenletes fénynél ez ad egy ritmust a
homlokzatnak, mely által az épület vertikálisan is részekre tagolódik. A képen látható kontrasztos fényben viszont
ez a vertikális tagolás elmarad, az erőteljes horizontális jelleg ez esetben nemcsak dominál, de semlegesíti is a
másik irányú rétegzettséget. Még közelebb érve az alsó behúzott épületrész nyílásai és burkolatának struktúrája
is láthatóvá válik, ezáltal az épület mellett elhaladó járókelők látószögéből tagolva a felületet, melyet a túlsó
járdáról még egyetlen elemként definiáltunk. Az egyes távolságokhoz tartozó tagoltságot létrehozó elemeketfelületeket a Gestalt szabályok szerint tudja az észlelés különválasztani és meghatározni. Az előzőekben említett,
áttört korlátrészek például azért adnak vertikális hatást, mert abban az irányban közelebb vannak egymáshoz,
mint horizontálisan, így a közelség elve szerint függőleges elemsorokként észleljük őket.
I/03.
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Az erős fény kiemelő szerepére jó példa a I/04. fotón látható időpillanat is. Az épület konzolosan kiugró erkélyei
homogénen borítják a felületet. Számuk egy olyan határ fölé emelkedik, mely már nem tagolja tovább az épületet,
hanem inkább egységesíti, az erkélyek egy nagy homogén felületet fedő mintázattá válnak (számosság elve13M)
(I/05.). Egy-egy erkély üvegére eső vakító fény viszont magára vonja a figyelmet, egyrészt mert kiemelkedik a
homogén mintázatból, másrészt mert eltér a homlokzatokon "megszokott"-tól, "várt"-tól.
Ugyanaz a homlokzat különböző fényviszonyok esetén nagyon eltérő hatást kelthet. Ha jól ismerjük az épületet,
vagy többször látjuk, a különböző olvasatok egyre gazdagítják az emlékezetünkben róla tárolt képet. Az épület
fénytől függő változékonysága tervezői kérdés is, minél plasztikusabb az épület, annál markánsabbak a rajta
megjelenő árnyékok, de tervezhető olyan homlokzat is, ahol az árnyékot adó elemeket tudatosan helyezzük el
úgy, hogy eltérő fényviszonyok esetén az épület teljes értelmezése, strukturája, tagoltsága megváltozzon. A
plasztikusságon kívül tehát a virtuálisan keletkező geometriai elemek – árnyékok, fényes felületek, fénnyel való
kiemelések - egymáshoz képesti viszonya számít. Amikor egy homlokzat alap struktúráját a fény "átrajzolja" és
megváltoztatja, egy mögöttes rétegként látható az eredeti struktúra is. A kétféle mintázat viszonya izgalmas
rétegzettséget ad, ellentétes értelmezések esetén ambivalens hatást kelt, mely a látványban való további
elmélyülésre invitál.
I/04.

I/05.

Ezeknek a mintázatoknak az értelmezései mind a fentiekben leírt észlelési szabályok3F szerint történnek. A
jelenségek ismeretében az építész tudatosan indíthat észleleti játékot a homlokzat többszörös értelmezhetősége
által.
Az előzőekben leírt összetettséget egyrészt az okozta, hogy ugyanazon pillanatban a struktúra több rétege
egyszerre volt olvasható. Ugyanakkor a fény közreműködése miatt különböző pillanatokban eltérő a látvány, és a
rétegzettség csak kitüntetett pillanatokban érhető tetten.
Ambivalencia és többértelműség által keltett "izgalmasság"-ot úgy is létre lehet hozni, hogy a
homlokzattervezéskor az észlelési csoportosító elveket kombináltan használjuk fel. Például ugyanaz a homlokzati
felület vagy elem egyik tulajdonsága szerint tartozik valahová, de egy másik tulajdonsága szerint máshová
definiálnánk. A I/06. fotón látható homlokzat barackszínű erkélyei például csoportot alkotnak színük szerint, de
ugyanígy csoportot alkotnak azok az erkélyek is, melyek nincsenek beüvegezve, azokhoz képest, melyek a tömör
erkélykorlát síkjában üveggel záródnak. Találunk ilyet a barackszínű és a fehérre festett erkélyek között is, tehát
egy adott barack színű erkély egyszerre több csoportba is beletartozik, miközben ezen csoportok mintázata eltér
egymástól. Különösen feltűnő a síkban üvegezett- és szabadon hagyott erkélyterek különbsége erős fény-árnyék
kontraszt esetén. Az erkélyek üvegezettségének kérdése azért is fonódik össze a tömör erkélykorlát-elem

24

vizsgálatával, mert a színezés az erkélykorlát-elemeket nem önmagukban, hanem teljes szintben kiugró dobozok
részeként "láttatja", ahol a dobozok szerves része a rajtuk lévő "lyuk" - akár beüvegezett, akár nyitott. A
dobozszerű felépítést a felfutó vékony falcsíkok szemből nézve is mutatják, de kissé oldalsó szögből a hátrafutó
falak láttán ez a térbeli struktúra még egyértelműbbé válik. Ha a dobozok nem lennének kétféle színnel színezve,
akkor nem válnának el egymástól ilyen egyértelműen, mert nem tudnánk megállapítani, hogy a hátrafutó
falrészek hová tartoznak. Így valószínűleg nem is hívnák fel magukra a figyelmet, és maga a dobozosság hatása
sem lenne jelentős.
Az észlelési csoportosító elvek tehát különböző, egymást átfedő csoportokat-mintázatokat-felületeket képeznek.
A felületek rétegelésével, keresztezésével, elcsúsztatásával egyre komplexebb, izgalmasabb eredményt kapunk.
Az ambivalencia hozzájárul a minket körülvevő világ ingergazdagságához, felkelti és ébren tartja a szemlélő
érdeklődését a környezet iránt, kiélezi, finomra hangolja annak értelmezési rétegeit.
I/06.
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TÉZIS I. [I. TÖRTÉNET]
Legtöbb esetben a strukturális logika előfeltétele és életrehívója az izgalmasság
dimenziójának, mert megteremti az összetett környezetben a rendet, mely rend és
összetettség a látványban többértelműséget-, viszonyítást-, párbeszédet-, ezáltal
egymásra rétegződést hoz létre, és fenntartja a megismerésre irányuló figyelmet.
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II. TÖRTÉNET
Építészeti "izgalmasság" létrehozása az észlelési elvek ismeretében
Az előző fejezetben kifejtett téma továbbgondolása közterek kapcsán – Szentendre, Mestermunka
II. 1. Léptékek szerinti tagoltság és léptékek szerinti izgalmasság
II. 2. Vizuális összetettség ritmusából fakadó izgalmasság és a strukturális logika
II. 3. Vizuálisan összetett, olvasható környezet tervezése és a Gestalt észlelési elvek használata
II. 4. Gestalt csoportosító elvek használata a szentendrei közterek kapcsán
II. 5. A "Jó folytatás elvének" használata a szentendrei közterek kapcsán
II. TÖRTÉNET összefoglalás
A fejezetben az előzőekben kifejtett homlokzati struktúrákról szóló témát városi közterek példáján mutatom be.
Folytatom a Gestalt észlelési csoportosító- és kiegészítő elvek2 használatával elérhető hatások kifejtését a
vízszintes felületi mintázatok kapcsán is. A hatások hasonlóak, de abban különböznek a homlokzatokétól, hogy a
"hely kijelölésével" használatot generálnak, és a mintázat kirajzolódásának funkcionális következményei is
vannak. A fejezetben felvetem a szemlélő távolsága szerint változó lépték- és léptéktelenség tervezési kérdéseit,
és kifejtem, hogy léptékenként más méretrendű elemek adják az olvashatóságot, az építészeti izgalmasságot és
ezáltal az építészeti élményt. A különböző léptékek szerinti tagoltság tervezhető, de kihívást jelent. A
csoportosító- és kiegészítő elvek hozzájárulnak ahhoz, hogy a környezetünkből érkező vizuális információt
egységek áthatásaiként definiáljuk, ezáltal segítik környezetünk megértését, a használatot, és biztosítani tudják a
minden léptékben tagolt környezetet. Az általuk létrejövő egységek tulajdonságainak különböző kombinációiból
adódó ambivalencia, átmeneti helyzetek és áthatások izgalmas, ugyanakkor harmonikus környezetet
teremthetnek. Az ambivalencia hozzájárul a minket körülvevő világ ingergazdagságához, felkelti és ébren tartja a
szemlélő érdeklődését a környezet iránt, kiélezi, finomrahangolja annak értelmezési rétegeit. A fejezetben
bevezetem a "vizuális összetettség ritmusából fakadó izgalmasság" fogalmát is, mely az ismétlődő elemek vagy
ismétlődő építészeti szituációk különböző megjelenési formáinak változatosságáról, összehasonlítódásáról és
rímeléséről szól.
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II. 1. Léptékek szerinti tagoltság és léptékek szerinti izgalmasság
Egy kis kitérő az elképzelt kő-rétről:
Képzeljünk el egy nagy, vitorlázó repülőről nézve barátságos, de rajta lépdelve végtelennek tűnő, kockakövekkel
kirakott felületet. Első ránézésre, különösen ha a vitorlás repülő sebességével haladunk, nem lényeges, hogy
három különböző fizikai tulajdonságú és keletkezési történetű kőből rakták ki. Van köztük időkoptatta,
lekerekedett szélű kis bazalt kockakő és nagyobb méretű bazaltkő is, melyek a napsütötte poros délutánokon
szürkés-tompa árnyalatba burkolóznak, de titkos tulajdonságuk, hogy eső esetén fényes feketévé változnak. A
kockakővel kirakott városok gyerekei jól tudják, hogy ilyenkor jobban kell figyelni a szaladgálásnál, mert a kövek
felülete csúszóssá válik, és csak a köztük lévő rések struktúrája jelent biztos támpontot a lábujjaknak. Ez a
végtelennek tűnő, kövekből rakott felület a bazaltköveken kívül téglalap alakú andezit köveket is tartalmaz. Az
elképzelt szituációnkban ezek is egyenletesen oszlanak el a háromféle kő által kirajzolódó végtelen struktúrában.
Az andezit kövek árnyalata változó: a barnás sárgától a kékes szürkén át a fehéres rózsaszínig. A különböző
színű andezit kövek színek szerint is egyenletesen oszlanak el. A téglalap alakú kövek megjelenése eltologatja a
négyzetes bazalt köveket egymás mellett, véletlenszerű geometriai helyzeteket előidézve, melyeket a sétáló
felnőtt szívesen böngész, meg-megáll, majd eszébe jut, hogy igyekeznie kéne a végtelen kő-rét széle felé, ha
egyáltalán van széle. A magas sarkú cipőt leveszik a nők, a girbegurba köveken a babakocsikat sem tolják
tovább, inkább egyhelyben várják a híreket. Csak a talicskák kerekének pattogása-zakatolása hallatszik, amint a
kő struktúrát folyamatosan foltozzák a férfiak. A kisgyerekek a kövek közötti hézagokból kapirgálják a sarat.
Ez a kő-rét Szentendre összes utcaburkolatának random egymásmellé helyezéséből alakult. A kapirgáló
gyerekek szemszögéből ez egy izgalmas, megfelelően tagolt terep, de a gyalogos sebességgel igyekvő felnőtt
szemszögéből ez az elképzelt homogén struktúra barátságos léptékét elveszíti. Léptéktelensége abból adódik,
hogy az egyenletesen elszórt kő-típusok szemmagasságból magunk elé nézve tagolatlan felületet adnak. Majd a
homogén kő-rét újra barátságossá válik a vitorlázó repülőről, melynek sebessége és távolsága szerint az ember
épp a kő-rét méretének megfelelő léptékű elemeket keresi a környezetében a tájékozódás és a "szép" táj iránti
vágyakozás során.

II/01.

II. 2. Vizuális összetettség ritmusából fakadó izgalmasság és a strukturális logika
Környezetünk tagoltsága és annak hatása tehát léptékenként újraértelmezendő30,10P. Különböző távolságokból
szemlélve ugyanazt a környezetet, más méretrendű elemek alakítják a látvány olvashatóságát, izgalmasságát,
vizuális tulajdonságait31. A II/02-03. fotók ugyanazon környezetek látványai (különböző távolságokból szemlélve).
Míg az egyiket inkább egy derékszögű- és szögben elforduló gerincű sátortető halmazként észleljük, addig a
másikat inkább cserép- és tégla rakások textúráinak kompozíciójaként. A látvány izgalmassága, a benne elsőre
fellelhető ritmus is elsősorban az észlelt méretrendbeli elemek tulajdonságaiból fakad. A II/02. fotón a
párhuzamos és merőleges egyenesek és a sátortető síkok eltérő lejtéséből kialakuló törtvonalak egy marokkó
játékra emlékeztetnek, ahol úgy sikerült ledobni a pálcikákat, hogy azok között szellős tér keletkezett, amellett,
hogy a pálcikák mégis stabilan támasztják egymást. Ha elvennénk belőle egyet-kettőt, talán akkor is maradna
minden a helyén. A pálcikákra boruló vöröses-barna színű struktúrák különböző típusú "rögzítéssel" feszülnek rá
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a vázra, mint a bútorhuzatok. Ezek a struktúrák közelebbről szemlélve (II/03. fotó távolsága) különféle fizikai
tulajdonságok szerint hasonlítanak egymásra vagy térnek el egymástól. Ezáltal kapcsolat alakul ki az egyes
elemek között, mely megadja a szem körbejárásának ritmusát. A jobb oldali ház cserépelemeinek girbegurba
vonalba rendeződése például kiemeli a szomszéd ház oromfalán végigfutó téglalépcső szigorú egyenesét; melyet
a vetett árnyék ismétlődő fűrészfogas egyenese és sötét sávja tovább hangsúlyoz; miközben rávetül a szomszéd
ház világos-matt cserepeire, melyek hatása sokkal homogénebb a jobboldali tető cserepeinek mintázatánál, ezzel
is teret hagyva az oromfal-él érvényesülésének. Az árnyéksáv kapcsán visszavándorol a szem a jobboldali tetőre
vetülő ferde-sötét sávra, és megtaláljuk a kémény fejének árnyékát a fehér oromfalon. Majd a közelebbi
téglaoszlop árnyéka is bekapcsolódik a játékba, és elvezeti a szemet a közvetlen előttünk lévő mellvéd falon
található firkákhoz, melyek esetlegessége jó kontrasztot ad a kompozíció többi elemének tisztaságával,
ugyanakkor rímel is a jobboldali tető cseréprakásának apró hibáival.
II/02.

II/03.

A szentendrei háztetők képe mindkét vizsgált távolságból elindított egy észleleti játékot a hasonlóságok és
különbségek kapcsán. Szükséges volt ehhez azonban egy olyan strukturális logika, mely ezeket a viszonyítási
alapokat megteremtette.
Az épített környezet látványa sokféle típusú izgalmasságot15M tud nyújtani. Az előbbi példában megjelenő oromfal
lépcső például elindíthat egy gondolatláncot arról, hogy a cicák peckesen lépdelnek rajta végig, és hogy jó lenne
a ház udvarában kikészíteni nekik egy kis tejet. Egy-egy látványelem tehát asszociációk sorát indíthatja el, mely
elrugaszkodhat a látott képtől és képzeletünkben folytatódhat tovább. Ez a fejezet viszont nem a látványtól való
elrugaszkodásról szól, hanem az izgalmasságnak épp arról a típusáról, amikor elmerülünk a látott kép elemei
közötti vizuális kapcsolatok és mentális ritmus varázsában. A különböző jellegű izgalmasság-típusokhoz eltérő
módon lehet közelítenünk, másfajta elemzéseket lehet végeznünk, így ennek a típusnak, amiről most én írok,
nevet adtam, hogy körülhatároljam, miről teszek megállapításokat. Ebben a fejezetben azt szeretném
megmutatni, hogy a "vizuális összetettség ritmusából fakadó izgalmasság" jelenségének előfeltétele a
környezetben rejlő strukturális logika, és hogy hogyan lehet olyan környezetet tervezni, amire ez teljesül, a
Gestalt csoportosító és kiegészítő elvek3F segítségével. A vizuális összetettség kifejezés azt jelzi, hogy egy
strukturálisan6F tagolt látványról van szó, de a tagoltság mértékét nem csupán megállapítja, hanem értékbeli
állást is foglal, pozitívan jellemzi az adott környezetet. Azt sugallja, hogy az összetettség egy belső rendet rejt,
melyet felfedezve a szemlélő a legkülönfélébb módokon találkozhat a vizuális ritmus által életrekeltett világgal.
Ezáltal létrejön a "vizuális összetettség ritmusából fakadó izgalmasság", melynek előfeltétele a strukturális logika,
hiszen a szóban forgó összetettség és rend egyszerre csak ennek következtében jöhet létre.
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II. 3. Vizuálisan összetett, olvasható környezet tervezése és a Gestalt észlelési elvek használata
Egy organikusan, időben lassan és sok ember által fejlődő város látványa általában minden távolságból tagolt,
vizuálisan összetett, de a benne rejlő strukturális logika miatt olvasható és izgalmas4. Ugyanez elmondható a
természeti környezetekről, és ha továbbvisszük a gondolatmenetet, az élőlények külső megjelenéséről is
(maradjunk most a látvány témakörében). Kihívást jelent azonban olyan tervezett környezetek létrehozása,
melyek hordozzák az élőlények vagy az organikus város ezen tulajdonságait. Ha a tervező a különböző
léptékeknek megfelelő ingergazdagság (és tagoltság) kedvéért megpróbál minden léptékben a méretaránynak
megfelelően új elemeket felsorakoztatni, akkor az eredmény túl kaotikus lehet. Egyrészt a túl sok elem típus
miatt, másrészt azért, mert az egyes léptékekben külön-külön jól működő elemeknek egymáshoz való viszonya is
kérdéses lehet. Az elemek számának csökkentésére és a különböző léptékeknek megfelelő elemek közti
kapcsolat létrehozására megoldás lehet, ha olyan kiselemekből építkezünk, melyek különböző csoportosítási
szempontok szerint3F nagyobb léptékű egységekké tudnak összeállni az észlelés során. Ezzel a módszerrel több
lépték méretrendjének megfelelő egységeket is létre tudunk hozni, sőt, a csoportosítások variálásával,
átfedésével, elcsúsztatásával egy új típusú izgalmasságot és egyedi építészeti élményt hozhatunk létre.
Az apró elemekből kirakott felületek léptékek szerinti megfelelő tagolására jó eszköz a Gestalt csoportosító és
kiegészítő elvek alkalmazása2,34. A Gestalt elvek azt mutatják, hogy az agy a vizuális észlelés folyamán milyen
logikával értelmezi a környezetből érkező képi információt, milyen szempontok szerint csoportosítja a látvány
elemeit, hogy azok különböző formájú egységekké, síkokká, testekké alakuljanak (hasonlóság elve, közelség
elve) és milyen szempontok szerint egészíti ki a hiányos képet (jó folytatás elve).
Hogyan rendezhető át az írás elején elképzelt kő-rét úgy, hogy a tagoltság, olvashatóság és izgalmasság
követelményei teljesüljenek? A járókelő felnőtt szemszögéből léptéktelen kő-rét tagolttá és barátságossá tehető,
ha alkotórészeit, a bazalt- és andezit köveket átrendezzük, és a felnőtt emberi test léptékéhez igazodó
méretrendű egységeket hozunk létre.
A kő-rét képzeletbeli átrendezése:
A lekerekedett szélű kis bazalt kockakövekből épüljön gyalogút, tehát egy hosszanti sáv, melyen körülbelül két
ember kényelmesen tud sétálni. Ez a sáv azzal a tulajdonságával is különüljön el a körülötte elterülő eredeti
vegyes-homogén kő szőnyegtől, hogy a kövek rakásának iránya legyen szabályos, és minél inkább különbözzön
a környező kövek rakásirányától. A gyalogút síkját lejtessük a jobb széle felé, hogy nagy esők esetén
kiszámítható legyen, hová helyezzék a gyerekek a papírcsónakokat. A nagyobb méretű kockakövekből
képezzünk csoportokat, csiszoljuk meg a felső síkját, éleit gondosan illesszük össze. Határozzunk meg
felületeket, melyek mérete egy nagy többgenerációs család vacsora asztalának elegendő helyet biztosít, és a
gyalogúttól olyan távolságra helyezzük el őket, ahonnan még szemmel lehet tartani a vacsora asztaltól
elkéredzkedő, gyalogúton rollerező gyerekeket (tehát körülbelül 10 felnőtt lépés távolságra). Az andezit kövekből
rajzoljunk egy nagy kört, olyan méretűt, amekkorát egy kisebb koncertet hallgató embercsoport kézenfogva létre
tud hozni. Az andezit körön belül cseréljük ki az eredeti vegyes-homogén kő szőnyeget a lekerekedett szélű kis
bazalt kockakövekre, de rakásirányuk egyezzen meg az eredeti kőmintázat rakásirányával, tehát az andezit
körön kívüli szőnyeggel. A gyalogút ettől különböző irányban rakott kis bazalt kockakövei a körön belül is el
fognak térni a környezetüktől, továbbra is mutatva az utat azoknak, akik még mindig el szeretnének jutni a kő-rét
széléig, melynek belátható közelségét ezúttal senki nem vonja kétségbe.
A képzeletbeli tagolt kő-rét kialakításánál a mintázathoz automatikusan társítottunk használati jelentéseket is.
Az olvasható környezet kialakításának épp az az egyik kulcskérdése, hogy a használathoz szükséges
információkat lehet-e olvasni a környezetet felépítő vizuális egységek segítségével. Ezek a vizuális egységek és
azok használati jelentései egymást feltételezik, egyik a másik létjogosultságát és hatását erősíti.
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A következőkben a szentendrei közterek kapcsán mutatok példákat arra, hogy jelenhetnek meg a Gestalt elvek a
tervezésben, és hogy hozható létre a strukturális logika következtében egy tagolt, olvasható és ingergazdag
környezet. Az előző fejezetben ugyanezt homlozatok kapcsán már bemutattam. A közterek tervezése a
homlokzatokétól részben eltér, mert a struktúra észlelésekor sokkal nagyobb súlyt kapnak a használati rétegek.
Míg a homlokzatok esetén a struktúra elsősorban "csak" leképezi a mögötte rejlő használatot, addig a közterek
vizuális struktúrája "helyeket hoz létre". Míg az elsőnél a használatból következik a struktúra, addig a másodiknál
a struktúrának funkcionális következménye is van, a vizuális mintázat használatot generál.
II/04.
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II. 4. Gestalt csoportosító elvek használata a szentendrei közterek kapcsán
Épített környezetünkben a tervezők az észlelési csoportosító elveket rendszeresen alkalmazzák11M.
A szentendrei rakott mintázatok megfigyelése esetében (a közelmúltban tervezett- és a történeti macskakőmintázataiban egyaránt) például a hasonlóság elvének minden típusa felsorakozik: hasonlóság méret szerint,
rakás-sűrűség szerint, elemek iránya szerint, árnyalat szerint stb.
Például az II/05. fotón a háromféle felület elemei méret-, rakás irány- és árnyalat szerint is különböznek, de
kettesével más-más szempontból mégis hasonlóbbak a harmadik felülethez képest.
Poros, száraz időben a kis macskakő és a nagy macskakő árnyalata hasonlít jobban egymásra; míg esős,
nedves időben a beton felület és a pattintott felületű nagy macskakő. Rakás irány tekintetében a kis macskakő
körkörös mintázata üt el leginkább. Méret szerint a kis- és nagy macskakő együttesen "rakott felületként"-ként
különbözik a "monolit beton testtől".
Az épített környezet vizsgálatakor bevezettem10P a "jó eloszlás" és a "számosság" fogalmait. A jó eloszlás elve
azt mutatja, hogy nem-hasonló elemek együttese is létrehozhat abszolút homogén felületet, ha minden azonos
tulajdonságú elemre igaz, hogy a teljes felületen egyenletesen oszlik el. Egymáshoz képest lehet tehát
különbözőség a sűrűségben. A homogenitás megítélésénél az azonos tulajdonságú elemek egymáshoz való
viszonya számít. A II/06. fotón látható példán például a nem-hasonló elemek a sötét és a világos árnyalatú
bazaltkockák. Mindkettő egyenletesen oszlik el a felületen és a homogenitás érzete akkor is fennáll, ha a világos
elemek összeségében ritkábban fordulnak elő, mint a sötétek. Fontos viszont, hogy az elemek száma túllépjen
egy bizonyos számszerű határt (=számosság elve), hogy felületként, és ne elszórt egyedi elemekként
értelmezzük őket.
A számosság fontos fogalom a közelség elvének vizsgálatakor is. A II/07. fotón a cserépfedés a közelség elve
szerint két felületre tagolódik. Ez csak megfelelő számú, azonos közelséggel sorakozó elem után mondható el.
Ha például a szorosabban rakott cserépsorokból csak három lenne, akkor inkább látnánk a ritkábban rakott
felületbe ékelődő "vonalszerű elemnek", mint egy előzővel egyenrangú felületnek.

II/05.

II/06.

II/07.
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Mi a tervezők célja ezzel a "csoportosítással"? Hogyan használható a tervezésnél? Hogyan működik az
észleléskor a csoportok képzése, és milyen előnyei lehetnek a kiváltott hatásnak?
A különböző elvek alapján kialakuló csoportok a különböző felületek, egységek elkülönülését segítik, definiálják.
Ez javítja a környezet "olvashatóságát", ezáltal befolyásolja a használatot. Az olvashatóság egy
környezetpszichológiában1,5 használt fogalom, mely a környezet értelmezhetőségének sebességét, minőségét
méri a használó szemszögéből.5 A II/08. és a II/10. fotókon látszik, hogy hogyan jelölte meg a tervező a
gyalogosok útját az elemek rakás-irányának változtatásával. Az előbbin egy hezitáló mozgású, álldogáló embert
is látunk, aki valószínűleg épp telefonál. Erre többek között abból következtettünk, hogy nem az áthaladásra
kijelölt sávon tartózkodva rögzítette a kamera. Feltételezhető tehát, hogy a járókelő azt szerette volna jelezni a
környezete számára, hogy nem fog áthaladni az úttesten. Ez jó példa arra, hogy a környezet olvashatósága
segítségével az emberekről (a környezetet használókról) is feltételezéseket állítunk fel, és sokszor a
környezetben való helyzetünk segítségével kommunikálunk is egymással. A II/10. képen a sötétebb árnyalatú,
hosszanti irányban kirakott sáv arra invitálja a szentendrei Fő téren áthaladót, hogy az adott sávot használja
gyors áthaladásra, míg a keresztirányú rakott felületek kipakolásra vagy álldogálásra alkalmasabbak. A II/11.
képen egy érdekes példát látunk arra, amikor az elemek által definiált területek nem logikusan történnek
(általában utólagos javítás miatt).
A kő-rét története és képzelt átrendezése kapcsán kiderült, hogy a csoportosító elveket jól lehet használni arra is,
hogy a környezet minden léptékben tagolt legyen, anélkül, hogy a különböző méretrendű elemek kaotikusan
soknak hassanak. A környezet tagolása az emberléptékű környezet feltétele, a tagolás segítségével tudjuk a
környezet méreteit az emberi test méreteihez viszonyítani. Ez a tagoltság léptékenként újraértelmezendő.30,10P,11P
Távolról, mondjuk egy vitorlázó repülő fedélzetéről tekintve a II/09. fotón látható térre elsőként a rakott térburkolat
felülete különül el a háztetőktől. Közelebb érve már fontos, hogy a körkörösen rakott kis macskakőbe egy-egy
nagy macskakő sort is beiktattunk, ezáltal a járókelők látószögéből tagolva a homogén felületet.

III/08.

III/09.
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III/10.

III/11.

Az előző bekezdésben megállapítottam, hogy a kiselemek csoportosulása kedvező lehet a környezet megfelelő
léptékű tagoltságának kialakításához. Ugyanígy, ha adott a környezet megfelelő léptékű tagoltsága, szükséges
lehet az egységeken belüli további (kiselemes) bontás. Ezért a felületek definiálásához jó eszköz, ha azt sok
elemből rakjuk ki. Így teljesül a távoli nézőpontból értelmezett tagolás is, és a közeledő szemlélő is megtalálja a
távolságának megfelelő részletezettséget. A tagolás- és a részletezettség hiánya léptéktévesztést30,
ambivalenciát okozhat, melyek szituációtól-, tervezői szándéktól függően fejtik ki pozitív vagy negatív hatásukat.
A különböző tulajdonságok szerinti csoportosítások kombinálása előrevetíti a harmadik lehetőséget, mely a
csoportosító elvek használatában rejlik. Felületek rétegelésével, keresztezésével, elcsúsztatásával egyre
komplexebb, izgalmasabb eredményt kapunk, mely a legtöbb esetben addig előnyös, amíg ez nem megy a
használhatóság rovására. Többféle mintázat-variáció együttes észlelése történhet egyidőben vagy időben eltolva.
Ennek egyik legegyszerűbb példája, amikor ugyanaz a felület vagy elem egyik tulajdonsága szerint tartozik
valahová, de egy másik tulajdonsága szerint máshová definiálnánk. Ha a csoportképzést olyan körülmény is
befolyásolja, ami időben változó, például a fény vagy a nedvesség, akkor az egymás után észlelt mintázatok
emlékei rakódnak egymásra. A különböző értelmezések összehasonlítódnak, és sajátos játékra hívják a
szemlélőt. Az ambivalencia egyes esetekben a feszült-várakozó izgalmasság élményét adja. Máskor a
többértelműség pontosan követhető, a szemlélőnek nem kell választania az egyes értelmezések között, és az
összetett látványban való hosszabb elmerüléssel megtapasztalhatja az ismétlődések, összehasonlítódások által
keletkező ritmust.
Az ambivalencia előidézésével részben ellentétes, részben egybecsengő folyamat lehet a harmóniateremtés.
Mindig izgalmas építészeti kérdés a funkcionális- vagy téri átmenetek építészeti megfogalmazása. Az észlelési
elvek által definiált elemcsoportok áthatásai az érzékenyen megfogalmazott-, sokszor nem tudatosan észlelt
átvezetések képzésére jól alkalmazhatók. Ezt használtuk5M fel például a szentendrei Fő tér három becsatlakozó
utcájának kialakításánál, ahol a körkörös rakással definiált "tér" és a három különféle funkciót képviselő utca
találkozási vonalait nem szerettük volna élesen meghúzni (lásd Mestermunka leírás 121. oldaltól).

II/12. "’hibá"-ban rejlő szépség
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II. 5. A "Jó folytatás elvének" használata a szentendrei közterek kapcsán
A csoportosító elveken kívül építészetben gyakran felfedezhető a Gestalt észlelési elvek közé tartozó
"jó folytatás elve" is. Amikor valamilyen csoportosító elv alapján egységként értelmezett felület (vagy test) területére
beékelődik egy másik elem, kérdés, hogy ketté tudja-e vágni az előzőleg egynek észlelt területet. Ez elsősorban a háttér
felület és a beékelődés geometriájától függ, és attól, hogy mennyire volt erős a háttér-felületet összetartó csoportosító
tulajdonság a beékelődő egység tulajdonságaihoz képest. Kérdés például, hogy a II/13. fotón látható szélső oldali kis
kockakő sávok azután is egy háttérelemként érzékelhetők-e, miután a középső nagy kockakő sáv beékelődött, vagy
inkább három különálló sávként értelmezzük. Felteszem, ha a kiskockakő mintázatában a körkörös ívek egy olyan
ponton fejeződnének be, és folytatódnának a beékelődés után, ahol az ívből kiesett rész geometriájára egyértelműen
lehetne következtetni, akkor a vizuális észlelés a nem látott pontokat kiegészítené, és "látná". Tehát úgy értelmeznénk,
mintha egy folytatólagos kis kockakő szőnyegre terítettek volna egy nagy kockakő szőnyeget. A fotón látható eset ettől
kis mértékben eltér, mert azzal, hogy a két kis kockakő sáv körkörös mintázata részben záródó íveket sorol, nem
egyértelmű, hogy mi történik a "rátett szőnyeg" alatt. Ez nehezíti a jó folytatás elve szerint működő kiegészítő észlelési
mechanizmust. Az is befolyásolja a folytatódóság érzetét, hogy a felület struktúrája mennyire képzelhető el a
végtelenben folytatódóként, van-e irányultsága, illetve a sáv széle mivel zárul le15P. A II/13-14-15. fotókon látható, hogy a
sávok között egyik oldalon hangsúlyos megjelenésű folyóka található. A lezárást az hangsúlyozza ki, hogy a kockakő
mintázat ahelyett, hogy egyszerűen nekiütközne, egy befordított lezáró sormintát mutat.
II/13.

II/14.

II/15.
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A jó folytatás elvét nemcsak felületeknél értelmezhetjük, hanem épülettömegek, vagy tárgyak testszerű
hatásának vizsgálatánál is. Nagyon érdekes megfigyelni azokat az eseteket, amikor az építészeti szándék
kifejezetten az, hogy az épület vagy egy telek beépítése, vagy egy tárgy minél testszerűbb, "monolit" jellegű
legyen. Ilyenkor automatikusan alkalmazzuk a jó folytatás elvét például a tömegugrások vagy a nyílások
egymáshoz képesti elhelyezésénél. (II/16.)
Ha több dolog egyvonalba esik, az megerősíti a szemlélőben a tömeg kettéválását a vonal mentén, hiszen az agy
vizuális rendszere akkor is összeköti őket, ha nem folytonosak. Ezért a törések- és nyílások vonalait minden
esetben jobb elcsúsztatni egymáshoz képest, ha a célunk az, hogy minél tömegszerűbb, "egy"-ként észlelhető
"testet" hozzunk létre.
Szentendrén a köztéri "testek" geometriájának tervezésekor épp ennek a testszerűségnek az elérése volt a cél5M.
A testekbe tervezett ugrások-, beléjük helyezett egyéb elemek, fabetétek helyét egymástól elcsúsztatva
testszerűbb hatást lehetett elérni. (II/17-18-19.) (lásd Mestermunka leírás 121. oldaltól)
II/17.

II/16.

II/19.

II/18.

Mire használhatják tehát a tervezők a jó folytatás elvét?
A csoportosítási elveknél (előzőekben) kifejtett előnyök itt is érvényesek: A jó folytatás elve is hozzájárul ahhoz,
hogy a környezetünkből érkező vizuális információt egységek áthatásaiként definiálja, ezáltal segíti környezetünk
megértését, a használatot, és biztosítani tudja a minden léptékben tagolt környezet igényét. Az így létrejövő
egységek tulajdonságainak különböző kombinációiból adódó ambivalencia, átmeneti helyzetek és áthatások
izgalmas ugyanakkor harmonikus környezetet teremthetnek.
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TÉZIS II. [II. TÖRTÉNET]
A Gestalt észlelési csoportosítási és kiegészítő mechanizmusok működése a
környezet észlelésekor egyszerre képes létrehozni a rendet és a vizuális
összetettség ritmusából- vagy ambivalens helyzeteiből fakadó izgalmasságot,
ezért az észlelési elvek tudatos alkalmazása az építészeti tervezés folyamán
hozzájárulhat egy jól-értelmezhető, ingergazdag környezet létrehozásához.
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III. TÖRTÉNET
Érthetőség és izgalmasság egymásrahatása és egyensúlya belső terekben
III. 1. Térélmény tanulmányozása Tadao Ando St.Louis-i galéria épületében; Az észlelő és az időbeliség kulcs-szerepe
III. 2. Az érthetőség és izgalmasság dimenziói közötti összefüggések Tadao Ando St.Louis-i épületében
III. TÖRTÉNET összefoglalás
A fejezetben Tadao Ando st. Louis-i belső téregyüttese példáján tanulmányozom a térélmény kialakulását1P.
Ezzel a térrel több fejezeten át foglalkozom, a tervezői és kutatói hozzáállás és -módszerek skáláját felállítva.
Ez a fejezet a tervezői intuícióra épít, és az intuitív megfigyelés történetébe szövi bele a kutatási eredmények
rövid bemutatását. A fejezet olyan környezetekről szól, ahol az időbeliség kulcs-szerepet kap, mert a téregyüttes
időben elhúzódó felderítéssel teljesedik ki. Ez jelentheti azt, hogy az épület geometriájába rejtett információt és
ingergazdagságot az épületben való mozgás által tapasztaljuk meg egy út során (a nézőpont fokozatos
változásával); vagy jelentheti azt is, hogy többszöri látogatás különféle olvasatai rétegződnek egymásra. Például
a fényviszonyok követhető változásakor vagy a szemlélő érkezési irányának, hangulatának, előzetes elvárásának
különbségei esetén. Az észlelő az egymásutáni látványokat összehasonlítja, az egymásutáni látványok
hasonlóságai és egymáshoz képest észlelt különbségei kulcs-szerepet játszanak az észlelésben. Az egyes téri
értelmezések egymásrarétegződnek, és együttesen adnak páratlan építészeti élményt. Ez a jelenség nem
tapasztalható bármely épület esetén, de vannak olyan fizikai faktorok, melyek ezt az észleletbeli váltakozást- és a
különböző észleletek egymásrarétegződését előidézhetik. Ezért az észleletek váltakozása okozta építészeti
élmény tervezhető, izgalmas építész-tervezői feladat, melyhez tudatos tervezői vízió és eszköztár szükséges.
Kihívást jelent olyan többhangsúlyú terek tervezése, melyeknél minden olvasathoz funkcionális tartalom is
társítható. A fejezet második részében Stephen Kaplan4 környezeti preferencia dimenzióinak összefüggéseit
elemzem a Tadao Ando téregyüttes kapcsán. A környezet izgalmassága és érthetősége kölcsönösen összefüggő
dimenziók. A hangsúly eltolódása egyik irányba, maga után vonja a másik dimenzió változását is. Például
kaotikus (ingergazdag de már érthetetlen, túl sok inger), illetve unalmas (érthető, de nem eléggé ingergazdag)
környezetet eredményezhet.
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III. 1. Térélmény tanulmányozása Tadao Ando St.Louis-i galéria épületében; Az észlelő és az időbeliség kulcs-szerepe
A minimalista építészetre jellemző letisztult formák és felületszerű díszítés teret enged a tériségben rejlő
kísérletezésnek. Tadao Ando munkássága különösen izgalmas ebből a szempontból, a térészlelés-,
térértelmezés folyamatait jól lehet vizsgálni az épületek belső tereiben.
Tadao Ando Pulitzer Foundation for the Arts épületét4M az Atlantai Georgia Institute of Technology építész karán
végzett kutatásunkhoz2M választottam, amikor a térészlelés-, térértelmezés változásának jelenségét szerettük
volna felderíteni és mérni1P. Olyan tanulmányozható épületre volt szükség, mely formailag minél egyszerűbb,
jelentésrétegeiben minél összetettebb, mivel az észleletek gazdagságát szerettük volna mérni, a mérést viszont
az egyszerű formai kialakítás könnyíti meg.
Olyan térre volt szükség, melynek kialakításában jól elkülönülő, kevés számú építészeti elem játszik szerepet, és
inkább az azok közötti téri- és pszichológiai viszonyok váltják ki az építészeti élményt.
A jól elkülöníthető elemeket a kísérletnél jól lehet számolni, egyértelmű a rájuk való szóbeli hivatkozás a kísérleti
személyek részéről, és könnyen meg lehet vizsgálni a tér egyes elemeinek szerepét a teljes tér észlelésében, ha
azokat egyesével változtatjuk. A virtuálisan módosított térrel újra elvégezhető a kísérlet és az eredmények
összehasonlíthatók.
A Tadao Ando épület egyszerű vonalvezetésű letisztult terei tehát egyszerre kedvezőek a térélmény intuitív
tanulmányozására és az azt vizsgáló tudományos kísérletek felállítására is.
Az épület három egyforma szélességű traktusból áll. A két szélső traktus egy-egy épületszárny, mely egy külső
téri vízmedencét fog közre. A három traktus mellé egy széles udvari téregyüttes kapcsolódik, mely végül
összefonódik a szomszédos művészeti létesítmény udvarával.
Az épület fő terei különféle módon, észrevétlenül szövődnek egymásba, mégis jól definiálhatóak az egyes
térrészek és azok kapcsolatai. Ezek a téri találkozópontok minden esetben egyediek, akár két belső térrész-, akár
két külső térrész-, akár külső és belső tér találkozásáról van szó. Az építészeti élményt az teszi rendkívülivé,
hogy az idő dimenziójának belépésével ezek a jól-definiált térrészek és térkapcsolatok változnak, és új
elrendeződést vesznek fel. Például a fény változása képes arra, hogy teljesen átrajzolja a látványt,
megváltoztassa a térészlelést, és ezáltal a térélményt.
Ez nem minden épületnél van így. A fény változása legtöbb esetben módosítja az építészeti élményt, de csak
különös esetekben változtatja meg az épület térrendszerének észlelt felépítését és a térértelmezést. Ehhez
tudatos tervezői vízió és eszköztár szükséges.
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Az III/01. és III/02. fotókon ugyanaz a belső nézet látható különböző időpontokban megörökítve. A folyosóról több
térbővület nyílik balra, de a figyelmünk a fény felé irányul, mely a folyosó végén egyik képen balról, a másikon
jobbról érkezik. Az első esetben a folyosóval szemben a fal mögött egy olyan térrészt sejtünk, mely valamiért
fontos, hiszen narancs színű fénnyel meg van világítva. A folyosó tere egy balra kibővülű nagyobb térbe torkollik,
melynek várhatóan nagy nyílás van a baloldali határoló falán (melyet közvetlenül nem látunk), és a külső térhez
kapcsolódik. Erre a balról érkező fény-vetület geometriájából következtettünk28M. Az első esetben tehát a bal oldal
irányából várunk további történéseket, a jobboldali folyosóvégi kisebb nyílás nem kelti fel az érdeklődést. A
második esetben ennek fordítottja történik. Abból az előző esetben hangsúlytalan nyílásból most olyan erővel
törekszik a fény az előttünk látható térbe, hogy egyértelműnek érezzük, hogy jobbra kell folytatnunk az épület
bejárását. Ezek a hívogató jelenségek akkor is befolyásolnak, ha már ismerjük az épületet, és pontosan tudjuk,
hogy mit találunk jobbra és balra. Az épített környezet felderítésekor ilyen, vagy ehhez hasonló
kulcsinformációkat használunk a tájékozódásnál5, és az "olvasható" környezet25M ezeket a kulcsinformációkat
relevánsan szolgáltatja. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló információ elegendő és helyes, tehát nem
eredményez ellentétes vagy hibás következtetést a környezetről annak használata közben. Ezeknek az
üzeneteknek az olvasásához előzetes tapasztalatainkat használjuk fel, melyek különböző gyökerűek lehetnek29M
(életünk során- vagy előző napokban tanult információ, evolúcióra visszavezethető stb.) Stephen Kaplan4
kísérleteiben azt tapasztalta, hogy az emberek vonzódnak azokhoz a téri szituációkhoz, ahol a tér folytatódását
az ismeretlen irányból érkező fény is hangsúlyozza, megerősítve, hogy a feltáruló irányban további izgalmak
fognak feltárulni. (Kaplan kutatócsoportja ezt a preferencia-faktort8M a rejtélyesség csoportjába sorolta.)
A fotókon látható szituációval kapcsolatban egy fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet. Izgalmas építészeti
kialakítás, amikor a fény egyik és másik oldalról is be tud áramlani a térbe, de csak akkor hiteles, ha a
hívogatásnak eredménye is van, tehát a kijelölt irányt követve elhiteti a látogatóval, hogy releváns volt az üzenet,
és a környezet olvasható25M. Ezért az ilyen helyzetek megtervezése nemcsak annyit jelent, hogy a térbe mindkét
iránybó érkezhet fény a napszaknak megfelelően, hanem hogy mindkét irányban értelmezhető a hívogatás
funkcionálisan is. Egy ilyen többhangsúlyú téregyüttest tervezett Tadao Ando. Az épület látogatásakor az ebből
eredő ambivalens bizonytalanság csak akkor múlik el, ha már többször bejártuk a tereket, és megtapasztaltuk a
térkapcsolatok egyik és másik értelmét. Végül az egyes téri értelmezések összeadódnak, és együttesen adnak
páratlan építészeti élményt.
változó térkapcsolatok – a fény módosító hatása
III/01.

III/02.

III/03.

III/04.
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A fény nemcsak térrészek közötti kapcsolatokat módosít, hanem az egyes terek belső arányainak érzetét is
befolyásolja. A III/05-06-07. képeket összehasonlítva látjuk, hogy az udvar szélességét, magasságát és
mélységét különbözőképpen észleljük. A III/06. kép esetében a jobboldali térfalra vetülő árnyék és annak
tükörképe olyan erőteljesen eltér a nála sokkal világosabb környezettől, hogy a térfal világos része inkább az
éggel kapcsolódik össze a vizuális csoportosításnál (lásd Gestalt csoportosítás, hasonlóság elve3F), mint a térfal
árnyékos darabjával. A tükröződésben ugyanez történik, így a vízben tükröződő ég és a vízben tükröződő világos
térfal-rész is összekapcsolódik, szélesítve az udvar térarányainak érzetét ahhoz az esethez képest, amikor a
teljes jobboldali térfal azonos tónusú (például önárnyékos, nincs rajta vetett árnyék). Ebben az esetben a
sötétebb tónusú felület nagyobb, és sima víztükör esetén a tükröződés sötét árnyalata csökkenti a vízmedence
világos (égszínű) szeletét, így az udvart keskenyebbnek észleljük2F. A víztükör fodrozódása befolyásolja a hatást,
előfordul olyan eset, amikor a fodrozódó víz különül el, és a vízmedence teljes felülete kapcsolódik össze a
látvány értelmezésekor (lásd Gestalt csoportosítás, hasonlóság elve).
A térarányok változása hatással van a térrendszer tagjai között kialakuló hangsúlyokra, hierarchiára és ezáltal a
térrészek között kialakuló pszichológiai kapcsolatokra is.
III/05.

III/06.

III/07.

A fény változása a szemlélőtől független időbeli változó, mely bizonyos szempontból kiszámítható (például
napjárás ritmusa), de sosem megismételhető (a pontos fényviszonyok sok összetevőtől függnek, például
nedvességtartalom, felhők, stb). A fény változása tehát átrajzolja a látványt, és a szemlélő akkor lép be aktív
szereplőként, amikor az érzékszerveihez (vizuális inger esetén a szemekbe) érkező információt értelmezi. Tehát
ebben az esetben a szemlélő az érzékelés szintjét még nem befolyásolja, csak az észlelés folyamatát (lásd
érzékelés és észlelés fogalmai2F).
Vannak olyan időbeli változók is, ahol a szemlélő az érzékelés szintjén is aktív szereplő. Például a téregyüttes
bejárása során a szemlélő maga választja ki a nézőpontot és a távolságot, tehát a látvány felől érkező képi
információt már az érzékelés szintjén is befolyásolja, (míg az előző esetben csak annak értelmezésével, tehát az
észleléskor, lépett be aktív szereplőként a folyamatba2F). Például a III/07. fotón látható kupolás épület felkeltheti
az érdeklődést, és a szemlélő pár méterrel arrébb léphet, hogy a lehető legtöbb információt szerezhesse meg
róla az udvartérben való mozgás lehetősége szerint. Általában az építészeti együttesek szemlélői szabadon
változtatják a nézőpontot és az építészeti elemektől való távolságot (az épített környezet fizikai keretei között).
Döntésüket különböző tényezők, például aktuális céljaik, előzetes tapasztalataik, érdeklődésük befolyásolják.
Figyelmüket belső motivációk, és a környezet fizikai megjelenése által külső tényezők irányítják. Ez egy végtelen
láncreakciót indít el, ha egy építészeti elem magára vonja a figyelmet vagy egy építészeti kérdés felkelti az
érdeklődést, akkor az befolyásolja a szemlélőt abban, hogy milyen nézőpontot és távolságot választ a kívánt
információ (látvány) elérése érdekében. A térben való mozgással ez rendkívül összetetté válik, mert a
rendelkezésre álló információ feltárulási sorrendje is befolyásolja a figyelmet1P, tehát nem csupán az egymásutáni
látványok, hanem azok egymáshoz képest észlelt különbségei. Ugyanígy, az egymásutáni látványok
hasonlóságai is izgalmas többletinformációt hordoznak és meghatározzák az építészeti élményt.
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A III/08-09. fotópár a Pulitzer Foundation for the Arts épületének4M udvarán való mozgás közben egymást követő
látványokat mutatja. Egymásután elképzelve őket egészen más értelmezéseket hordoznak, mint külön-külön. Az
első látvány síkok kompozícióját tárja a szemlélő elé, mely síkkompozícióban egy tömegszerű elem áll, egy
nagyméretű sötét árnyalatú test. A második látvány esetén izgalmasan alakul a síkok és tömegek játéka. Az
előbbi test síkká változik, de sötét tónusával továbbra is uralkodó marad a látványalakító elemek között. A síkok
viszont elmozdulnak az előbbi állapotukhoz képest, teret alkotva az egyes elemek között. A térben álló elemek
közül három kulcs-szerepet játszik a kompozícióban, mert csíkozott strukturáik miatt összekapcsolódnak, és a
nagyméretű árnyék-síkkal vetekedő hangsúlyú teret emelnek maguk közé. (A csíkozott struktúrájú látványalakító
elemek három különböző módon jöttek létre. Az egyik egy bordázott felületből adódik, a másik egy lépcsőző test
látványa, a harmadik pedig egymásmellé rakott pálcák és árnyékuk által jött létre.)
III/08.

III/09.

Az egymásutáni látványok összehasonlítása és egymásra rétegződése tehát kétféle esetre értelmezhető. Egyik
esetben a szemlélő nézőpontja azonos, és az egymásután észlelt látványok a szemlélő vagy a környezet
állapotának változása miatt különbözőek. Ez történhet az adott nézőpontból való folyamatos megfigyelésekor,
vagy az épület többszöri látogatása esetén. (Például a fényviszonyok követhető változásakor vagy a szemlélő
érkezési irányának, hangulatának, előzetes elvárásának különbségei esetén.)
A másik esetben az egymásutáni látványok összehasonlítása nem ugyanarra a beállításra vonatkozik, hanem a
térben való mozgás közben egymásután következő látványokra, melyek között mégis nagyon sok a hasonlóság.
Egyrészt azért, mert az épületbe betervezhető az ismétlődés, másrészt azért, mert mozgás közben a látvány
mindig csak kis mértékben módosul (mozgásészlelés, tárgykonstanciák). Az előzőekhez képesti újonnan
megjelenő információ kutatásaink1P szerint magára hívja a figyelmet és kulcs-szerepet kap az észlelés
folyamatában.
Ezzel kapcsolatos kutatásokat és a hozzá tartozó kísérletet a Georgia Institute of Technology építész karán
végeztük2M az alábbi 2. TABLÓ III/10. számú képsorozat segítségével, mely a St.Louis-i tér 5 nézőpontjából
összerakott útvonal kombinációkat mutatja. Azt feltételeztük, hogy ebben a térben a bejárás során a két
legfontosabb újonnan megjelenő téri információ a jobboldali külső tér- majd a lenti világ feltárulása. Ezért
kísérleteinkhez olyan útvonalakat állítottunk össze az öt nézőpont segítségével, hogy ez a két fontos téri
információ eltérő ütemben és hangsúllyal érkezzen a térben való mozgás során1P. Az 1-es és a 2-es számú
nézetek különböző mértékű információt adnak a kinti világról, ezért a mozgás során a következő nézőpontban
eltérő hatást vált ki a kinti világ jelenléte. Sokkal nagyobb hangsúlyt kap azokban az esetekben, ahol ez az
információ újonnan jelenik meg (tehát a B és D útvonalak esetén, ahol az első nézőpontban még nem látszott a
külső tér). Ugyanez a helyzet a lenti térrész esetében. A 3-as és 4-es számú nézetek különböző mértékű
információt adnak a lenti világról, ezért a mozgás során az 5-s számú nézőpontban eltérő hatást vált ki a lenti
világ jelenléte. A 3-as számú látvány után nem jelent olyan mértékű újdonságot, mint a 4-es számú látvány után
következve.
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Feltételezéseink egy részét a kísérleti eredmények igazolták, és bebizonyítottuk, hogy a térben való mozgás
során az egymásutáni látványok egymáshoz képest észlelt különbségei kulcs-szerepet játszanak az
észlelésben1P és meghatározzák az építészeti élményt.
A Tadao Ando épület a térélmény intuitív vizsgálatán túl tudományos kísérlet megtervezéséhez is megfelelő,
elsősorban jól elkülöníthető, jól számolható térelemei miatt.
A tudományos kísérletekben mindig egy szűk kérdést vizsgálunk (például a tér egyes elemei - ablaksáv, lépcső,
hátsó fali nyílás, stb - hogyan járulnak hozzá a kialakuló térélményhez), és a kérdésre van egy feltételezett
válaszunk (hipotézisünk), (például szerintünk az ablaknyílás által jobboldalra kinyíló tér és a széles lépcső által
feltáruló lenti világ kulcsszerepet tölt be a térélményben). Minél pontosabb a feltételezés, annál pontosabban
tudunk olyan kísérletet tervezni, ahol a kísérleti eredmények a keresett kérdéskörre adnak választ. Ha a vizsgált
Tadao Ando tér elemei nem lennének jól elkülöníthetőek, nehezebb lenne az egyes elemek hatását külön-külön
vizsgálni. Például a kísérleti személyek verbális válaszaiban nem tudnánk egyértelműen számolni, hogy melyik
elemet hányszor és milyen összefüggésben említik meg.
Az Atlantai Georgia Institute of Technology építész karán2M Sonit Bafna és John Peponis professzorokkal végzett
kísérletekhez1P a következő – tág – kérdést tettük fel: Mely terek képesek arra, hogy valamilyen változó (pl fény
vagy a szemlélő helyének változása a térben) hatására egymástól nagyon eltérő észleleteket és téri
értelmezéseket sorakoztassanak fel; és milyen építészeti eszközökkel tervezhető olyan téregyüttes, amely képes
ezeknek az intenzív észleletváltásoknak a kiváltására?
Első kísérleteinkben a tér változó fényviszonyainak hatásait vizsgáltuk (2. TABLÓ III/11.), a második körben
pedig a szemlélő helyét változtattuk ugyanabban a térben1P. A szemlélő öt különböző nézőpontját állapítottuk
meg, és ezek kombinációiból 4 különböző felderítési útvonalat állítottunk fel. A kísérlet résztvevői a Tadao Ando
épület4M belső tereiről készített fotósorozatokat értékelték különféle verbális formában1P.
Azt számoltuk, hogy a különböző felderítési útvonalakhoz tartozó résztvevők hányféle és hány darab téri viszonyt
rejtettek bele a mondataikba28M, és hogy látható-e az útvonalak között szignifikáns (nem véletlenszerű)
különbség1P. Ez volt tehát a szűkebb kérdés, amire a kísérletet megterveztük.
Kísérleti eredményeinkkel igazoltuk1P, hogy adott térben való mozgás közben ugyanazon térről alkotott mentális
térkép a bejárt útvonaltól függően rendkívül eltérő összetettségű és minőségű lehet. Adott térsor téri
minőségének, térbeli kapcsolatainak „olvasása” és megértése nagy mértékben függ az útvonal által nyújtott „új
térbeli elemek” megjelenésének sorrendjétől és ritmusától1P. A jelenleg Budapesten folyó kutatások3M ezeknek a
térbeli elemeknek a tulajdonságait vizsgálják. Hipotézisek felállítása után a folyamatokat az eredeti tér4M
áttervezése segítségével teszteljük. Megváltoztatjuk vagy megszüntetjük a térnek azon elemét, mely
kulcsszerepet tölt be a hatás kifejtésében és kísérlettel vizsgáljuk a következményeit.3P,5P,6P (Ezt a V. fejezetben
mutatom be).
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Az előzőekben betekintést adtam a St.Louis-i Tadao Ando épület térbeli gazdagságába.
Az Atlantai kutatásban1P a kérdéskört inkább a térértelmezés és a tér érthetősége felől közelítettük. Arra a
következtetésre jutottunk, hogy az egymásutáni látványok különbségeiből adódó új információk érkezési
sorrendje és üteme befolyásolja a térről alkotott mentális térképet5F és a tér értelmezésének minőségét1P. Az
egymásutáni látványok különbségei és hasonlóságai a tér értelmezésén kívül a téri izgalmasság kialakításának is
fontos szereplői. Mindezek vizsgálata közben felmerül a kérdés, hogy a hatás pontosságának szempontjából
mely mélységig voltak tudatosak az építész tervező döntései. Tadao Ando (elmondása szerint) szándékosan
tervezett olyan téregyüttest, mely a látogatót észleleti játékra hívja, de pontosan megtervezett szituációkat fűzötte fel, vagy bízott az egyszerű vonalvezetésű absztrakt formavilág és saját téralkotó intuíciója együttes
eredményében? Egy biztos, hogy a bemutatott téri gazdagságból adódó építészeti élmény csak egyes épületek
esetén valósulhat meg, tehát nem adódik automatikusan a formavilág vagy egyes részletek kiválasztásából;
hanem azok összehangolásából és egymásra rímelő összekapcsolásából, a fődallam (koncepció) különböző
formában való folyamatos jelenlétével.

III/12. fotók: Richard Serra és Tadao Ando közös koncepciója: Észleleti játék

A fentiekben leírt "absztrakt terek" (például a vizsgált Tadao Ando tér) érthetőségének és "izgalmasságának"
kérdésében30M az idő dimenziója tehát kulcsszerepet tölt be. Az ember fejében élő környezetről alkotott kép
folyamatosan változik a környezet felderítése közben. A mentális térkép kiegészül az újonnan érkező információk
által, és az agyunk minden pillanatban újraszelektál, fontossági sorrendet állít az információk között aszerint,
hogy a szemlélőnek mi a célja, a környezetet mire használja, stb. Megkülönböztetünk környezeteket, ahol az
egyidejűleg rendelkezésre álló információ relatíve több, mint más esetekben. A vizsgált Tadao Ando épületre
jellemző ezzel szemben, hogy az információ az épület időben elhúzódó4 felderítésével teljesedik ki. A szemlélő
térben való helyének változásával, a fény változásával, a víz fodrozódásának mértékével egyre több összefüggés
tárul fel, melyet a szemlélő mentális térképe folyamatosan épít be. Ugyanazon beállítással való többszörös
találkozás és az előző élmények emléke még tovább gazdagítja az élményt.
Az 2. TABLÓ III/11. számú képsorozata ugyanannak az udvari nézetnek különböző időpillanatokban lefotózott
változatai láthatók, mely látványokat a többszöri látogató egymásután tapasztalhat meg. A képek a belső térből
kifelé nézve készültek egy üvegfelületen keresztül. Mind a négy látványra jellemző a "tűnékenység, felbomlás,
eloszlás, felszívódás" gondolatának megfogalmazódása, mely hatást a különböző látványok eltérő módon hoznak
létre a szemlélőben. Van, ahol a felületet kirajzoló szélek bomlanak fel, rojtozódnak, foszlanak, tűnedeznek el,
van, ahol a vetett árnyék és a fogadó felület kontrasztja olvasztja össze az épületszárny tömegét az éggel. A
negyedik fotón a rétegesség lazítja fel a látott felületet és határait, mely rétegesség abból adódik, hogy az
üvegfelületen (mely a szemlélőt elválasztja az udvartól) tükröződik a belső tér berendezése. Ugyanazon
épületrész kapcsán átélt különböző értelmezések összeadódnak, és az egyes eseteken túl többletjelentések
adódnak hozzá az egymásután megélt "foszló pillanatok" összehasonlítása és asszociációs összekapcsolása
által.
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Tadao Ando a St.Louis-i épületben különböző összetettségű és minőségű térértelmezést és építészeti élményt
hoz létre attól függően, hogy milyen térbeli és időbeli kontextusban találkozik vele a szemlélő. Ez lehet a fény
aktuális tulajdonságaitól kezdve a szemlélő hangulatáig különböző szinteken meghatározott körülmény. Amikor
kísérleteinkben a felderítési útvonal szerepét vizsgáltuk1P, kimutattuk, hogy ugyanazon térben négyféle mozgási
vonal négyféle térértelmező folyamatot indít el, és ezek közül az egyik lényegesen különbözik a másik háromtól.
Úgy gondoljuk, hogy ez a jelenség nem tapasztalható bármely épület esetén, és vannak olyan fizikai faktorok,
melyek ezt az észleletbeli váltakozást előidézhetik. Ezért az észleletek váltakozásával kapcsolatos építészeti
élmény tervezhető, izgalmas építész-tervezői feladat.
Az idő dimenziójának bevonása a gondolkodásba nemcsak arról szól, hogy az időben változó környezettel és
annak hatásaival foglalkozunk, hanem olyan belső téregyütteseket gyűjtünk, ahol időben eltolva jelentkezik egyegy építészeti szituáció hatása. Tehát olyan hosszan kiható pillanatokat szeretnénk tetten érni3P, melyek
következménye a szemlélő felderítési útja során később jelentkezik, és a jövőben fejti ki hatását az építészeti
élményre. (Lásd kifejtve a V. fejezetben.) Ezek a "bevésődő pillanatok" csak különleges esetekben jönnek létre,
és még összetettebb azok következményeinek megtervezése. Létrejötte az építész tervező kezében van, akár
tudatosan, akár intuitíven hozza létre a páratlan építészeti hatást.
A 4-es nézőpont (III/13. képsorozat) például többféle asszociációt válthat ki a térben mozgó szemlélőből. Egyes
esetekben a jobbra- és balra feltáruló terek közötti lét gondolata dominál, a lábunk alatti határozott síkú, fényes
padló biztonságérzetet ad, és engedi, hogy figyelmünk a két oldalsó történésre koncentráljon. A kétoldali
folytatódó térrészek kompozíciósan- és érdekesség szempontjából is egyensúlyban vannak, mindkettőt
egyszerre észleljük, és élvezzük a "közöttség" állapotát. Egy másik esetben nem a két oldalsó történés dominál,
hanem az előttünk látható világos térrész, melyet a mellvédfal és az ablaksáv jelöl ki, és a hátsó fali nyílásig
vezet. Az ablaksáv-, a nyílás mentén húzódó fényes padlósáv-, a mellvédfal és az őt követő fémcső mind
ugyanoda tartanak. A nyílást kitöltő fémszerkezet ezúttal lezárja a teret, nem fontos az azon túli világ és a
mellvédfalon túli rész sem. Figyelmünket a fény által kijelölt térrész kitölti, asszociációinkat a "mentén" érzete
inspirálja.
A 4-es nézőpontban látható szituáció tehát mind a "között"-ség, mind a "mentén"-ség érzetének lehetőségét
hordozza. A körülményektől függ, hogy az észlelőben végül melyik koncepció aktivizálódik. Befolyásolja az
észlelő aktuális hangulata, hogy előzőleg mi történt vele és ezáltal éppen milyen információra vált nyitottá, milyen
elvárásokkal lépett a térbe stb. Minket a megközelítési útvonal hatása érdekelt2M,3M mert építészként olyan
szempontokat érdemes vizsgálni, melyeket tervezéssel befolyásolni tudunk. (Nem tudjuk például befolyásolni a
látogató "hozott" hangulatát, de a bejárható tér kialakítását igen.)
Feltételezésünk szerint abban az esetben, ha az épület látogatója a felderítési útvonalon a 4-es nézőponttal való
találkozás előtt már megtapasztalta a "között" (feltevésünk szerint 1-es nézőpont) vagy "mentén" (feltevésünk
szerint 2-es nézőpont) téri szituációját, akkor az befolyásolja a 4-es nézőpontban felbukkanó látvány
megélésében. Tehát a 4-es nézőpontban nagyobb az esélye a "között" koncepció felébredésének, ha az épület
bejárása érinti az 1-es nézőpontot, és nagyobb az esélye a "mentén" érzés kialakulásának, ha az épület bejárása
érinti az 2-es nézőpontot.
Környezetünk észlelése számos hasonló mérlegelés lánca, ahol az előzetes téri tapasztalatok befolyásolják az
élményt2,3. Ez tehát általában igaz minden környezetre. Vannak azonban olyan környezeti jellemzők, melyek
potenciálisan hordozzák a példához hasonló ambivalens helyzeteket. Kutatási munkánk elején2M (többek között)
ehhez a kérdéskörhöz választottuk a Tadao Ando épületet4M, melynek absztrakt terei egyszerű vonalvezetésű de
összetett- és változásra képes térkapcsolatokkal szövődnek egymásba. Hasonló környezetek megtalálásán és
elemzésén túl az is érdekel minket2M,3M, hogy az említett formajegyek betervezését túl hogyan lehetne ezt a
változó észleletek által létrejövő hatást tudatosan alakítani.
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1. nézőpont

2. nézőpont

3. nézőpont

4. nézőpont

5. nézőpont

III/13. képsorozat

A bevésődő téri viszony kimutatása és tervezése jövőbeli feladat. Kísérlettel egyelőre azt tudtuk
bizonyítani3P,5P,6P, hogy egyes téri információk megfelelő körülmények között történő (megfelelő hangsúlyú)
érkezése hosszantartó változásokat idézhet elő a térértelmezésben.
A kísérletekből3P az derült ki, hogy a B és D útvonalakon a szemlélő "saját tere"27M az udvarral kibővített teljes
(belső és külső) térre kiterjedt, és ez az állapot az út végéig meghatározó volt. Ez azt jelenti, hogy a szemlélő
figyelme nem szűkült le a parapetfal által meghatározott lépcsőtérre a harmadik nézőpontnál sem (ellentétben az
A és C útvonalakon tapasztaltakkal), hanem a tér teljes egésze fontos maradt, beleértve a kinti medenceteret és
a medence alatti területet, mely azáltal kapcsolódott be a "saját térbe"27M, hogy a szemlélő leereszkedett a
lépcsőn. Azt gondoljuk, hogy ennek a hosszan tartó jobboldalra irányuló figyelemnek az oka az volt, hogy a 4-es
számú fotón bemutatott látvány erőteljes jobboldalra húzó hatást fejtett ki, mely meghatározta a későbbi
térélményt is. A kísérletben ezt úgy tudtuk lemérni, hogy számoltuk, hogy a kísérleti személyek mondataiban
hányszor fordul elő olyan összetett mondat, ahol egyszerre említik a tér jobb és bal oldalát (a tér mellvédfaltól
jobbra eső és balra eső részét)1P. Például: "Lemegyek a lépcsőn, de még visszanézek, elbúcsúzom a
medencétől." A különböző útvonalak mondataiban előforduló prepozíciókat28M össze tudtuk hasonlítani, és a
különbségek okaira hipotéziseket állítottunk fel. A saját tér alsó jobboldali kitágulását jelezte az is, hogy egyes
esetekben a vizsgálati személyek megemlítették a medence alatti térrészt (mely egyébként egyik képen sem
látható), illetve jobban összekötötték az alsó kijárat funkcióját a medence alatti térrel1P. Például: "Látok egy
kijáratot, remélem az akváriumhoz vezet, melyet alulról is megcsodálhatok." (Lásd kifejtve a következő, IV.
fejezetben.)
Megkülönböztetünk tehát olyan épületeket, melyek esetén nemcsak az érthetőség, hanem az izgalmasság
dimenzióját30M tárgyalva is kulcsszerepet tölt be az időbeliség.
Stephen Kaplan és kutatócsoportja4 (1987) is (részben) az időbeliség dimenziója szerint osztotta fel
csoportosítását arról, hogy milyen környezeteket szeretünk.
Kísérleteik során arra jutottak4, hogy fontos a környezet érthetősége, de megkülönböztették azt a két esetet,
amikor ez az érthetőség "azonnal" teljesül (koherencia), és amikor ez a feltárás során, hosszabb idő alatt valósul
meg (olvashatóság), illetve az adott pillanatban ennek a jövőbeli megértésnek az ígérete adott. Ugyanígy,
megállapították, hogy fontos a környezet "izgalmassága", de megkülönböztették, amikor ez "azonnal" vagy a
pillanatnyi nézőpontból is megvalósítható időben kiterjedve (komplexitás), vagy az adott "szerethető"-nek ítélt
pillanatban egy jövőben beteljesülő dologra vonatkozik (rejtélyesség).
Tervezőként erre az időben kibomló élményre hangsúlyt lehet fektetni.
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III. 2. Az érthetőség és izgalmasság dimenziói közötti összefüggések Tadao Ando St.Louis-i épületében
Környezetünk érthetősége és izgalmassága hozzájárul ahhoz, hogy jól érezzük magunkat benne. A szerethető
környezetek optimális tulajdonságairól szólnak Stephen Kaplan környezetpszichológus csoportjának kutatásai4F
1987-ből. Az építészek azzal kísérleteznek, hogyan lehet olyan környezeteket tervezni, melyekre az érthetőség
és izgalmasság Kaplan-i dimenziói egyszerre teljesülnek, milyen határhelyzetek, szélsőségek jöhetnek létre, és
mikor áll be a két dimenzió közötti egyensúly. Milyen típusú ingerekkel15M lehet gazdagítani az építészeti
élményt? Egy egyszerű vonalvezetésű, díszítéstől lecsupaszított absztrakt téregyüttes a tériség élményét adja.
Egy gyermekek számára berendezett lakószoba a különféle textilek, színes tárgyak kavalkádjának struktúrájával
gazdagít.
Az egyensúly megteremtésére jó példa Tadao Ando St.Louis-i belső téregyüttese4M, ahol az egyensúly időben
eltolva, a térben való mozgás feltételével jön létre. Az épület a felderítő út során válik olvashatóvá25M, a
téregyüttes strukturális logikája a benne való mozgás során rajzolódik ki. A tériség élményét-, az épület
geometriájába rejtett információt- és ingergazdagságot az épület felderítése közben, a mozgás által tapasztaljuk
meg.
Az érthetőség és az izgalmasság közötti egyensúly elbillenése egyik vagy másik irányba kaotikus (ingergazdag
de már érthetetlen, túl sok inger) illetve unalmas (érthető, de nem eléggé ingergazdag) környezetet
eredményezhet. Az egyensúly elbillenését ebben a két esetben az ingerek mennyisége, az izgalmasság
dimenziója befolyásolta. A következőkben azt vizsgálom30M, hogy az érthetőség dimenziója hogyan járul hozzá az
izgalmasság létrejöttéhez.
A környezet tagoltsága segít abban, hogy annak léptékét saját magunkhoz képest meghatározzuk10P. Adott
környezetnél csak bizonyos távolságra értelmezve beszélhetünk a tagoltság mértékéről. Egy egyenletes mintázat
figurái például pár méterről tagolt látványt adnak, de messzebbről tekintve ugyanerre a mintázatra a figurák
összeolvadnak és a látvány tagolatlanná válik30. (Ha a mintázat nem egyenletes, például sűrűsödések vannak
benne, nem teljesül a "jó eloszlás elve"20M, akkor elképzelhető, hogy távolabbról nézve is tagolódik.) Tadao Ando
Pulitzer Foundation for the Arts épülete egyes nézőpontokból és távolságokból szemlélve tagolatlan, nincs
megfelelő kulcsinformáció ahhoz, hogy a látogató fel tudja mérni saját- és környezete méreteit10P. Ilyenkor az
épület tárgyszerű, objektumszerű hatást kelt30,11P. Az épület egyes pontjain ehhez az "objektumhoz"
hozzákapcsolódik a tagolt és részletezett környezete (az épület körül szétterülő városszövet mintázata), és a
keletkező kontraszt kiemeli és megünnepli az épület jelenlétét. A külső (épületen kívüli) környezet látványba való
becsempészésén kívül a belső tér megértéséhez és a léptékbehelyezéshez segítséget adhatnak a szemlélő saját
méretei is10P, összehasonlítva a belső térelemekkel, azokon a pontokon, ahol ezt a tervező a látogató számára
lehetővé teszi. A St.Louis-i épület belsejében az első tapasztalatok inkább az ambivalens, léptéktelen látványok
értelmezéséről szólnak. A nyílásokon keresztül csak jól megkomponált esetekben találkozunk a külső, strukturált
környezettel. Legtöbb esetben az épület önmagára, saját objektumszerű testére néz vissza. Az épület
téregyüttesének kialakításába bele vannak azonban tervezve azok a kulcsinformációk, melyekre a terekben való
mozgás közben rátalál a látogató, és léptékbe helyezik az addig nehezen értelmezhető síkokat és tereket. Mivel
a szemlélő figyelme kihegyeződik a várt információra, ezek megérkezése jó ritmust ad a felderítő bejárásnak1P. A
léptéktelenségből adódó ambivalenciaés a megoldás kibontakozása izgalmas játékra hívja a látogatót.
III/14. fotósorozat: léptéktelenség és a léptékbehelyezés eszközei; tagolás fénnyel
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Az első összefüggés tehát a környezet megértése kapcsán fellépő ambivalens helyzetek okozta izgalmasságról
szólt, és az érthetőség hiánya illetve annak határhelyzete hozott létre izgalmasságot. A második összefüggés is
az érthetőségről szól30M, de annak egy optimális állapotáról, amikor a környezet érthető, de ugyanakkor összetett
és sokrétű információt hordoz. A környezet érthetősége nem a közvetített információ mennyiségétől függ, hanem
annak rendszerezhetőségétől, tehát a benne rejlő strukturális logikától. Azt gondolom, hogy a környezet
feltérképezhető strukturális logikája előfeltétele és életrehívója az izgalmasság dimenziójának. Ezt a
gondolatmenetet már kifejtettem a dolgozat I. és II. fejezetében az épülethomlokzatok és a köztérburkolatok
kapcsán, ezúttal belső terekre értelmezem.
A III/15. és III/16. fotókon látható terek a vizsgált Tadao Ando épület részei, jellegükben hasonlóak, de
részleteikben eltérnek. Az épület bejárása során az egymásután feltáruló terek között különös pszichológiai
viszony alakul ki az ismétlődés és az eltérések realizálása által. A medence egyik oldalán található terem és
másik oldalán található folyosó térarányaiban-, méretében-, funkcionális hangsúlyában eltérő, de pszichológiai
hangsúlyuk különbsége mégsem olyan egyértelmű. A folyosó nem vezet sehová (a belőle nyíló helyiségek nem
közhasználatúak), mégis kulcs-fontosságúnak érezzük. Ez az épület feltérképezésekor zavart kelt, és az
olvashatóság12M ellen hat, de idővel megértjük, hogy ennek a folyosótérnek a látványa gondolati felvezetése a
medence másik oldalán található térnek, tehát a folyosó a teljes téregyüttes hatásának szempontjából
visszakapja különlegességének létjogosultságát. A folyosótér (III/16. fotó) végén található falban lévő nyílás
mögött egy fekete szobor-testet látunk, mely irányultságot és mélységet ad a térnek. Alig észrevehető, hogy a
falnyílás elérése előtt a padló megszakad és lépcső vezet le az alsó szintre. A folyosó bal oldali fala is felnyílik,
de szemmagasság alatt húzódik végig, melyen keresztül vízmedencét sejtünk. Ehhez képest az III/15. fotón
látható terem hasonló, hosszan húzódó nyílása szemmagasság fölé ér, így megfelelő szögből és távolságból a
vízmedence és a jobbra kitáruló kinti világ részévé válik a térnek. Az ablak mentén egy híd húzódik, mely a
szemközti falban lévő ajtónyíláshoz vezet. Ugyanezen a falon egy kék-fekete színű festmény található, mely
alábukásával kihangsúlyozza a padló megszűnését a tér hátsó részében, így felhívja a figyelmet a mozgás
közben feltáruló alsó világra.
A folyosó és a terem felépítése összehangolt strukturális logikát mutat, ezáltal válik képessé arra, hogy a
szemlélőben pszichológiai kapcsolatok felismerését hívja elő. Az ismétlődő elemek és ismétlődő kérdések eltérő
kontextusban jelennek meg, ezáltal eltérő válaszokat adnak a bejárás során.
A hasonlóságok és a viszonyítás által létrejövő izgalmasság30M tehát a strukturális logika következménye.

III/15.

III/16.
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TÉZIS III. [III. TÖRTÉNET]
A térben való mozgás, vagy ugyanazon téri szituációval való többszöri találkozás
során az egymás utáni látványok hasonlóságai és egymáshoz képest észlelt
különbségei többletinformációt hordoznak és erős meghatározói az építészeti
élménynek.
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IV. TÖRTÉNET
Az „izgalmasság” megközelítése az ingergazdagság fogalmának bevezetésével
IV. 1. Téri- és részletezettségi ingergazdagság; Strukturális- és pszichológiai tagoltság - két szükséges (saját)
fogalompár bevezetése
IV. 2. Kinek mi az izgalmas és lehet-e általánosítani?
IV. 3. Tadao Ando St.Louis-i épületébe "visszacsempészett részletezettség" és a téri ingergazdagság
hangsúlyának megtartása (kortárs építészeti dilemmák)
IV. TÖRTÉNET összefoglalás
Az "izgalmasság" dimenziójának bevezetésével felmerült az igény annak pontosabb definiálására. Az izgalmasság
fogalmát az ingergazdagság fogalmával közelítettük meg. Ingergazdagságnak neveztük azt az információ mennyiségi
értéket, melyet adott szituációban a környezet és a befogadó kölcsönhatása együttesen létrehoz.
Megkülönböztettünk téri-, térészlelési-, térértelmezési és részletezettségi- (ornamentális, díszítettségi) ingergazdagságot,
valamint megkülönböztettük a környezet strukturális- és pszichológiai tagoltságát9P.
Azok az építészeti megoldások, melyek strukturálisan tagoltabbak, körülbelül ugyanolyan mértékű pszichológiai
tagoltságot eredményeznek, de más típusú gondolatokat, asszociációkat keltenek, mint a strukturálisan
tagolatlanabb építészeti megoldások. Az ember képes arra, hogy a számára ideális ingergazdagságot "megteremtse"
azáltal, hogy figyelme szűrője a megfelelő típusú ingerre "éleződik ki" (relatíve kevés inger esetén), illetve a megfelelő
mennyiségű ingert engedi be (túl sok inger esetén). Az érthetőség igénye, az érthetőség megvalósulási formái és az
izgalmasság igénye mélyebbről eredeztethető (evolúció, kultúra); az izgalmasság megvalósulási formái viszont sokkal
egyénreszabottabbak és változékonyabbak az egyén életén belül is. A kortárs építészek különböző módszerekkel
"csempészik vissza" a részletezettséget az egyszerű vonalvezetésű épületeikbe. Ha a tervező térészlelési-, térértelmezési
játékkal szeretne hatást elérni, akkor érdemes a strukturális tagoltságot úgy kialakítani, hogy az is a kívánt célt erősítse.
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V. 1. Téri- és részletezettségi ingergazdagság; Strukturális- és pszichológiai tagoltság
két szükséges (saját) fogalompár bevezetése
A dolgozatban sok szó esett már az izgalmasságról. Felmerül a kérdés, hogy mit is jelent ez a jelenség
valójában, a befogadó részéről milyen jellegű ez az izgalmasság-élmény, és az épített környezet mely
tulajdonságai tudják azt előidézni. (Kaplan 1987-es írása4 ezt csak részlegesen fejti ki.) Az izgalmasság
jelenségét mi az ingergazdagság fogalma felől közelítettük meg8P, és azt vizsgáltuk, milyen típusú ingerek
érkezhetnek a befogadóhoz, és tudunk-e mennyiségi különbséget tenni a különböző környezetek által generált
információ között.
Ingergazdagságnak neveztük azt a mennyiségi értéket, melyet adott szituációban a környezet és a befogadó
kölcsönhatása együttesen létrehoz. Típus szerint megkülönböztettünk8P,13P részletezettségi- (ornamentális,
díszítettségi) és téri-, térészlelési-, térértelmezési ingergazdagságot.
Téri ingergazdagságról már sok szó esett az előző fejezetben, mivel a vizsgált épület ebből a szempontból
kiemelkedő. Tadao Ando emellett a részletezettségi ingergazdagságra is érdekes megoldásokat alkalmaz.
Részletezettségi ingergazdagság például az épület ablaküvegén tükröződő környezet mintázata, annak mása a
víztükörben, vagy torzított mása a víztükör fodrozódása esetén (IV/01-02. fotó). Részletezettségi ingereket
sorakoztat fel például Richard Serra17M szobrának strukturált fém anyaga, melynek felületén a fény és a
dőlésszög hatására különböző árnyalatok és mintázatok alakulnak (IV/03. fotó).
Nehéz lenne a különböző környezetek között különbséget tenni ingergazdagság szerint, mert a befogadó
kulcsszereplő abban, hogy mi jelent számára információt (ingert), és ez a térbeli és időbeli kontextus szerint is
folyamatosan változhat.
IV/01.

IV/02.

IV/03.

A példák kapcsán külön kell választanunk azokat a tulajdonságokat, melyek az épített környezetre vonatkoznak,
és azokat, melyek a befogadóban létrejövő észleletre, élményre vonatkoznak. Eszerint megkülönböztettük8P,13P a
környezet strukturális- és pszichológiai tagoltságát. A strukturális tagoltság a környezetből érkező külső
információtartalom, mely mérhető és az észlelőtől függetlenül létezik. A pszichológiai tagoltság a környezetben
rejlő potenciál arra, hogy az észlelőben gondolatokat ébresszen, asszociációk láncát indítsa el. Ez tehát a
környezet által generált belső információ tartalom, mely a környezet és az észlelő kölcsönhatásából jön létre.
A IV/05-06-07. fotókon például a vetett árnyék élén érzékelhető sötét és világos képpontok különbségéből adódó
információ a strukturális tagoltság része, de annak kódolása és továbbgondolása már a pszichológiai tagoltságot
jelenti: A felismerés, hogy a jobboldalon található test árnyékot vet; hogy ez az árnyék egy saját térrészt választ
le a külső térből; a következtetés, hogy ez a térrész valószínűleg kellemesebb, mert előzetes tapasztalaink
szerint hűvös; az asszociációk és emlékek melyeket az erős napsütés felidéz, mind a pszichológiai tagoltság
részei.
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IV/04.

IV/05.

IV/06.

IV/07.

Kifejtettem, hogy nehéz lenne a különböző környezetek között különbséget tenni ingergazdagság szerint, de az
előbbi két fogalom bekapcsolásával mégis megfigyelhető a következő összefüggés: Szerintünk8P,15P azok az
építészeti megoldások, melyek strukturálisan tagoltabbak, körülbelül ugyanolyan mértékű pszichológiai
tagoltságot eredményeznek, de más típusú gondolatokat, asszociációkat keltenek, mint a strukturálisan
tagolatlanabb építészeti megoldások.
A IV/07, IV/03-04. látványokat összehasonlítva az IV/07. fotón látható kép strukturális tagoltsága nagy, a látvány
sokféle árnyalatú képpontból rakódik össze. A látvány különféle típusú, nagyjából azonos hangsúlyú elemekből
épül (épület önárnyékos masszív fala, az épület vetett árnyéka és az általa kijelölt térrész, St.Louis-i utcakép a
háttérben, az udvari függőleges pengefalak, melyeket az erős fény kiemel, a széles lépcső megvilágított
részének tömege, stb), majd mindezek további megfigyelésével az épület nyílások, kéménycső, konzolos tető stb
elemekre bomlik, észrevesszük az árnyékos és fényes térrész határán a hátsó kerti szobrot, a pengefalak közötti
vetett árnyék rímelését az épület által vetett árnyékra, és azok méretbeli különbségeit.
Ebben az esetben a különböző árnyalatú képpontok különböző látványalakító elemekhez tartoznak.
A IV/04. fotón ezzel szemben a strukturális tagoltság6F nagy részét ugyanazon két elem (a St.Louis-i városképés a zöldtető) mintázatának színárnyalatváltozásai adják. Ezen kívül még két elem jelenik meg a képen, az épület
attikafalának vízszintes-, és a kéménynek a függőleges vonala. A képet alkotó elemek szerepét tehát hamar
felismerjük, és gondolatunk könnyen terelődik tovább, a látvány által inspirált irányban. Például elgondolkodunk
azon, milyen izgalmas ez a kontraszt a környezet és az egyszerű vonalvezetésű épített objektum között, hogy ez
az objektum tulajdonképpen tárgy vagy épület, hogy milyen jó döntés volt a tervező részéről, hogy olyan
növényzetet választott, mely felületszerűen tud megjelenni, hogy milyen növény lehet ez, és eszünkbe jut, hogy
otthon, a kertünkben is vannak olyan területek, ahol jól mutatna. (A fenti két példában az elemek felismerése és
minden más gondolat, amit azok kiváltottak, a pszichológiai tagoltság6F része volt.)
A IV/03. fotón az előzőekhez képest sokkal kevesebb pixeles információ található (tehát strukturális tagoltsága
kisebb), de a látvány értelmezése, szokatlanságának feldolgozása, az azokból kibontakozó jelentések, az
asszociációk által ébresztett motivációk és érzelmek mind azt mutatják, hogy a pszichológiai tagoltság mértéke
nem feltétlenül függ a strukturális tagoltság mértékétől. Ami viszont függ tőle, az a pszichológiai tagoltság
típusa8P, például a látványt alakító elemek felismerése, a köztük lévő téri viszonyok értelmezése, a látványtól
egészen elszakadó gondolatokig. Ennek érzékeltetésére választottam a fent bemutatott három példát, ahol a
strukturális tagoltság csökkenésével a látvány értelmezésétől való elszakadás figyelhető meg.
Tehát az ember (a befogadó) képes arra, hogy a számára ideális ingergazdagságot mentálisan "megteremtse"8P,
hacsak nem gátolja ebben a környezet szélsőséges tulajdonsága. "Unalmas környezet"-ről nem is beszélhetünk,
csak "unalmas szituációról", mert a befogadótól és a kontextustól is függ, hogy egy építészeti együttes milyen
hatást vált ki. Ennél gyakoribb a fordított szituáció, amikor a környezetből túl sok inger érkezik, és az észlelőnek
az a feladata, hogy a beérkező információt megszűrje. Az építész tervező döntése, hogy milyen mértékben és
milyen eszközökkel irányítja a szemlélő figyelmét egy konkrét üzenetre, illetve mekkora és milyen jellegű
információ halmazt kínál fel, hogy a befogadó abból szabadon válogasson.
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IV. 2. Kinek mi az izgalmas és lehet-e általánosítani?
Az előzőekben a környezet tulajdonságait csoportosítottam. A környezet pszichológiai tagoltságát6F nemcsak a
környezet tulajdonságai határozzák meg, hanem az észlelő is, ezért az észlelőt befolyásoló egyéb körülmények
is hozzátartoznak a folyamatok megértéséhez.
Milyen egyéb befolyásoló tényezők vesznek részt a Kaplan-féle4F izgalmasság kialakulásában és
általánosíthatóak-e minden emberre?
Kaplan szerint a környezet szerethetősége evolúciós okokra vezethető vissza. Rendszerezésünk alapján15P az
ember építészeti élményét előzetes tapasztalatai befolyásolják, melyek különböző távolságokba nyúlnak vissza
az időben. Ezek közül legtávolibb, és egyben legjobban általánosítható minden emberre, az ember fejlődését
végigkísérő evolúció hatása. Időben közelítve, hatással van a környezetből érkező információ feldolgozására a
kultúránk, a szűkebb emberi környezetünk (például a család), egy-egy társadalmi csoport ahová tartozunk
(például szakmai, lakókörnyezeti, stb). Csoportonként megjósolhatóak azok a közös észlelési mechanizmusok
melyeket a csoport közös múltja (előzetes tudása) határoz meg. Időben sokkal rövidebb távú előzetes
tapasztalat, mely éppen olyan erőteljesen befolyásolhatja az észlelést, az individuális életünkben történő
események hatása, például egy jó hír, mely más szemmel láttatja velünk a világot. Az időben közelítve a tárgyalt
"előzetes élmény" és annak hatása egyre személyesebb és egyre változékonyabb. Például a hangulatunk
gyorsan változik, így annak az építészeti élményre kifejtett hatása is, ellentétben egy kultúrálisan rögzült tudással
(például a merőleges síkokból épített terek feltételezése22), mely valószínűleg az egyén életében mindig azonos
marad.
IV/08.

IV/10.

IV/09.

IV/11.

Az érthetőség és izgalmasság dimenzióit30M vizsgálva, azt gondoljuk15P, hogy az érthetőség igénye, az érthetőség
megvalósulási formái és az izgalmasság igénye inkább a régebbi gyökerű körülményekre (evolúcióra, kultúrára)
vezethetőek vissza, az izgalmasság megvalósulási formái viszont sokkal egyénreszabottabbak és
változékonyabbak az egyéni életen belül is. Például a legtöbb esetben segíti a térértelmezést, ha a tér jól
definiálható elemekre osztható, és legtöbb esetben a szemlélőnek igénye van bizonyos mennyiségű
ingergazdagságra egy téregyüttes bejárása során, de ezeknek a befogadható ingereknek a típusa egyéni és
rugalmas. Az emberek figyelmét különböző szituációban más és más ragadja meg, és különböző emberek mást
és mást tartanak érdekesnek.
Például egy művész, aki épp azért látogatja a St.Louis-i épületet, mert lehetőséget kapott, hogy alkotásait kiállítsa
benne, arra kíváncsi, hogy hol találhatóak az épületben olyan terek és felületek, melyek arra alkalmasak. A
kiállító művész számára ezért érdekes (izgalmas) lesz minden információ, mely ötleteket ad és inspirálja őt
abban, hogy a kiállítási koncepciót megalkossa. A IV/09.fotón például látható, hogy a Tadao Ando épület
homogén felületei és a felületeken vagy azok között létrejövő kivágásokban megjelenő strukturálisan tagolt
környezet kompozíciója izgalmas feladat elé állítja a művészt, aki ebbe a harmóniába új elemeket szeretne
beleilleszteni. Egy másik látogatót, aki azzal a céllal érkezett, hogy a műveket megnézze, inkább az foglalkoztat,
hogy leolvasható-e a környezet kialakításából, hogy merre kell haladnia ahhoz, hogy mindent lásson.
Megnyugtatja az a tudat, hogy a IV/08. fotón látható folyosó végén lát egy szobrot, mely tájékoztatja arról, hogy
az épületnek ezen a területén is vannak kiállított művek. És meghökken, amikor a szobor felé haladva a folyosó
síkja hirtelen alábukik, és ráébred arra, hogy a szemben lévő szobrot valamilyen kerülőúton lehet csak elérni. A
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különböző látogatók figyelmét és érdeklődését nemcsak céljaik befolyásolják. Az épület látogatásának folyamata,
a bejárás közben történő események, látványok egymásutánja is minden esetben más. A IV/11. fotón látható,
hogy az épület fő galériaterének padlóján két sötétebb csík (fém rács) fut egymással párhuzamosan. Megeshet,
hogy a szemlélő el is tűnődik azon, hogy ő maga-, a csíkok- és a teljes tér egymáshoz képest szimmetrikus-e,
miben befolyásolja a helyzetérzést18M a jobboldalról érkező erőteljes fény, és milyen az elemek valódi
elhelyezkedése. Vissza tudja-e billenteni az ablaksáv jobboldal felé húzó hatását a terem hátsó falán enyhén
baloldalon elhelyezett erőteljes színezésű festmény. Miután ezen eltűnődött, bemegy abba a hátsó terembe,
melybe az ablak mentén húzódó híd vezeti. Innen visszanézve (IV/10. fotó) szembeötlik, hogy a padlón futó
csíknak ebben a térrészben nincsen párja, mert a másik csík a híd korlátjában és egyben a lépcső parapet
falában folytatódik. Ez egy különleges kapcsolatot alakít ki a fejében a lenti tér padló csíkja és a fenti híd korlátja
között. Ez az asszociációs összekapcsolás csak abban az esetben történik meg, ha a látogatónak az útja elején
éppen a padlócsíkok geometriai kompozícióján és ritmusán volt kedve és ideje tűnődni. Tehát a térbeli és időbeli
kontextustól függ, hogy a látogató éppen mely típusú ingerekre nyitott, mit tart érdekesnek (izgalmasnak). Ezen
példák felsorolása végtelen, az építészeti izgalmasság fogalma és típusai rugalmasan változnak15M, és a
korszellemmel együtt folyamatosan alakulnak.
IV. 3. Tadao Ando St.Louis-i épületébe "visszacsempészett részletezettség" és a téri ingergazdagság
hangsúlyának megtartása (kortárs építészeti dilemmák)
Egy sarkalatos kérdéskör és építész-tervezői dilemma merül fel az előzőekben (IV.2.) kifejtett témával
kapcsolatban. A dilemma abból adódik, hogy azok az építészeti megoldások, melyek izgalmasak az építészek
csoportjának (nevezzük tágabban szakértők csoportjának19M), nem mindig izgalmasak azoknak, akik nem
építészek, tehát a használók nagyobb részének. A tervezők az építészeti izgalmasságot sokszor olyan
képzettársítások és jelentések betervezésével szeretnék elérni, melynek feltétele a hozzáértés, vagy az abból
adódó érdeklődés, gondos megfigyelés. Így a megalkotott környezetben a használók nagyobb része számára
nincs elég "izgalmasság", és a kialakítást ingerekben szegény környezetként élik meg.
Kérdés, hogy a különböző fajtájú ingerek6F helyettesíthetik-e egymást, és működik-e pszichológiailag az az
építész-tervezői döntés, hogy egyes ingerfajtákat kihagyunk a környezettervezéskor? Kortárs építész-tervezői
tendencia, hogy az épített környezet strukturális tagoltságát (díszítés, részletezettség) megszüntetik. Ezzel egy
fontos ingerforrásnak csökken a jelentősége. A díszítéstől, részletezettségtől lecsupaszított terek milyen más
módon tudják az észlelő inger-szükségletét kielégíteni? Azok a térrendszerek, melyekkel jelen kutatásainkban15P
foglalkozunk, egymástól nagyon különböző észleleteket és térértelmezéseket tudnak előidézni és ezáltal adnak
egy egészen másfajta ingergazdagságot15M. De érthető-e minden látogató számára a kortárs absztrakt terek téri
gazdagsága? Míg a hagyományos ornamentika mindannyiunk közös nyelvén beszélt, eljut-e az információ és
élmény a nem-építész használókhoz? A kortárs építészek különböző módszerekkel “csempészik vissza” a
részletezettséget minimalista- vagy legalábbis egyszerű vonalvezetésű épületeikbe (áttetszőség, mintázott
anyagtulajdonság stb). 30,10P,11P

IV/12. fotósorozat

részletezettség becsempészése: 1. a környezet strukturájának megfelelő helyeken történő beeresztésével (a) kitakarás és keretezés az épület síkjaival; (b) tükörkép
2. felületszerű struktúra (növény felületek, fodrozódó vízfelület, anyagválasztás) 3. behelyezett bútor, művészeti alkotás 4. emberek
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A St.Louis-i épületben például az építész tervezők izgalmasnak találhatják azokat a megoldásokat, melyeket
Tadao Ando ezen kortárs építész-tervezői dilemmák feloldására alkalmazott.
Az absztrakt terek világos és egyszerű formavilága szükséges eszköz ahhoz, hogy a téri kapcsolatok jól
olvashatóak5 legyenek, különösképp ha a térélmény kialakítása összetett és főszerepet tölt be az építészeti
koncepcióban. Ezért ha a tervező térészlelési-, térértelmezési játékkal szeretne hatást elérni, akkor érdemes a
strukturális tagoltságot6F úgy kialakítani, hogy az is a kívánt célt erősítse. Ennek vizsgálatához bevezettük15P a
"segítő- és rontó dísz" fogalompárt mely a strukturális tagoltságot kialakító építészeti elemek között
megkülönbözteti azokat, amelyek segítik az adott téregyüttes által kínált térélményt, azoktól, melyek inkább
megzavarják a látogatót, illetve elvonják a figyelmét. A IV/12. fotósorozat 4. fotóján például az épület tetején egy
részlezettségben gazdag növényfelület látható, mely egységes felületként képviseli a Tadao Ando terv
nagyvonalúságát a környezettel szemben. Ezt az egységes felületet azzal éri el a tervező, hogy a felület
struktúráját alkotó különböző színű összetevők eloszlása egyenletes20M. A fény által kiemelt beton-egyenes, és a
növénystruktúra vízszintes síkja határozottan úszik be a környezet tagolt látványába, kiemelve a művészeti
létesítményt. Mivel a zöld-tető növényzetének kialakítása részletezettsége ellenére hozzájárult a téri
elkülönüléshez, a csoportosítás szerint a "segítő dísz" kategóriába sorolhatjuk.
A "segítő- és rontó dísz"15P kifejezések természetesen csak egy bizonyos szemszögből fogalmaznak meg
értékítéletet, abban az esetben, amikor kiemelt célunk az építészeti terek-, téri helyzetek hatásának átadása. A
díszítésnek és részletezettségnek (részletezettségi ingergazdagságnak) önálló funkciója is van, mely
megkérdőjelezhetetlen ősi gyökerekhez nyúlik vissza.
A figyelmet inkább azon építészeti kialakításokra szeretném felhívni, ahol az alkotó a kortárs minimalista divat
eszköztárát alkalmazza, tehát strukturális tagoltság nélküli tereket tervez, és ugyanakkor azt nem pótolja téri-,
térészlelési-, térértelmezési ingergazdagsággal. Ez véleményem szerint csak a következő két esetben lehet
indokolt: Egyik, ha teret szeretne hagyni a használóknak a tér kitöltésére, hogy azok saját tárgyaikkal, eszközeik
csokorba gyűjtésével, bútoraik felületeinek strukturájával, tehát a mindennapi élet mintázatával töltsék meg. (Ezt
egyébként is mindig be kell számítani a végeredmény összhatásába.)
Másik, ha az alkotónak kifejezett célja az ingerek hiánya valamilyen okból, például teret szeretne engedni a
környezettől elrugaszkodott gondolatoknak. Felmerül a kérdés, hogy mi inspirálja jobban a fantáziát: az üres,
ingerektől megtisztított tér vagy egy ambivalens jelentéseket-, többrétegű értelmezéseket hordozó téregyüttes,
ahol az észlelőtől függő asszociációk alakítják a pszichológiai tagoltságot6F.
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TÉZIS IV. [IV. TÖRTÉNET]
Az izgalmasság fogalma megközelíthető a téri- és részletezettségi ingergazdagság
fogalmaival, melyek az épített környezetre jellemző, egymással kölcsönhatásban
álló tulajdonságok.
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V. TÖRTÉNET
Az épített tér észlelésének befolyásolása az építészeti tervezés eszközével Tadao Ando
St.Louis-i galériaterében
Kutatás folytatása tervező-építész érdeklődés és -képességek tükrében (Jelenlegi kutatás Sarbak Klárával,
Kurucz Attilával, Gulyás Leventével, valamint Dúll Andrea és Sonit Bafna professzorokkal; 2013-2014 Budapest)
V. 1. Előszó - A kutatás átfordítása tervezői kérdéskörré
V. 2.1. Az „előzetes téri tapasztalat” szerepe az észlelésben a térben való mozgás során
V. 2.2. A tér összetett hatása és a tér hatásának felbontása az egyes elemek hatásaira
V. 2.3. A Matrix leírása
V. 2.4. Az „Intuitív módszer” leírása és módszertani hitelessége
V. 3.1. Térészlelés kognitív folyamatának vizsgálata: tájékozódás, kategorizáció, helyzetérzés, figyelem, „saját
tér”, motiváció, érzelem
V. 3.2. A matrix mint mérőeszköz: Téri-, térészlelési-, térértelmezési ingergazdagság kiváltó tényezői
(izgalmasság-faktorok)
V. 3.3. Konstellációk típusai és a hosszantartó hatást kifejtő téri szituációk
V. 3.4. Térváltoztatás módszere és a Feltáró vizsgálat eredménye
V. TÖRTÉNET összefoglalás
A fejezet az előzőekben megismert Tadao Ando térrel végzett jelenlegi kutatásunkat, a "Matrix"-ot mutatja be3P.
A matrix egy olyan táblázat, mely külön-külön mutatja az egyes téralkotó elemek szerepét az észlelésben,
különböző felderítési útvonalak esetén. Kidolgoztunk egy "szakértői élményalapú módszert"14P, mely a tér hatását
nemcsak összességében vizsgálja, hanem felbontja a tér azon alkotóelemeinek hatásaira, melyeket a tervező
közvetlenül tud módosítani (ezáltal a kívánt hatás érdekében áttervezni a teret). A térben való mozgás közben
működő észlelési (kognitív) folyamatot is alkotórészeire bontottuk, azon alkotórészekre, melyeket építészként
ebben a térben környezetpszichológai szempontból dominánsnak tartottunk (a bemutatott épületnél ezek:
kategorizáció, lokalizáció, motiváció, saját tér, figyelem, érzelem). Feltételezésünk szerint a kitüntetettnek ítélt
elemek szisztematikus megváltoztatásával befolyásolni lehet a tér szemlélőre gyakorolt hatását. Így a
folyamatokat az eredeti tér áttervezése segítségével teszteljük. Megváltoztatjuk vagy megszüntetjük a térnek
azon elemét, mely kulcsszerepet tölt be a hatás kifejtésében, és kísérlettel vizsgáljuk a következményeit
(összehasonlítjuk az eredeti tér hatásával). Kísérlettel kimutatható, hogy a térben való mozgás során az észlelést
befolyásolja az adott útvonalhoz tartozó előzetes tapasztalat/élmény, a térbeli és időbeli kontextus. Lehetséges
olyan téri szituációk tervezése, melyek hosszan kifejtik hatásukat a szemlélő térben való felderítő útja során:
például előhuzalozásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egy ismétlődő vagy egyszeri téri szituáció olyan
hatással van a szemlélőre, hogy figyelmét a megszokott-tól erőteljesebben kiélezi valamilyen információ
befogadására. A Matrix a térélmény egyes kiváltó faktoraira is rávilágít, melyek valamilyen észlelet-váltásról vagy
észleleti ambivalenciáról szólnak.
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V. 1. Előszó - A kutatás átfordítása tervezői kérdéskörré
2011-ben építészeti kutatás módszertant Atlantában a Georgia Institute of Technology építész kutató
csoportjában2M a HAESF ösztöndíj keretében tanultam. John Peponis és Sonit Bafna professzorokkal belső terek
észlelésével foglalkoztunk1P.
Hazajövetelemkor azzal szembesültem, hogy a megszerzett információt átadni az építész hallgatók- és a
tervező-építészek számára nem könnyű feladat, a kutatás módszertani követelményei a téma szűkítését igénylik,
míg a tervező építészek az egyes témafelvetések laza szövedékéből merítenek inspirációt leginkább.
Tervező építészként a kutatási eredmények tervezői kérdésekké való átfordítását fontos feladatnak éreztem,
ezért két éve azon dolgozom, hogy ez megvalósuljon. Az intuitív tervezés és a kutatói szemlélet más emberi
attitűdöt kíván, de ha a kettő egyszemélyben vagy ugyanazon csoporton belül valósul meg, akkor egészen
egyedi eredmények születhetnek. Ezért egy olyan csapatot szerettem volna a BME építész hallgatóiból
kialakítani (az ott indított kutatói szemináriumaim eredményeképp), akik a tervezés és a kutatás iránt egyaránt
nyitottak.
Ennek eredménye a "matrix", melyet három kitartó és lelkes tanítványommal3M (Sarbak Klárával, Gulyás
Leventével és Kurucz Attilával) közösen fejlesztettünk ki3P,5P,6P. Ugyanakkor csapatunk nemzetközi és
interdiszciplináris is, Dúll Andrea környezetpszichológus és Sonit Bafna a Georgia Institute of Technology
amerikai építész professzora is segítik a munkánkat3M.
Célunk3M volt egy olyan téma kidolgozása, mely nemcsak áttételesen fordítható át tervezői területre, hanem
egyrészt kifejezetten a tervezőket célozza kérdésfelvetésével, másrészt módszereiben kihasználja intuitív
tervezői képességeinket.
V. 2.1. Az „előzetes téri tapasztalat” szerepe az észlelésben a térben való mozgás során
Mielőtt leszűkíteném a leírást a kutatási módszerek és eredmények területére, az alap kérdéskört szeretném
felvázolni, melynek (a kutatásmódszertan követelményeit követve) csak nagyon kicsi szeletét vizsgálják
kutatásaink2M,3M. Ahhoz, hogy pontos eredményekhez jussunk, a témát nagyon pontosan körvonalazható
kérdésre kell szűkíteni, melynek megvan az a veszélye, hogy a gondolatmenet túlságosan messze kerül a
tervezői gyakorlat kérdéseitől. Fontos tehát a köztük lévő kapcsolat folyamatos hangsúlyozása és újragondolása.
Kutatásunk2M,3M tehát egy tágabb kérdéskört vizsgáló munka része. Olyan téregyüttesekkel foglalkozik, melyek
képesek arra, hogy valamilyen változó körülmény (pl fény vagy a szemlélő helyének változása a térben) hatására
egymástól nagyon eltérő észleleteket és téri értelmezéseket sorakoztassanak fel. Azt vizsgálja, milyen építészeti
eszközökkel tervezhető olyan téregyüttes, amely képes ezeknek az intenzív észleletváltásoknak a kiváltására.
Azt gondoljuk, hogy ezek az észleletváltások hozzájárulnak egy belső tér által nyújtott (téri-, térértelmezési-,
térészlelési) ingergazdagsághoz15M, tehát „izgalmassá” teszik a tér bejárását. Ez értendő a tér többszöri bejárása
során tapasztalt eltérő észleletekre2F, és a mozgás során egymás után tapasztalt intenzív észleletváltásokra is. A
váltások-változások kiváltó okai különféle jelenségek vagy körülmények lehetnek, melyek az észlelés időbeli és
térbeli kontextusát meghatározzák (például a fény változása, a térben való mozgás közben a nézőpont változása,
eltérő felderítési útvonal, észlelő hangulata, stb). Minket3M ezek közül elsősorban azok érdekelnek, melyek
építész tervezői kompetenciával befolyásolhatóak (például a fény beengedése nyílások tervezésével;
egymásután következő nézőpontok különbségei stb).
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V. 2.2. A tér összetett hatása és a tér hatásának felbontása az egyes elemek hatásaira
Az Atlantai Georgia Institute of Technology-n végzett kísérletünkben2M,1P a St. Louis-i Tadao Ando belső tér4M
felderítése közben lejátszódó észlelési folyamatot vizsgáltuk, és kimutattuk az eltérő útvonalak eltérő hatását1P
(lásd bővebben: III és VI. fejezetek). A folyamatot összetettségében vizsgáltuk, a kapcsolódó kutatás és
gondolatmenet a teljes tér hatásáról szólt1P. Időközben kiderült, hogy tervezői megközelítés szerint a teljes tér
együttes hatásának vizsgálata nem elég, a teret alkotó egyes elemek hatásait külön kellene megismernünk,
hiszen tervezéskor az építészeti teret annak elemei által tudjuk befolyásolni. Erre dolgoztunk ki egy módszert,
mely az egyes térelemek hatásait külön vizsgálja, és egy matrixban foglaltuk össze a köztük lévő
összefüggéseket3P,5P,6P.
Az Atlantai - Perceptual tuning of a Simple box című publikációban1P ismertetett - kísérlet-tervből megtartottuk az
eltérő útvonalak felállításának logikáját. A teret négy különböző útvonalon "járják be" a kísérleti csoportok, ahol az
útvonalak egyes nézőpontjai között vannak megegyezők. Ha azt tapasztaljuk, hogy az emberek többsége
máshogy értelmezi ugyanazt a nézőpontot az eltérő útvonalak esetén, akkor tetten érhetjük az útvonal-, tehát az
előzetes téri tapasztalat hatását az észlelésben. (2. TABLÓ és 3. TABLÓ) A matrix táblázata tehát arra is jó, hogy
leolvasható belőle, hogy ugyanazon nézőpont eltérő útvonal részeként hol mutat más észleletet. Ezen
különbségek vizsgálatával alátámasztható és árnyalható hipotézisünk3M, mely arról szól, hogy adott nézőpont
értelmezését - és ezáltal az építészeti élményt - meghatározza az adott nézőpont észlelésének térbeli és időbeli
kontextusa2F.
V. 2.3. A Matrix leírása
A Matrix egy táblázat, melyet a vizsgált Tadao Ando tér észlelésének megértésére fejlesztettünk ki.
A táblázat oszlopaiban megneveztük azokat a térelemeket, melyek szerintünk fontosak a tér észlelési
folyamatának megértésében: ezen tér esetén ezek a falak és mennyezet-, a padló-, az ablaksáv-, a parapet-, a
felső nyílás- és az alsó nyílás elemek. Valamint megneveztünk „észlelési tényezőket”, melyeket mi3M ebben a
térben dominánsnak tartottunk: ezek a kategorizáció, a lokalizáció, a motiváció, a saját tér, a figyelem és az
érzelem. (Ezeket a V. 2.4. részben részletesen kifejtem.) A táblázat soraiban tettünk különbséget a felderítési
útvonalak és a különböző nézőpontok között. Mivel a négy útvonal ugyanazon öt nézőpont kombinációiból épül
fel, egy nézőpont többször is szerepel más útvonal részeként. Így válnak összehasonlíthatóvá az ugyanazon
nézőpontok által kiváltott hatások. Ezek különbségei az előzetes térbeli tapasztalatok szerint alakulnak, melyek
eltérnek az egyes útvonalak esetén.
A táblázatot intuitíven töltöttük ki egy saját jelrendszerrel, melyet szintén ehhez a térhez fejlesztettünk ki3M. (Az
egyes jelek jelentéseit lásd a V. 2.4. részben kifejtve, illetve a teljes jelmagyarázatot a 3. TABLÓN.)
A matrix tehát egy olyan táblázat, mely külön-külön mutatja az egyes téralkotó elemek szerepét az észlelésben a
különböző útvonalak esetén. Mindez csak a mi megérzéseinket3M mutatja, tulajdonképpen nekünk segít abban,
hogy gondolataink kiforrjanak, és képesek legyünk az egyes útvonalak „történetébe” külön-külön beleélni
magunkat. Azt gondoljuk, hogy a folyamatok olyan összetettek a különböző változók szerint, hogy erre a matrixra
szükségünk van ahhoz, hogy hiteles véleményt formáljunk arról, hogy ezt a teret hogy élik-élhetik meg az
emberek. (=”intuitív módszer”) Miután a matrix segítségével hipotéziseket tudunk felállítani, azok
helyességét már vizsgálhatjuk: „objektív” kísérlet tervezhető az egyes hipotézisekhez, amik sok ember
megkérdezése után általánosíthatóbb válaszokhoz vezethetnek3P,5P,6P.
A matrix tehát a hipotézisek felállításában is segít. Először is a tetten érhető észleleti különbségek által, majd
pedig azoknak okait is megkereshetjük a matrix rubrikái között. (=”módszer hipotézisek felállítására”) A matrixba
rajzolt 8 színes „konstellációval” 8 ilyen hipotézis típust szerettünk volna bemutatni. (Ezeket a V. 3.3. részben
részletesen kifejtem.) A matrixból leolvasott észleleti különbségekhez megkerestük azokat a lehetséges okokozati összefüggéseket, melyek szerintünk szerepet játszottak a különbségek kialakulásában3M. Ezeket a
„szereplőket” és a köztük lévő összefüggéseket jelöltük a konstellációban színezéssel. A konstellációkból
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leolvasható, hogy melyek azok az építészeti elemek, melyek kulcsszerepet játszhatnak az eltérő építészeti
élmény kialakulásában. Az ellenőrző kísérleteknél ezeket a kulcselemeket megszüntetjük, vagy változtatjuk, tehát
áttervezzük az eredeti teret, 3D modell segítségével lefotózzuk az új látványt, és az eredeti tér hatását
összehasonlítjuk az áttervezett tér hatásával (=”térváltoztatás módszere”). Tehát ugyanazt a kísérletet
elvégezzük sok emberrel az egyik illetve a másik térváltozat esetén, és az eredményeket összehasonlítjuk3P,5P,6P.
A matrix tehát egy módszer, mellyel vizsgálni tudjuk Tadao Ando Pulitzer Foundation for the Arts épületének
belső terét-, és annak összetett hatását az építészeti élményre. Azt gondoljuk3M, hogy hasonló táblázat
előállítható más belső terek esetén is, és a módszerünk általánosítható lehet.
V. 2.4. Az „Intuitív módszer” leírása és módszertani hitelessége
A matrix-ot különböző (építész és pszichológus; kutató és gyakorlati) szakmai körökben mutattuk be3P,5P,6P, és
felmerült az igény az intuitív módszer leírásának pontosítására.
A matrix-hoz tartozó intuitív döntéseket négyen, tervező építészek közösen hoztuk meg3M, miután mind a négyen
külön-külön beleéltük magunkat az egyes útvonalak bejárásának folyamatába, és gondolatainkat külön-külön
lejegyeztük elbeszélő szöveges formában. „Környezetleírást” adtunk, és lejegyeztük a hozzá kapcsolódó
asszociációkat. Így kaptunk tehát 16 darab szöveget (4 ember 4 útvonal szerinti története). A szövegeinket
összehasonlítottuk, „tartalomelemzést” végeztünk, és a „leggyakoribb tartalmakat” összegyűjtöttük. Így
választottuk ki az észlelési tényezőket, a tér matrix-ba kerülő elemeit, és a jelmagyarázat változói is így alakultak
ki. Ez a folyamat a pszichológiában használt módszertan szerint „építész szaktudáson alapuló implicit módszer”nek tekinthető14P. Fontos tehát, hogy a kérdéshez az élmény felől közelítettünk3M, mely a pszichológusok körében
csak egy az ismert közelítési módok közül (lehetne például szakirodalom felől is közelíteni), az építészek
számára viszont az egyik leggördülékenyebb módszer, melyben otthonosan mozgunk.
V. 3.1. Térészlelés kognitív folyamatának vizsgálata
(tájékozódás, kategorizáció, helyzetérzés18M, figyelem, "saját tér"27M, motiváció, érzelem)
A tér bejárásának elképzelésével készült környezetleírásaink3M tartalomelemzése tehát megmutatta, mik azok a
visszatérő gondolatkörök, melyekkel a legtöbbet foglalkoztunk a négy útvonal esetén a négy szereplő írásaiban
(16 db leírás). Megkülönböztettünk a téri tájékozódásra-, a figyelem irányára-, belső motivációkra- és érzelmekre
vonatkozó gondolatokat.
A kategorizáció az észlelési folyamatokat vizsgáló szakterületből kölcsönzött fogalom. A mi rendszerünkben az
egyes elemek „szerep szerinti” besorolását jelenti, például a mellvéd (parapet fal) szerepe a tér észlelésében a
leírásaink alapján lehet [elválasztó, térosztó], [térfal, térhatár, határoló], és [korlát, védelem].
A 06-os számú konstellációban látható például, hogy a 3-as nézőpontban a parapet kategorizációja eltérő az „A”
és „C” útvonalak esetén, annak ellenére, hogy az érzékelt kép ugyanaz (a nézőpont által szolgáltatott képi
információ ugyanaz). Az „A” útvonal esetén a parapet falat „térhatárnak”-, a „C” útvonal esetén „védelemnek”
kategorizáltuk. Ennek szerintünk az az oka, hogy az „A” és „C” útvonalak esetében a 3-as nézőpont eltérő jellegű
„új információt” szolgáltat az előtte lévő nézőpont által nyújtott információhoz képest. A „C” útvonal esetén a
mellvédet az első nézőpontban jobb oldalról látjuk, majd a második nézőpontban balról, mely azt eredményezi,
hogy a szemlélőben a mellvédfal „korlát, védelem jellege” megmarad, mert a korlát egyik és másik oldalának
megfigyelése leköti a figyelmét. Az „A” útvonal esetén viszont, ahol a mellvédet bal oldalról látjuk mind a két
nézőpontban, a szemlélő figyelme a mellvédfal egy újabb tulajdonságára tud helyeződni, ezáltal a mellvédfal
átkategorizálódik.
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V/01. ábra: Matrix jelmagyarázat

A lokalizáció (helyzetérzés18M) azt a jelenséget vizsgálja, hogy a szemlélő nem mindig ott érzi magát a folyosó két
oldalfalához képest, mint ahol valójában van. A kíváncsiság, például a medencetér megjelenésénél, szerintünk
„vonzza” az észlelőt az izgalmas elem felé, így helyzetérzése a medencetér felé tolódik. Egy más típusú
domináns elem pedig, például egy erős geometriai forma látványa, pont ellenkezőleg hat, mintha az ember a
saját testével szeretné kiegyensúlyozni a teret, helyzetérzése az ellenkező irányba tolódik.
A saját tér27M oszlopában azt jelöltük, hogy szerintünk az adott elem befolyásolására a tér mekkora részéig terjed
a figyelmünk, a tér mekkora részét érezzük „sajátunknak”.
Például a 01-es számú konstelláció feltételezett ok-okozati összefüggése arról szól, hogy a „C” útvonal esetén az
első nézőpontban a figyelem a felső nyílásra irányul, mely felfedezésre motivál és kijárat érzetét kelti. Ez a hatás
bevésődik, és még mindig jelen van a „C” útvonal harmadik nézőpontjában is. Az alsó nyílás a harmadik
nézőpontban szintén felfedezésre motivál és egy új lenti kijárat érzetét alapozza meg. Így a „C” útvonal esetén
két potenciális kijárat is jelen van, és mindkettő felfedezésre motivál. A szemlélő figyelme megoszlik a két kijárat
között, ezért a saját tér érzet a teljes belső térre kiterjed. A másik három útvonal esetében a harmadik
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nézőpontnál a saját tér leszűkül a mellvéd által definiált bal oldali térrészre (mert ott nem történt bevésődés az
első nézőpontban).
A „C” útvonal harmadik nézőpontja esetén tehát a figyelmünk - a felső nyílás jelenlétének előzetes bevésődése
hatására – a lépcsőtér mellett a felső folyosórészre továbbra is kiterjed.
Látható, hogy a figyelem tényező az egyik kulcsszereplő a többi tényező kialakulásánál. Ugyanígy a többi
tényező között is ok-okozati összefüggések állnak fenn. Az érzelem tényezőnél pozitív és negatív jelzőt jelöltünk,
elsősorban a váltások érdekeltek, ott tapasztaltunk összefüggést a többi észlelési tényezővel.
A motiváció tényezőnél azt különböztettük meg, hogy a szemlélőt az adott elem megállásra-, vagy
továbbhaladásra motiválja, illetve a megállás és a továbbhaladás a tér további megértése- vagy a tér felfedezése
céljából történik.
A matrix oszlopaiból tehát leolvashatóak az észlelési váltások az egyes elemek szerint (3. TABLÓ), valamint
összehasonlíthatóak az útvonalak és a nézőpontok. Például a parapet elem saját tér oszlopában látható, hogy a
"B" és "C" útvonalon mindkét nézőpontváltásnál (elsőről másodikra és másodikról harmadikra) változik a saját tér
is, míg az "A" útvonalon a két nézőpontváltásból csak az elsőnél-, a "D" útvonalon a két nézőpontváltásból csak a
másodiknál történik "saját tér" változás.
A sorokból pedig leolvashatóak az azonos pillanatban párhuzamosan szerepet játszó hatások. Például
leolvasható, hogy amikor a parapet fal szerint kialakuló saját tér leszűkül a lépcsőtérre (a B és D útvonalak
harmadik nézőpontjában), azzal egyidőben az ablak hatására a saját tér ki is tágul, egészen a külső tér területére
is. Tehát a parapet és az ablak ellentétesen hatnak.
A bejárás során az észlelet váltásai és az egyszerre jelen lévő ellentétes hatások térészlelési ingergazdagságot
adnak, és az építészeti izgalmasság egy sajátos formáját hozzák létre15M.
V. 3.2. A matrix mint mérőeszköz: Téri-, térészlelési-, térértelmezési ingergazdagság6F kiváltó tényezői
(izgalmasság-faktorok)
A matrixra tehát úgy is tekinthetünk, mint egy "indikátor" eszközre, mely az építészeti izgalmasság különböző
típusait sorakoztatja fel15M. A típusokban közös azonban, hogy mindegyik valamilyen észlelet-váltásról vagy
észleleti ambivalenciáról szól.
Ez azt is mutatja, hogy a matrix igazán azon épületek esetén használható és érdekes, ahol vannak olyan téri
szituációk, melyek potenciálisan hordozzák többféle olvasat (és észlelet) lehetőségét.
Különböztessük meg azokat az eseteket, amikor az eltérő észleletek többszöri látogatás során tapasztalhatóak,
azoktól, amikor az észleletváltások egyetlen felderítő út során valósulnak meg egymásután.
Például a helyzetérzésünk18M (lokalizációnk) ugrálása jobb- és bal oldal irányba a valós egyenes mozgásirányhoz
képest, vagy ugyanazon elem többszörös kategóriaváltása az utunk során, vagy a saját tér folyamatos változása
kétségtelenül izgalmas építészeti helyzetet teremthet. Mindez kiolvasható a matrix oszlopaiból.
A többszöri látogatások során tapasztalt észleletek egymásra rétegződnek, és a többedik látogatáskor az előző
olvasatok is alakítják az építészeti kontextust.
A többszöri visszatéréskor tapasztalt észlelet-különbségek közül a matrix a felderítő út hatását tudja mutatni.
Jelen felépítésében nem alkalmas például a fény-változás hatásának kimutatására, mivel a nézőpontokat adott
fényviszony mellett vettük fel. De ha a matrix funkcióját és logikáját megértjük, akkor könnyen átalakítható
tetszőleges változó - például a fény - hatásának kimutatására is.
A matrix az időbeliségből fakadó izgalmasság-faktorokon (észleletváltásokon) kívül az észleleti ambivalenciából
eredő építészeti élmény lehetőségét is mutatja, mely az adott pillanatban jelen lévő párhuzamos, de ellentétes
hatásokból jön létre. A sorok mutatják, hogy az elkülönített elemek sokszor egymással ellentétesen, egyszerre
hatnak. Például amíg a 2-es nézőpontban a "falak és mennyezet" elem megállásra motivál, ugyanabban a
pillanatban a "padló", az "ablaksáv" és a "felső nyílás" elemek továbbhaladásra. Ez ambivalens helyzetet teremt,
és hozzájárul az építészeti izgalmassághoz15M.
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V. 3.3. Konstellációk típusai és a hosszantartó hatást kifejtő téri szituációk
A matrix-ban jelölt 8 konstelláció a különböző elemek és észlelési tényezők közötti feltételezett ok-okozati
összefüggésekre ad példákat, melyek egy-egy olyan hipotézis csírái lehetnek, melyek vizsgálati eredményei már
közvetlenül fordíthatóak tervező építészek számára hasznos információvá (a matrix logikájából adódóan:
építészeti elemekre bontás, stb). A lehetséges összefüggések közül úgy válogattunk, hogy elsősorban azt
mutassuk be, hogy a matrix mire jó, milyen típusú összefüggéseket lehet belőle leolvasni. Ez egyúttal a vizsgált
Tadao Ando tér sajátos építészeti hatását is bemutatja. A konstellációk típusaiból látszik, hogy egy rendkívül
gazdag (térészlelési ingergazdagság6F) térről van szó, hogy egyik térelem észlelése (valamely észlelési tényező
kapcsán) hat a másik térelem észlelésére (01; 02; 03; 05 konstellációk); ugyanazon elemen belül a különböző
észlelési tényezők között is kapcsolat van (04; 06; 08 konstellációk); több elemnek együttes hatása is lehet (01;
02; 05 konstellációk); fontos az előzetes tapasztalat (06; 07; 08 konstellációk), és olyan eset is előfordul, hogy
egy elem észlelésére egy másik elem kapcsán, időben visszamenőleg kereshetünk okozati összefüggést. A 03as konstellációban például a „falak és mennyezet” elem kezdeti (első nézőpontbeli) kategorizációja hat ki egy
másik elem, az „ablaksáv” sokkal későbbi, harmadik nézőpontbeli kategorizációjára.
Ezek a hosszantartó hatást kifejtő téri szituációk sajátos jelenségek, melyek nagyon érdekelnek minket, ezért a
továbbiakban megértésükre hangsúlyt szeretnénk fektetni. A jelenségekben közös, hogy egy adott pillanatban
aktivizálódó sajátos építészeti élmény oka a múltban keresendő, egy régebbi pillanat- vagy egy hosszabb
időtartam alatt lezajló élmény hat ki rá.
Egyelőre a következő csoportosítás körvonalazódott: megkülönböztettük a „kiélezés”, „előhuzalozás”,
„bevésődés”, „elültetődés” jelenségeit (lásd V/03. ábra), aszerint hogy a hatást kifejtő szituáció tudatos volt-e
(vagy nem), illetve aszerint, hogy a sajátos építészeti élményt kiváltó előzetes szituáció megtapasztalása egy
pillanat alatt történt, vagy egy hosszabb időtartam alatt szerzett élményről volt szó.
Kiélezésnek neveztük például azt a folyamatot, amikor az 1-es nézőpont látványán elidőzve a szemlélő
észreveszi az ablaksávon beáramló fény többszörös vetületét: a padló síkjában az ablak síkjával derékszögben,
és az ablakkal egysíkban a padló alatt folytatódva a tükörképet; majd figyelme az ablakosztó oszlopok
többszörös vetületeire is kiterjed; és ez az időben elhúzódó megfigyelés kiélezi érdeklődését a különböző
fénysíkok és sötét pálcikák rajzolatának tanulmányozására. Ezért erre a geometriai jelenségre a tér bejárása
során a későbbiekben is különösen nyitottá válik. Azon útvonalak esetén, melyeknek része volt az 1-es nézőpont,
nagyobb valószínűséggel lesz a szemlélő figyelmes az ablaksávon beáramló fény által létrehozott virtuális
síkokból- és az ablakosztó oszlopok tükörképeiből alakuló összetett geometriai képre.
Sok más körülménytől is függ, hogy az 1-es nézőpont látványa valóban elindítja-e a fenti gondolatmenetet. A
hosszantartó hatást kifejtő téri szituációkat nem lehet kizárólagosan feltételezni, de esélyüket tervezői
döntésekkel növelhetjük, és ezáltal hozzájárulhatunk egy olyan építészeti élményhez, melynek definiálása és
kifejtése még folyamatban van, a jelenlegi munkánk része3M.
A kiélezés folyamatában tehát tudatunkban volt, hogy a figyelmünk az ablaksáv környezetében kialakuló
geometriai jelenségen időzik. A kiélezéssel rokon, szintén tudatos, de pillanatnyi esemény a bevésődés, melynek
jelenségére a V. 3.1. részben kifejtettem a 01-es számú konstelláció példáját (66. oldal).
A tudatos, hosszantartó hatást kifejtő téri szituációkon túl még izgalmasabbak azok, melyek tudat alatt történnek.
Az előhuzalozásra jó példa a III. fejezetben kifejtett jelenség (48-49. oldalak), miszerint a 4-es számú nézőpont
potenciálisan hordozza a "közöttség" és a "mentén" koncepcióját, melyek közül az lép életbe, mely az adott
útvonalon "elő van huzalozva" az első nézőpontok által, tehát a B útvonal esetén a 1-es nézőpontban ébredő
"közöttség"-, a D útvonal esetén a 2-es nézőpontban ébredő "mentén" koncepciója befolyásolja a 4-es látvány
értelmezését.
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Az előhuzalozás tehát hosszabb időtartam alatt zajlott az adott építészeti térben. Ezzel rokon, szintén tudatalatt
játszódó jelenség az elültetődés, mely inkább egy pillanatszerű élmény hosszantartó hatását jelöli.
V/02. ábra: Térmódosítások logikája

V/03. ábra: Hosszantartó hatást kifejtő téri szituációk típusai

1 KIÉLEZÉS:
kiváltó ok: hosszabb időtartam+ tudatos; hatás: pillanat
2 ELŐHUZALOZÁS:
kiváltó ok: hosszabb időtartam + nem tudatos; hatás: pillanat
3 BEVÉSŐDÉS:
kiváltó ok: pillanat + tudatos; hatás: pillanat
4 ELÜLTETŐDÉS:
kiváltó ok: pillanat + nem tudatos; hatás: pillanat

V. 3.4. Térváltoztatás módszere és a Feltáró vizsgálat eredménye
A matrix konstellációi tehát a tér elemei közötti, időben eltolódó, feltételezett ok-okozati összefüggésekre példák.
Úgy is tekinthetünk rájuk, mint hipotézis-kezdemények, melyek közül egyre-kettőre ráfókuszálva a
kutatásmódszertan szabályai szerinti kísérleteket lehet tervezni. Mivel a matrix a tér egyes elemeinek
észlelésben betöltött szerepét külön-külön vizsgálja, ezért a konstellációkból kiolvasható az az építészeti elem is,
amely a kulcsszerepet játssza a hatás kialakulásában. Mind a nyolc konstellációhoz rendeltünk egy módosított
teret, ahol ezt a kulcs-elemet változtattuk vagy megszüntettük. A módosított térben a konstelláció által képviselt
hatás megszűnését feltételeztük. (V/02. ábra) Az eredeti tér és a változtatott tér (észleleti) hatásának különbségét
össze lehet hasonlítani. Mivel a két térváltozat közötti különbség csak az adott térelemhez köthető,
feltételezhetjük, hogy a kapott (észleleti) hatás-különbség is az adott térelemhez kötődik. Ezáltal mérhetővé és
kimutathatóvá válik az adott elem adott kérdéskörben kifejtett hatása.

69

Például a fentiekben leírt 01-es konstelláció esetén kulcs-elem a felső nyílás, mely a tér bejárása során két
lépéssel később is kifejti hatását, és nem engedi leszűkülni a szemlélő saját terét a lépcsőtérre (lásd fent 66.
oldal). Ezzel párhuzamosan a parapetfalnak ellentétes hatása van, a saját tér leszűkülése felé billenti az
észleletet. Ez a kettősség ambivalenciát és téri izgalmasságot ad. (Mindez az implicit módszerrel kitöltött matrix
szerint van így, tehát csak a mi megérzésünk.) Azt feltételezzük, hogy ha a felső nyílást megszüntetjük, akkor a
szemlélő saját tere a parapetfal hatására le fog szűkülni, és nem keletkezik kettős észlelet, ezáltal ambivalencia
sem. Tehát a felső nyílás megszüntetése a téri izgalmasságot ebből a szempontból csökkenteni fogja.
Nem kizárt, hogy ugyanez a változás más szempontból pedig gazdagítja a teret. Fontos szem előtt tartani, hogy a
téri izgalmasság6F kialakulása "automatikus" folyamat, a szemlélő a környezet látványából szemezgetve, figyelme
irányításával-, vagy figyelmének nem tudatos változásával "generálja" a példához hasonló izgalmas helyzeteket.
Tehát ha az előbbi példában kulcs-szerepet játszó felső nyílást megszüntetjük, lehet, hogy egy másik elemre
helyeződik a hangsúly, mely egy másik észleleti játékot fog elindítani, olyat, ami a felső nyílás jelenlétében nem is
játszana szerepet. Fontos azonban, hogy a tervező olyan terepet (ez esetben olyan téregyüttest) tudjon a
szemlélő számára nyújtani, mely potenciálisan hordozza ennek lehetőségét. A Tadao téregyüttesnél ebben
szerepet játszik a kevés elemből építkező, egyszerű vonalvezetésű szerkesztés. Minket éppen ez a kérdés
foglalkoztat: hogyan fogható meg az a tervezői attitűd és eszközhasználat, mely elősegíti a téri ingergazdagság
létrejöttét15M, és hogyan bontakozik ki az építészeti élmény folyamata?
A kísérlet-tervezésnél mindig kihívás, hogy hogyan lehetünk biztosak abban, hogy a kísérlet eredményét a
vizsgált kérdéskörön kívül más körülmény nem befolyásolja jelentősen. A tervváltoztatás módszere erre a tipikus
kísérlet-tervezési nehézségre keres megoldást, minden egyéb hatást kizár a kiválasztott térelem módosított
tulajdonságának hatásán kívül.
Néhány módszertani kérdés merül fel ennek kapcsán. Például nem lehet kizárólagosan egy elemnek tulajdonítani
a változást, mert legtöbbször az elem tulajdonságának megváltoztatása érinti a többi elem fizikai tulajdonságait,
vagy annak észlelését. Például az ablaksáv magasságának növelése egyúttal csökkenti a fal elem méretét. Vagy
esetleg csökkentheti a parapet elem észlelt méretét, ha ezáltal a figyelem áthelyeződik a megnövekedett
ablakfelületre (illetve az ezáltal láthatóvá váló kinti világra). A parapet elem észlelt változásával pont ahhoz a
kérdéskörhöz jutunk, amire kíváncsiak vagyunk. Egy-egy elem fizikai tulajdonságának változása hatással van a
többi elem és a teljes tér észlelésére.
A másik módszertani és tervezői kihívás, amit a tervváltoztatás módszere magában hordoz, az, hogy hogyan
módosítsuk az adott térelem tulajdonságait úgy, hogy a kívánt hatást érjük el. Például a 02-es konstelláció esetén
hátrahúztuk a mellvédet, ezzel összekapcsolva a lépcső és a folyosó terét. Ezzel egy feltételezett ok-okozati lánc
teljes sorát megszüntettük. Mindaddig a szemlélő saját tere27M a folyosótérre szűkült a mellvéd helyzete miatt,
viszont a saját tér leszűkülésével párhuzamosan az ablaksáv hatása épp ellentétes volt, a saját tér kibővült a
külső térrel is. Ez az ambivalens kettősség hatással volt a szemlélő helyzetérzésére18M (lokalizációjára), mely a
valós középső helyzethez képest inkább jobbra tolódott. A valós helyzet érzékelése (tehát érzékszerveikkel való
befogadása) és az észlelt helyzet különbsége2F izgalmas szituációt teremtett. Azzal, hogy a mellvédet kicsit
hátrahúztuk, megszüntettük ezt a téri izgalmasság faktort.
A matrix-ból kiolvasható volt a teljes ok-okozati lánc, mely meghatározta a változtatandó kulcs-elemet.
Kiolvasható volt az észlelt hatás is, de kérdés, hogy azért melyik fizikai tulajdonság a felelős? Szerintünk3M erre a
kérdésre nincs objektív, programozható válasz, és a megválaszolásához szintén az implicit jellegű14P tudásunra
van szükség. (E kérdéskör a jelenlegi kutatásunk része3M.)
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Végigfuttattunk egy kísérlet sorozatot, hogy megérzéseinkről visszaigazolást kapjunk. Kiválasztottunk három konstellációt, és azok módosított tereit. A
kérdőívet kitöltők csoportjai ugyanazt a kérdéssort kapták, de azt csoportonként más fotósorozat alapján töltötték ki. (valamelyik módosított tér alapján a
három közül vagy az eredeti tér fotósorozatai alapján). A válaszok alapján össze tudtuk hasonlítani a négy különböző térváltozat hatását.
Mivel a térváltozatok csak egy-egy elem módosításában különböztek, a kísérlet eredményeiből következtetni lehet a térmódosítás hatására. A kísérlettel
tehát nem szimplán a tér hatásáról tudunk meg információkat, hanem a tervező építész hatás-módosító eszköztáráról is.
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TÉZIS V. [V. TÖRTÉNET]
Léteznek olyan téregyüttesek, melyeknek egyes nézetei (például egy belső tér
látványa ugyanabból a nézőpontból) az időbeli és térbeli kontextustól függően
többféleképpen értelmezhetőek. A többszöri találkozás során a különböző
értelmezések egymásrarétegződnek; így egy sajátos építészeti élmény
létrejöttéhez járulhatunk hozzá olyan téregyüttesek tervezésével, melyek
potenciálisan hordoznak többféle jelentést.
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VI. TÖRTÉNET
A St.Louis-i Tadao Ando tér eltérő észlelése a felderítési útvonal függvényében – kutatási módszer és
kísérleti eredmények "Perceptual tuning of a Simple box" című saját publikáció
(Szerzők: Sonit Bafna, Anna Losonczi, John Peponis; Georgia Institute of Technology Atlanta, 2011)
VI. 1. Témafelvetés (Absztrakt)
VI. 2. A kísérletek logikája (Elméleti háttér)
VI. 3. Az esettanulmány (Vizsgálandó épület: Tadao Ando: Pulitzer Foundation for the Arts)
VI. 4. Első kísérlet (Fény változása)
VI. 5. Második kísérlet (Felderítési útvonal változása)
VI. 6. Eredmények
VI. 7. Kérdésfelvetés
VI. 8. Konklúzió
VI. TÖRTÉNET összefoglalás
A fejezet a Georgia Institute of Technology Építészmérnöki Karán végzett kutatásunkat és a Perceptual tuning of
a Simple box1P című publikációnkat mutatja be. Kísérlettel kimutatható, hogy adott térben való mozgás közben
ugyanazon térről alkotott mentális térkép a bejárt útvonaltól függően rendkívül eltérő összetettségű és minőségű
lehet. Adott térsor téri minőségének, térbeli kapcsolatainak "olvasása" és megértése nagy mértékben függ az
útvonal által nyújtott "új térbeli elemek" megjelenésének sorrendjétől és ritmusától. A különböző feltárulási
sorrend másképp irányítja a figyelmet, ezáltal egymástól különböző komplexitású és tartalmú téri értelmezéseket
eredményez. A legösszetettebb és legpontosabb mentális térkép kialakulásához a "fontos új információk" "jó
ütemben" történő érkezése szükséges.

A TELJES ANGOL NYELVŰ SZÖVEG A FÜGGELÉK2-BEN TALÁLHATÓ.
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TÉZIS VI. [VI. TÖRTÉNET]
A környezetről alkotott mentális térkép pontosságát és összetettségét
befolyásolja, hogy a környezetet jellemző
kulcsfontosságú téri információk a felderítő útja során milyen sorrendben és
ütemben kerültek a szemlélő látóterébe és figyelme középpontjába.
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VII. TÖRTÉNET
A mentális térkép és az észlelés kölcsönhatása
VII. 1. Mentális térkép
VII. 2. Mindenkinek más a térképe? Kevin Lynch kutatási eredményei
VII. 3. Kevin Lynch tervezési javaslatai
VII. 4. Rekonstruált környezet és valós környezet
VII. 5. Mit tudtunk meg a patkánykísérletekből?
VII. 6. Mentális térkép kutatási kérdések 2011-ben
VII. 7. A kulcs-ingerek érkezésének ritmusa
VII. TÖRTÉNET összefoglalás
A mentális térkép az emberek (és más élőlények) fejében élő kép a környezetről, amely jórészt az észlelésből
származik, és amely más logika szerint épül fel, mint a hagyományos geográfiai térképek, szubjektív értékítéletés szempontok szerint torzít, és a környezet használata során folyamatosan alakul. Az egyes emberek mentális
térképeinek van közös metszete, mely az emberek közös mentális képét adja egy környezetről (Lynch5 1960).
Kevin Lynch munkásságának bemutatása példaértékű bizonyíték arra, hogy a kutatói és tervezői attitűd
párhuzamos fenntartása és a kutatás és gyakorlat folyamatos összekapcsolása gyümölcsöző eredményt hozhat.
A mentális térképezés kutatása a mai napig foglalkoztatja a kutatókat44, és feltehetőleg mindig lesz
megválaszolatlan kérdés a témában. A mentális térképezés kutatás fontos lépéseinek bemutatása a Perceptual
tuning of a Simple box1P című kutatásunkhoz is hátteret ad, kontextusba helyezi a felvetett témát. A fejezetben
felmerülő néhány kulcs-kérdést személyes atlantai élmények kapcsán vizsgálok (mentális térképünk segítségével
rekonstruált környezet és a valós környezet ellentmondása; környezet-specifikusan kiválasztódó mentális térkép
kulcs-elemek), melyek kapcsán tervezői következtetésekre jutok.
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VII. 1. Mentális térkép
A VII/01. számú ábrán egy rajz (Aldric R. I. spanyol építész hallgató rajza) látható, mely egy budapesti séta után
készült a bejárt területről. A rajzot a Duna vonala szervezi, egyik oldalán a Kiskörúton belüli pesti belváros
törtvonalú utcahálózata, másik oldalán a budai dombok egy darabkája, kiemelve a szintkülönbséget és az általa
létrejövő rálátás jelenségét. A rajzolót valószínűleg séta közben érhette ez az élmény, mely élénken élt az
emlékezetében, amikor a területet lerajzolta. Ez az ő mentális térképe a területről abban az időpontban, amikor
azt a rajzon rögzítette. Mentális térképnek nevezzük5 azokat a rajzokat (is), melyekből következtetni tudunk az
ember fejében élő környezetről alkotott képre, és mentális térképnek nevezzük a fejünkben élő képet is, melyre
rajzokból, elbeszélésekből, esetleg a viselkedésből tudunk következtetni. Ez a fejben lévő mentális térkép
természetesen sokkal összetettebb, mint egy-egy rögzített rajz.
A fejünkben élő környezet-képek tulajdonságainak, kialakulásuk generáló tényezőinek, felépülésük logikájának
megismerése az 1930-as évektől a mai napig21M folyamatosan új kérdések elé állítja a kutatókat. Tudományos
kísérletek megtervezése és az eredmények értelmezése segítségével pszichológusok, építészmérnökök,
várostervezők foglalkoznak annak megfejtésével, hogy az ember hogyan észleli és raktározza el a környezetéről
szóló információkat; majd használja fel szükség esetén a tájékozódásban és a térhasználat közben5; és milyen
egyéb szerepe van ennek a fejünkben létező, folyamatosan alakuló képnek.
A mentális térképek sajátos belső logika szerint épülnek fel5, különböznek a méretarányos geográfiai térképektől.
A geográfiai térképek rajzolója objektív, követi a geometriai valóságot, az azonos elemeket egyforma hangsúllyal
jeleníti meg. Az azonosság megállapítása valamilyen objektív szempont szerint történik. Például az utakat,
épületeket, tereptárgyakat méretük, besorolásuk, tulajdonságaik, stb szerinti hangsúllyal jeleníti meg.
Ezzel szemben az ember fejében élő (és a szabad rajzolás által papírlapra kerülő) mentális térképek eltérnek a
geometriai valóságtól, torzítanak, a méretbeli vagy geometriai torzítások eltérő hangsúllyal jelenítik meg a
környezet elemeit, egyes elemek el is maradnak. Ez a válogatás torzítás, kiemelés, szubjektív értékítélet és
szubjektív szempontok szerint történik, és szorosan összefügg a környezet és a befogadó közötti
kölcsönhatásból alakuló építészeti élménnyel.
A mentális kép folyamatosan alakul a környezet használata során (és akkor is, amikor éppen nem használjuk).
Sok tényezőtől függ, hogy ez a változás milyen irányban, milyen szempontok szerint történik. Függ attól, hogy
figyelmünk mire összpontosít az adott szituációban, függ előzetes tapasztalatainktól, élményeinktől,
elvárásainktól, függ attól, hogy milyen útvonal felől érkezünk, milyen fényviszonyok között járjuk be a területet,
vagy éppen mi jár közben a fejünkben. Függ tehát a térbeli és időbeli kontextustól, melynek összetevőit a
környezet és a befogadó közösen alakítják.
VII/01.

VII/02.
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Általános esetben Figyelmünk szűri, kiválasztja a környezet tulajdonságai közül azokat, melyek relevánsak az
adott szituációban28, és ez hatással van a mentális térkép alakulására. A VII/02. fotón látható sevillai utca ívét
például lehet, hogy csak akkor vesszük észre, ha épp van alkalmunk elidőzni az íves- és egyenes utcák alapvető
látványbeli különbségén: az íves utcában a külső íven előttünk sorakozó házak homlokzatai befordulnak elénk és
lezárják a teret, míg a belső ív épületeinek éle takarja- és folyamatosan tárja elénk a soron következő házak
homlokzatait sétálás közben. Ha ez az utcai mozgó díszlet figyelmünket az utca ívességére tereli, akkor
feltehetően beépül a mentális térképünkbe ez a geometriai információ. Más esetben lehet, hogy csak azt
jegyezzük meg, hogy az utca honnan hová vezetett, és nem fontos, hogy egyenesen vagy íves utat bejárva
jutottunk el egyik végétől a másikig. Sokszor csak az utcák találkozási pontjaira figyelünk, mert ez az információ
az, amire szükségünk van ahhoz, hogy a kereszteződések választási pontjainak láncán keresztül eltaláljunk
valahová.
A bejárás közben hozzánk érkező ingerek mennyisége és ritmusa befolyásolja és torzítja az észlelt útvonal
hosszúságát a valós hosszúsághoz képest. Az agyunk egy érdekes mentális utcahálózatot rak össze
útvonalhosszok és kapcsolódási pontok összegzéséből, mely a geográfiai térképekhez képest torz lesz, de annál
jobban tükrözi a bejárás élményét. Kiemeli a kulcselemeket és azok viszonyát, melyek a környezettel
kapcsolatban minket érdekelnek, érintenek, és a környezettel való találkozás során fontossá váltak, vagy egy
jövőbeli találkozáshoz szükségesek.
VII/03. Szubjektív hangsúlyozás

A környezetpszichológiai kutatások gyakorlatban való hasznosíthatóságára egyik legmeggyőzőbb példa Kevin
Lynch5 amerikai várostervező munkássága, aki a mentális térképezés témájában vezetett kutatócsoportot az
M.I.T. (Cambridge, Massachusett, USA) építészmérnöki karán az 1950-es évektől, és kutatási témája kapcsán
folyamatosan tett tervezési javaslatokat is5. Kutatási eredményeit a várostervezői tevékenysége során
felhasználta, és kérdéseit a gyakorlati munkából merítette.
VII. 2. Mindenkinek más a térképe? Kevin Lynch kutatási eredményei
Láttuk, hogy a mentális térkép szubjektív élményeken és motivációkon (is) alapul. Felmerül a kérdés, hogy
mennyiben különbözik az egyes emberek mentális térképe, van-e közöttük hasonlóság, és ha igen, akkor milyen
logika mentén? Mik azok a motivációk és szempontok, amik mindenkinek fontosak? Van-e a városnak egy közös
mentális képe?
Kevin Lynch kutatócsoportja5 egy olyan módszert fejlesztett ki, mellyel az emberek fejében élő egyéni térképeket
egymásra tették, és tanulmányozták a városok közös mentális képét.
Az 50-es évekig a mentális térképről a kutatók patkánykísérletek kapcsán, az eredményeket emberre
vonatkoztatva jutottak információhoz43. (A kísérletek a patkányok mentális folyamatait bizonyították, azt csak
feltételezték, hogy az eredmények az emberre is érvényesek lehetnek. A patkánykísérletek leírását lásd alább.)
Az állatokkal való eredményes kísérletek után izgalmas kérdés volt, hogy hogyan vizsgálható a kérdéskör úgy,
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hogy az emberre vonatkozóan is meggyőző, kutatásmódszertanilag helytálló információhoz jussunk. Lynch
eredményeit 1960-ban publikálta "A város képe" című könyvben5.
Kiválasztott három amerikai nagyvárost - Boston-t, Jersey City-t és Los Angeles-t – és a lakókat arra kérte,
rajzolják le városukat. Azt feltételezte, hogy kellő számú rajz begyűjtése után általánosítható képet kapnak majd
arról, hogy a lakosság fejében milyen kép él az egyes városokról, melyek azok az elemek, melyeket fontosnak
tartanak megemlíteni, milyen logika szerint rendeződnek a részek és az egész. A rajzok elemzése azt mutatta,
hogy az emberek fejében a környezet a valós geometriához képest egyfajta szubjektív torzításban él. Ez a
torzított kép lényegkiemelésével a térképészeti rajzoknál pontosabban képezi le a környezetünkről érkező
információk közül azokat, melyeket valóban észlelünk és felhasználunk. Az egyes emberek rajzai különböztek, de
azok egymásra vetítésével felfedezhető volt egy globális mintázat5.
VII/04. ábra

VII/05. ábra

Boston összesített mentális képe – sok ember mentális térképe egymásratéve rajzok alapján (VII/04. ábra) és szóbeli interjúk alapján (VII/05. ábra)

VII/06. ábra
A mentális térképek alkotóelemei "1 Útvonalak, 2 Határvonalak, 3 Övezetek, 4 Jelzőpontok, 5 Csomópontok" (fordítás22M)

Kirajzolódott egy előzőleg ismeretlen eszköztár, mely szerint a mentális térképen a környezetet nem a
hagyományos térképi elemekből építjük fel. Neveik alapján részben összekeverhetőek a kétféle térkép elemei, de
valójában csak részben hasonlóak, elemei logikájukban lényegesen eltérnek. ("Útvonalak, Határvonalak,
Övezetek, Jelzőpontok, Csomópontok"22M – "Paths, Edges, Districts,Landmarks, Nodes") A mentális térkép
"útvonalai" azok a vonalmenti haladási lehetőségek, melyeket az adott személy fontosnak tart. Ezek sokszor nem
illeszkednek a fizikai utcahálózathoz, épületeken vagy tereken való átvágások-, függőleges irányú mozgás-,
széles utakon belüli törtvonalak találhatók benne. A "határvonalak" fejünkben élő határok, melyeken nem
szeretünk-, nem szoktunk- vagy nem tudunk átlépni, esetleg nem tudjuk, mi van azon túl. Ezek lehetnek fizikai
elemhez köthetők (például kerítés, várost kettészelő folyó, zárt épülettömb stb.), de lehetnek olyan határvonalak
is, melyek mögött szociológiai vagy egyéb, nem fizikai elemhez köthető okok húzódnak. Ugyanakkor ezeknek a
határvonalaknak összekötő szerepük is van, hiszen különböző területek kapcsolódása mentén találhatóak. A
város területét mentális "övezetek"-re bontjuk, melyekhez tulajdonságokat társítunk. Egyes városokban az
övezetek olyan karakteresen eltérnek, hogy a legtöbb ember fejében azonos felosztásban különülnek el. Máshol
ez nem olyan egyértelmű, a mentális térképek rajzolásakor mégis felfedezhető egy tendencia, miszerint az
emberek valamilyen szubjektív logika szerint kisebb területekre bontják a várost. Továbbhaladva a mentális
térképek fő elemeinek felsorolásán, "jelzőpontok"-nak nevezzük a rajzoló által megjelölt pontszerű elemeket.
Ezeket a tájékozódásnál viszonyítási pontokként felhasználjuk, és általában fontos identitásképző szerepük is
van. A mentális térkép jelzőpontjai abban különböznek a hagyományos térképészetben megjelölt pontoktól, hogy
a válogatás szubjektív szempontok szerint történik (ellentétben a fent említett objektív térképészeti válogatással).
Tehát gyakran olyan helyeket, pontokat tüntetünk ki, melyek egy-egy személyes élményhez köthetők, például egy
véletlen összetalálkozás helyét, egy gondolat megszületésének helyét, egy számunkra érdekes kilincs által
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kijelölt pontot stb. Általában a környezetek egy-két olyan jelzőponttal is rendelkeznek, melyek nemcsak
személyes élményekhez köthetők, hanem fizikailag is kitűnnek (templomtorony, hegytető, nagy fa stb). Ezek
rendszerint a szubjektív válogatásnak is elemei. A "csomópontok" olyan sűrűsödések, ahol az előzőekben
említett négy elem közül valamelyek összetalálkoznak. Ezáltal ezek a helyek kitüntetett szerepet kapnak mentális
térképünkön, a fontos dolgok kapcsolódását jelentik, itt válik láthatóvá az elemek közötti viszonyrendszer. Ezáltal
hozzájárulnak a környezet elemeinek és egészének átlátásához, megértéséhez.
VII. 3. Kevin Lynch tervezési javaslatai
1960-ban Kevin Lynch "A város képe" című könyvében5 kutatásait összegezte, részletes leírást adva a teljes
módszertanról, az eredményekről és a következtetésekről is. A könyv rendkívüliségét számunkra, építész
tervezők számára az adja, hogy szinte egyedülálló példája annak, hogy a kutatási eredmények mellett
közvetlenül találunk javaslatokat arra, hogyan lehetne az eredményeket a tervezésben hasznosítani.
Létrejön5 az "elképzelhető város" és az "olvasható város" fogalma22M ("Imageable city" és "Legible city"), melyek
olyan környezetet írnak le, ahol a szemlélő számára rendelkezésre áll megfelelő információ ahhoz, hogy
megértse a környezet felépítésének logikáját. Ez segít a tájékozódásban, biztonságérzetet-, és a megértés
folyamatának esztétikai élményét adja. Lynch szerint a városban zajló folyamatok összetettsége és gyors
változékonysága miatt olyan struktúrát kell kialakítani, mely fel tudja venni a változásokat, és változatosságával ki
tudja elégíteni a különböző használók eltérő igényeit. Ehhez egy összetett, de áttekinthető szerkezet szükséges,
mely mindenki számára megérthető belső logikával rendelkezik5. Egész és részei erősítik egymást, és a
folyamatosan felbukkanó új elemek megtalálják a helyüket a rendszerben. Lynch szerint ezt a szempontot
figyelembe kell vennünk új városok tervezésénél, és különösen fontos szem előtt tartanunk meglévő struktúrába
való beavatkozás esetén. A beavatkozás vezérvonala és ihletője a meglévő struktúra logikája és identitása kell
legyen, meg kell őriznünk a "rejtőző struktúrákat, vagyis magát a táj látens egyéniségét"23M
Kevin Lynch ennek a környezeti minőségnek az eléréséhez tervezési javaslatokat is kidolgozott.
Az első kutatások publikálásával párhuzamosan tíz pontban fogalmazott meg formai-logikai megoldásokat
(VII/07. ábra) Majd az ezt követő húsz évben tovább finomította, rendszerezte a tervezési módszereket24M.
(Kevin
Lynch: A Theory of Good City Form 1981, Good City Form 1981-84), közben folyamatosan részt vesz
VII/07.
ábra
1 elkülöníthetőség, 2 formai egyszerűség, 3 folytatódóság, 4 dominancia, 5 kapcsolatok átláthatósága, 6 irányok szerinti eltérő élmény, 7 látvány rétegessége,
urbanisztikai
tervezési projektekben is (Carr Lynch Associates, Cambridge, Massachusetts).
8 lendületes mozgás potenciálja, 9 időbeli kibontakozás, 10 nevek és jelentések (fordítás22M)
"Singularity, Form simplicity, Continuity, Dominance, Clarity of joints, Directional differentiation, Visual scope, Motion awareness, Time series, Names and meaning"

A környezet olvashatóságát segíti, ha annak egyes elemei egyértelműen elkülönülnek egymástól, és minden
elemnek saját identitása van. Ezáltal az elem felismerhető és megjegyezhető. Az egyértelmű elkülöníthetőség
ahhoz is hozzájárul, hogy az egyes emberek fejében élő kép egymáshoz hasonlítson, azonos elemekből épüljön
fel, tehát a környezettel kapcsolatos kommunikáció alapja lehet ("Singularity"). Ebben segíthet az egyes elemek
formai egyszerűsége. Könnyebben találjuk meg az egyszerű formájú elemek határait, amikor a környezetünkből
érkező látványt értelmezzük. Ha az elem takarásban van, akkor is összeáll fejünkben a teljes forma. Az egyes
elemek egyszerűsége, de összekapcsolódásuk összetettsége izgalmas, mégis könnyen-értelmezhető eredményt
hoz létre ("Form simplicity"). Az egyes elemek egyedi és karakteres jellege felveti azt a kérdést, hogy hogyan
értelmezhető egy sok önálló elemből álló halmaz. Bizonyos elemszám után környezetünk átfordulhat az elemek
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logikátlanul kapcsolódó-, átláthatatlan-, kaotikus halmazává. Ezért fontos, hogy az elemek közötti kapcsolatokat
pontosan definiáljuk ("Clarity of joints"), az elemek között hierarchiát állítsunk fel ("Dominance"), és mindez
világosan érzékelhető legyen a környezetet szemlélő számára. Az elemek közötti összefüggést, a környezet
egységét erősíti az elemek ismétlődése, a ritmus is. Az elemek sorolása lehet folytatólagos ("Continuity") vagy
véletlenszerű. Több azonos elem összecsoportosul egy nagyobb egységgé, ugyanakkor ez a nagyobb egység
nem veszíti el részekre bonthatóságát. Ez hozzájárul a környezet különböző léptékek szerinti tagolhatóságához
is.
A környezet szemlélése során az ismétlődő elemek egymásutáni megjelenése rend és összefüggés hatását kelti.
Ugyanakkor az ismert elemek eltérő kontextusban való megjelenése többletinformációt-, sajátos asszociációkat
hív elő. Ha ezeknek az elemeknek valamely tulajdonsága mindemellett változik is, ez az időbeli kibontakozás
további izgalmat és esztétikai élményt nyújt ("Time series").
Az emberek környezeti preferenciáit8M vizsgáló pszichológiai szakirodalom4 az érthetőség-olvashatóság mellett
az izgalmasság-ingergazdagság dimenzióját is kiemeli. Bár Lynch elsősorban az előbbit fejti ki 1960-ban publikált
művében5, megtalálhatóak benne e másik szempont figyelembevételére utaló tervezési javaslatok is. Felveti
olyan elemek tervezésének gondolatát, melyek különböző irányokból más hatást keltenek. Például egy útvonal
egyik irányban teljesen más élményt-észleleteket idéz elő, mint fordított irányban haladva ("Directional
differentiation"). Felveti a látvány rétegessége által kiváltott izgalmasság gondolatát is. Egy térileg és
geometriailag összetett környezet esetén az elemek egymásratakarása, átlátszósága, a különböző rétegek
egymásutáni feltárulása sajátos élményt ad. Ha az elemek egymástól jól elkülönülők, akkor ezek a környezetek
az érthetőség csorbulása nélkül tudnak sajátos ingergazdagságot nyújtani ("Visual scope").
Lynch 1960-ban leírt gondolatmenetében5 megjelenik az akkori amerikai városfejlődés nagy dilemmája, az autó
által felgyorsuló mozgás, és a határokat átlépő városnövekedés kérdése is. Tervezési javaslatai közé sorolja
például a lendületes mozgás során sajátosan észlelt környezeti elemekben rejlő potenciált, és azok nagyvárosi
léptékben való élvezhetőségét ("Motion awareness").
Egy környezet érthetőségéhez-olvashatóságához hozzájárulnak a verbális eligazítások is (utcák nevei,
házszámok, eligazító táblák), de a környezetnek geometriai felépítésében is üzennie kell a benne rejlő rendet és
struktúrát. A nevek az identitás-, az egyéni karakter kialakulását is segíthetik (például egy domb utcái mind
virágnevek), de önmagukban nem elegendőek ("Names and meaning"). Előfordul olyan eset is, amikor a
környezet erősen hordoz egy üzenetet a felépítéséről, de az nem összeegyeztethető a valós használattal, így
megtéveszti a szemlélőt.
Az 1960-as évektől Kevin Lynch "A város képe" című könyvében5 megfogalmazott alapelvek döntő hatással
voltak az urbanisztikai gondolkodásra18,28 és a környezetpszichológia1F területére. Az olvashatóság25M fogalma
értelmezhető egyéb, nem-városi környezetekre is. Például kulcsfontosságú szerepe van a települési táj vagy a
természeti környezet esetén, és a virtuális környezetek vizsgálatánál is. Lynch által 1960-ban megfogalmazott,
majd több évtizeden keresztül fejlesztett tervezési elvek24M ma is meghatározzák tervezői gondolkodásunkat.
VII. 4. Rekonstruált környezet és valós környezet
Lynch tervezési javaslatai5 elsősorban azt fejtik ki, hogy hogyan lehet olyan környezetet tervezni, ahol az elemek, azok viszonya- és a struktúra logikája könnyen olvasható, ezáltal a környezet egy-egy látványa vagy kisebb
részlete elég ahhoz, hogy rekonstruálható legyen az egész. A környezet mindig csak részinformációkat szolgáltat
az észlelő számára, aki előzetes tapasztalatai segítségével kiegészíti és értelmezi a helyzetet. Ez a rekonstruáló
folyamat az esetek többségében segíti a használatot, de előfordulhat az is, hogy az így rekonstruált környezet
olyan módon különbözik a valós környezettől, hogy az kihat az érthetőségre, és ambivalens helyzeteket idéz elő.
A "várt és talált" ellentéte izgalmas szituációt teremthet, ami része lehet az építészeti élménynek, de az is
előfordulhat, hogy az ebből az ellentétből fakadó félreértés már zavaró és nem kívánatos.
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2011-ben másfél évet éltem Atlantában2M. Az európai városok szerkezetéhez szokott "szemem" (agyam vizuális
rendszere) az amerikai város környezeti jegyeit nem tudta olvasni, így folyamatos félreértések és meghökkentő
szituációk fogadtak a város használata közben. Több mint hét hónapba telt, míg sikerült a jelenség okát
megfejteni, majd a folyamatok megértése után nagy lendülettel fogtam hozzá az észleleti játék kibontásának.
A VII/08. ábrán látható rajzok mutatják az európai városok gyűrűs felépítéséhez18 képest Atlanta halmazos
szerkezetét. Képzeljük el Atlantát úgy, mintha az Európában megszokott környezeteket, a belvárosi sűrű
területeket, az ipari hangulatot idéző, olykor egyedi formájú és méretű épületekkel tarkított, lazábban beépített
területeket, és a házikókkal teleszórt zöldövezeteket beledobálnánk egy fémdobozba, jól megráznánk, úgy, hogy
minél kisebb darabokra törjenek, és kiszórnánk őket egy olyan sík terepre, aminek nincsenek méretbeli korlátai.
Az egyes töredékek ott maradnának, ahová leesnek a szétdobálás során, és ezáltal megszületne Atlanta.
VII/08.

VII/09.

VII/10.

VII/11.

A VII/09-10-11-12. fotók mind (!) a város közepén készültek, tipikus atlantai látványt mutatnak, mely ennek a
halmazos szerkezetnek az eredménye. Az európai városok szerkezetéhez szokott látogató (így én is) ebből a
látványból azt olvassa ki, hogy épp a városnak egy hátraeső, külső területén áll, és motiválttá válik arra, hogy
abba az irányba tartson, ahol nagyobb sűrűséget sejt. Elindul tehát a felhőkarcolók felé, vagy elindul megkerülni
azt az épületet, ami észrevehetően egy áruház hátulja, azt sejtve, hogy az épület főhomlokzatához közterek és
más létesítmények is kapcsolódnak, feltételezve, hogy ez a kisebb központ funkcionális kapcsolatban áll további
városi történésekkel. Az épületet megkerülve viszont nem találja a várt környezetet, további épület-hátak tárulnak
elé, elveszti tájékozódási képességét, és motivációját. Arra a következtetésre jut, hogy ez egy olyan messze eső
külterület, ami már nem is kapcsolódik a város szívéhez. Motivációja új lendületet kap, és elindul megkeresni a
város szívét, mely feltehetően a felhőkarcolók közelében található. Amikor a felhőkarcolók alá ér, üres nagy
homogén utcaszinti térfalakat talál, és lemond arról, hogy megtalálja az európai városi utcát ebben a kifordított
világban. A csalódás nem elsősorban az üres utcákból fakad, hanem a "várt" és a talált helyzet különbségéből, a
városban való elhelyezkedésünk hibás feltételezéséből.
A félreértés abból adódik, hogy a fejünkben Atlantáról alakuló mentális térkép5F egyáltalán nem egyeztethető
össze a valósággal. A környezet jegyeiből felépítünk egy mentális képet a városról, és a benne lévő saját
helyzetünkről. Ehhez előzetes, városokkal kapcsolatos tapasztalatainkat használjuk fel, ami ez esetben egy olyan
rekonstruált környezetet (mentális képet) eredményez, amely félrevezet minket. A város használata során
folyamatosan beleütközünk a "várt" környezet és a látott környezet ellentétébe, tájékozódásunk elveszíti
megszokott kapaszkodóit.
Az ember "mentális térkép teremtő képessége" és képzelete rugalmas és kreatív, idővel rájön arra, hogy
ezesetben nem használható referencia információként a megszokott, városokról elraktározott tudása, mely az új
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VII/12.

környezet feltérképezésekor automatikusan üzembe lépett, hogy segítse az észlelést2F. Amint rájön, hogy ez nem
működik, elkezdi keresni az új szituáció logikájának kulcselemeit és az új koncepciót.
Egyes környezeteknél ez hamar leolvasható25M a környezet látványából, ha nyitottak vagyunk rá, és elengedjük a
megszokott referencia információink befolyásoló hatását. Vannak olyan környezetek, ahol ez nehezebben jut el a
szemlélőhöz, és olyan is van, ahol a szemlélő munkát fektet bele, hogy teremtsen valamilyen logikai rendet és
koncepciót a látványban, melyet a továbbiakban vonatkoztatási rendszerként használhat. Úgy gondolom, hogy ez
bármely környezet esetén működő módszer, mert lényege a figyelem kihegyezése2F egy tetszőleges kérdéskörre,
mellyel kapcsolatban a környezetek információ-kavalkádja izgalmas válaszokat fog generálni.
Ha például Atlantára "olyan szemmel" tekintünk, mint egy objektumokkal teleszórt tájra, és nem mint egy európai
nagyvárosra18, akkor ennek az objektumokkal teleszórt tájnak a közelebbi felderítése már végtelen izgalmakat
rejt, a figyelmet a parkolók terpeszkedő betonfelületeire-, a lejtő vonalát szigorúan követő sírkövekre-, a
repedésekre-, az ablaknélküli vak felületekre irányítja. Azok a környezeti elemek, melyeket addig zavaróan
külvárosiak voltak, az új kontextusban izgalmassá-, és a hely karakterét meghatározó kulcselemekké válnak29.
Tervezői szemszögből kihívás, hogy ez a karakter milyen gyorsan és milyen módon jut a befogadó tudomására.
Ezt környezeti elemekkel lehet befolyásolni, például az "objektumokkal teleszórt táj" esetében egy-egy célzottan
megválasztott belső kilátó ponttal, ahonnan rálátni a dimbes-dombos terepen szétszórt különféle karakterű
városdarabkákra, vagy például a táj koncepcióját életrehívó növényválasztással. (Stb.)
VII/13.

VII/14.

VII/15.

VII/16.

Az atlantai történet nemcsak arra példa, hogy előzetes tapasztalataink hogyan befolyásolják a mentális térképet,
és ennek milyen következményei lehetnek, hanem arra is, hogy ez a környezetről alkotott, folyamatosan alakuló
kép visszahat az észlelésre5. Tehát a mentális térkép és az egyes pillanatokban létrejövő észleletek kölcsönösen
hatnak egymásra. Működési logikájuk hasonló, mindkettő az adott környezet szubjektív értelmezéséről szól az
adott térbeli és időbeli kontextusban, és mindkettőnél kulcsszerepet töltenek be az előzetes tapasztalatok,
valamint a figyelem, aminek iránya belső motivációk vagy környezeti tényezők hatására egyaránt változhat.
A mentális térképnek tehát az alapvető tájékozódási és térhasználati rétegeken túl egészen összetett szerepköre
is van. Az építészeti izgalmasság egyes típusainak is feltétele és kiváltója. A mentális térkép közreműködésével
alakulnak meghökkentő-, vagy "már várt" szituációk, életrekeltett koncepciók, többértelmű helyzetek, melyeket a
kontextus függvényében többféleképpen észlelhetünk, és azok egymásrarétegződése további összetettséget ad
az élménynek.
Építészként arra fókuszálunk, hogy mik lehetnek azok a környezeti elemek, melyek betervezése vagy
módosítása hatással lehet a szemlélő mentális térképének alakulására, és ezáltal hogyan valósulhat meg az
érthető és izgalmas környezet egyensúlya4F. A környezet használata során aktív szerepünk van a mentális térkép
alakulásában43. Megfigyelhető egy sajátos szempontrendszer, ami alapján az ember kiválasztja a környezetéből
a kulcsingereket, a környezeti elemek- vagy azok tulajdonságai közül a kulcs fontosságúakat. Ha ezt a
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szempontrendszert és az információ beépülésének logikáját megismerjük, akkor új szempontokat tudunk
alkalmazni a tervezésnél.
Az észlelő aktív szerepével és a környezetből érkező kulcsingerek megállapításával először Edward C. Tolman43
pszichológus (University of California, Berkeley) és kutatócsoportja foglalkozott az 1930-40-es években.
Patkányokkal végeztek kísérleteket, és feltételezték, hogy a kísérletek eredményeiből az emberek téri
tájékozódására- és környezethez való viszonyára is következtetni lehet. Rávilágítottak arra, hogy az ember
fejében épülő, környezetről alkotott kép hogyan alakul ki, a folyamatban milyen szerepe van a szemlélőnek és a
környezet tulajdonságainak (VII. 5. alfejezet). 2011-ben a Georgia Institute of Technology építészmérnök karának
vizuális észlelés kutatócsoportjában2M még mindig ez a kérdéskör foglalkoztatja a kutatókat (6. alfejezet). John
O'Keefe, May-Britt Moser és Edward I. Moser 2014-ben orvosi Nobel díjat kapnak21M a témában végzett
munkájáért. A folyamatok megfejtése a mai napig kihívás, és potenciális tervezési megoldásokat rejt.
VII. 5. Mit tudtunk meg a patkánykísérletekből?
1948-ban Edward C. Tolman pszichológus (University of California, Berkeley) "Cognitive maps in rats and men"
című írásában43 foglalta össze a patkányokkal végzett kísérletek eredményeit, melyek egy részét a
következőkben ismertetem.
A patkányok tájékozódásának kutatása során kiderült, hogy miközben az állatok megismerik környezetük egyes
részleteit, nem csupán a részletek egymásutániságára támaszkodva tájékozódnak, hanem egy attól független,
globális képet alakítanak ki a környezet egészéről és az egyes részletek abban való elhelyezkedéséről. Így egyes
részletek eltűnése vagy megváltozása csak átmeneti zavart okoz, hamar feltalálják magukat, és sikeresen
megtalálják a keresett célpontot (például egy labirintusban az étel megszokott helyét), mert a környezet tanulása
folyamán felépített mentális térkép segítségével a környezet egészéhez képest helyezik el saját maguk- és a
célpont helyzetét. (téri orientáció kísérletek, Tolman43)
Ez a tanulási folyamat a környezet használata során folyamatosan tart. A környezet felépítéséről és
tulajdonságairól érkező információt az állat folyamatosan beépíti, hozzáteszi az addig tárolt információhoz. A
fejében élő kép folyamatosan változik, egyre összetettebb és pontosabb lesz. A kísérletek azt mutatják, hogy a
tanulás épp olyan hatékony akkor is, ha az állat nincs motiválva rá (például nem éhes, és nem szükségszerű az
étel megtalálása), mint amikor célja eléréséhez érdekében áll, hogy minél gyorsabban navigálja magát a
környezetben. ("látens tanulás" kísérletek, Tolman43)
A kutatók azt feltételezik, hogy a kifejlődő mentális térkép pontossága és összetettsége a tanulási időszak
körülményeitől függ (például a stressz vagy a túlmotiváltság gátolja a mentális térkép kifejlődését).
Egyes kísérletek arra irányultak, hogy feltárják, hogy az állat mennyiben aktív résztvevője a mentális térkép-építő
folyamatnak. Kiderült, hogy a patkányok a környezetből érkező ingerekre szelektíven figyelnek, hipotéziseket
állítanak fel, vajon melyek lehetnek a kulcs információk. A kísérletek azt is mutatják, hogy a patkányok
feltételezik, hogy környezetük valamilyen logika szerint épül fel, és megpróbálják ezt a logikát megérteni. A
próbálgatás módszerét választják, és felkutatják azt a környezetben rejlő szabályszerűséget, amit a
későbbiekben alkalmazni tudnak majd egyéb feladatok elvégzésekor is.
A VII/17. ábra D. Krech 1932-ben végzett Berkeley-i26M kísérleti berendezését mutatja. A patkányok a felfedezőút
során mindig két ajtó közül választhattak. A jobb és bal oldali ajtók véletlenszerűen voltak fehérek és feketék.
Megfigyelték, hogy a patkányok szisztematikusan mentek végig egy-egy kulcs tulajdonságon, minden
próbálkozás után új hipotézist felállítva arról, hogy mi lehet a helyes úthoz vezető logikai kulcs. (Például egy
patkány először mindig a fehér ajtókat választotta, aztán mindig a feketéket, aztán mindig a jobb oldali ajtókat,
majd a baloldaliakat.) A patkányok a tapasztalatokat megjegyezték, beépítették a környezetről alkotott mentális
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térképükbe, és az információt onnan elő tudták venni, amikor szükséges volt. (Például ha sikertelen volt a fehér
ajtókkal való próbálkozás, akkor másik kulcs-ingert kerestek a környezetben. Vagy amikor bebizonyosodott az
egyik típusú ingerről, hogy szisztematikus választásoknál elvezet az ételhez, akkor azt tudták alkalmazni.)
Az előzőekhez hasonlóan ennek a kísérlet típusnak az eredményei is mutatják, hogy a környezetről alkotott
mentális térkép folyamatosan fejlődik, és ehhez az élőlény tudatos, tanulást kezdeményező viselkedést folytat,
aktívan hozzájárul a pontos kép kirajzolódásához. ("hipotézis" kísérlet, Tolman43)
Az inger-megkülönböztető kísérletek azt bizonyítják, hogy a mentális térkép felépülése közben a szemlélő aktív,
tudatosan választja ki a megfigyelendő ingereket, és tanulja meg, melyik inger vezet a feladat megoldásához.

VII/17. ábra
D. Krech ‘hipotézis’ kísérletéhez tervezett berendezés, Berkeley, 1932

VII/18. ábra
B. Hudson ‘inger-kereső’ feladatához tartozó ketrec, 1930-as évek

A következő ‘inger-kereső’ feladattal B. Hudson szintén az 1930-as években kísérletezett a Berkeley-i26M
laboratóriumban (VII/18. ábra). A patkányok a ketrecben mindig ugyanazon a helyen kaptak ételt. Ezt a helyet
intenzív vizuális ingerrel jelölték meg (mintázat: vízszintes csíkozás). Egyik alkalommal a tálhoz érve a patkányok
elektromos áramütést kaptak. Ezután láthatóan kerülték az említett mintázatot. Feltehetően összekötötték a
tapasztalt rossz élményt a vele együttjáró vizuális ingerrel. B. Hudson észrevette, hogy az áramütés után a
patkányok körülnéztek és kereső magatartást mutattak. Valószínűleg a környezetből érkező ingerek közül
keresték azt, mely kapcsolatban áll az a rossz élménnyel, keresték a támpontot, hogy legközelebb hogyan tudják
majd elkerülni. A kísérlet azt mutatta, hogy ha az áramütés után közvetlenül eltávolították ezt a mintázatot, akkor
a patkányok nem kötötték össze a mintázat látványát az áramütés rossz élményével. Ez azt bizonyítja, hogy a
rossz élmény után történt az inger megkeresése és rögzítése (feltehetően akkor, amikor az állat kereső
viselkedést mutatott).
Tehát a figyelem szelektív, a környezet megtapasztalása közben folyamatosan szűri és találja meg azokat az
információkat, melyekről azt gondolja, hogy a későbbiekben szükséges lehet. A mentális térkép kialakításakor
csak bizonyos információk épülnek be, melyek az aktuális szituációtól, történésektől, tapasztalatoktól függnek.
("Inger-megkülönböztető’- és ‘inger-kereső" feladatok, Tolman43)
E. C. Tolman és a Berkeley-i labor26M patkány kutatásai között egyes kísérletcsoportok bizonyították a globális
mentális térkép létét, és azt a tényt, hogy ez a térkép a környezet használatával folyamatosan alakul, és az
élőlény aktív résztvevője a folyamatnak. Azok a kísérletcsoportok, melyek arra irányultak, hogy ez az aktív
részvétel pontosan hogyan működik és mi befolyásolja, továbbra is nyitott kérdéseket tartogatnak.
2011-ben a Georgia Institute of Technology építész karán Sonit Bafna és John Peponis professzorokkal azt
vizsgáltuk2M, hogy egy adott térsor különböző útvonalon történő feltárása esetén (III fejezet 2. TABLÓ) hogyan tér
el a térsorról az ember fejében épülő mentális kép. (lásd kifejtve a III. VI. fejezetekben) Azt tapasztaltuk, hogy
ennek a mentális képnek az összetettsége összefügg azzal, hogy a térsor bejárása során a környezet elemei
milyen sorrendben és milyen ritmusban jelennek meg egymásután. Az útvonalakat úgy határoztuk meg, hogy a
környezetet felépítő kulcs elemek eltérő ritmusban érkezzenek a szemlélő látómezejébe. Kísérleti
eredményeink1P azt vetítik előre, hogy a „jó ritmusban” érkező új információ összetettebb mentális térképet hozott
létre. Tehát azoknak az embereknek a mentális térképe volt a legpontosabb, akik azon az útvonalon járták be a
térsort, ahol a kulcs információk külön-külön érkeztek, folyamatosan és egymásután (tehát nem úgy, hogy
egyszerre több, majd utána semmi sem). (6. TABLÓ) Izgalmas módszertani kérdéseket vetett fel a mentális
térkép összetettségének és pontosságának mérése. A jelenlegi kutatások3M (Budapesten) a kulcsingerek
típusainak meghatározását célozzák.
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5. TABLÓ

lenti világ

lenti világ + kinti világ

lenti világ

kinti világ

lenti világ

ÚJ INFORMÁCIÓ MEGJELENÉSE
lenti világ
kinti világ
D útvonal  legkomplexebb térértelmezést eredményezi
miért? feltételezés: mert a „fontos új információk” (=itt: lenti világ és kinti világ) „jó ütemben” érkezik
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VII. 7. A kulcs-ingerek érkezésének ritmusa
A belső terekre érvényes eredmények és a ritmusosság igénye városi léptékben is értelmezhető.
A pesti belváros a városi felfedezés-élmény kincsesládája. Nem mindegy azonban, hogy a felfedezés-élmény
pillanatai, illetve az azokat előidéző kincsek milyen ütemben érkeznek a séta során, például egy míves kilincs,
egy foghíj telek tűzfalán a hiányzó épület lenyomata, vagy egy váratlanul feltáruló térsorozat, melynek
bejárásával a párhuzamos utcán lyukadunk ki. A pesti belvárosban ezek a környezeti elemek a séta közben
megfelelő sűrűséggel és ritmusban érkeznek a befogadó felé. Ehhez képest Atlanta (séta közben) nekünk
ingerszegény, a felfedezés-élmény nem tud kibontakozni, s ennek eredményeképpen a városi felfedezés
varázsához szokott látogató19 elsőre nem találja azokat a városi örömöket, amikhez hozzászokott.

VII/19. ábra Budapest

Ezt a fejezetet szeretném az Atlantai személyes történetem folytatásával zárni. Miután hét hónap ott-tartózkodás
után megfogalmazódott számomra Budapest szerethetőségének titka, kihívássá vált, hogy Atlantában ugyanezt a
felfedezés-élményt megtaláljam. A budapesti kincseket Atlantában nem lehet megtalálni, de rájöttem, hogy ha
átfordítom a "kincs" fogalmát, és olyan környezeti elemeket keresek, amik ott épp olyan sűrűséggel és ritmusban
érkeznek, mint Budapesten a stukkó morcos majmok és a feltáruló míves lépcsőházak, akkor ugyanazt a
felfedezés élményt fogom tapasztalni Atlantában, mint itthon. Kinccsé válhat bármi, amire a figyelmemet
kihegyezem, a repedésekből kinövő élővilág előfordulási típusaitól kezdve a parkolómintázatok változataiig29. A
jó ritmusban érkező ingerek végül egy gazdag és pontos mentális térképhez5F vezetnek, kialakul egy szoros
helykötődés1, és izgalmassá válik a városi séta. A körülményeket az is színezi, hogy Atlantában nem lehet
sétálni, így én a biciklis sebességhez képest kerestem megfelelő ritmusban megjelenő környezeti elemeket. Arra
jutottam, hogy az élményt jelentő kulcs-ingerek kiválasztását az ember a megszokott környezete elemeiből építi
fel élete (vagy esetleg az evolúció) során, aszerint, hogy mik azok a "kincsek", amik az adott környezetben
megfelelő sűrűséggel állnak rendelkezésére (tehát nem túl sűrűn de nem is ritkán), és jó ütemben tárulnak fel a
megszokott közlekedési sebességgel való haladás során.
A mentális térképet felépítő kulcs-elemek tehát környezetspecifikusak is, és egy adott környezet esetén a
különböző közlekedési sebességek szerint is különböznek. Izgalmas építész tervezői feladat a különböző
sebességgel szemlélt rétegek közötti összefüggéssel való játék kibontása. Hogy mi jelent számunkra „kincset”,
az attól függ, hogy az adott környezetben mik azok az elemek, melyek az optimális sűrűség szerint vannak jelen
(Budapesten a míves kilincsek gyalogosan szemlélt sűrűsége Atlantában például a különböző karakterű zónák
váltásainak biciklivel tapasztalható sűrűségének feleltethető meg). Tervezőként érdemes figyelembevenni, hogy
az adott környezetben mik ezek a mentális térképet felépítő kulcs-elemek (mely sokszor egybevágó azzal, hogy
mi jelent az adott szituációban "kincset"), és ehhez szerintem az "optimális sűrűség" megtalásán keresztül vezet
az út.
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TÉZIS VII. [VII. TÖRTÉNET]
A kutató-alkotó építész munkája egyedi eredményeket hozhat az elméleti kutatás
és a tervezési gyakorlat összekapcsolása, valamint a kutatói-tervezői attitűd
párhuzamos fenntartása által.
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VIII. TÖRTÉNET
Észleletkísérletek homlokzatok tervezésével és a New Vision szellemi műhelye
VIII. 1. Interdiszciplináris kutatások, kutatás alapú tervezés és a téma magyar vonatkozása
VIII. 1.1. A fejezet célja
VIII. 1.2. Interdiszciplináris kutatások és kutatás alapú tervezés
VIII. 2. New Vision csoport szemléletmódja és programja
VIII. 3. A vizuális észlelés kutatás eredményeinek gyakorlati alkalmazása - Építészeti példák
VIII. 3.1. Vizuális észlelés kutatások eredményeinek áttekintése
VIII. 3.2. A nézés mintázatának rögzítése szemmozgás vizsgáló berendezéssel
VIII. 3.3. Breuer Marcell: Atlanta Public Library (USA, Georgia) 1971-762
VIII. 3.4. Breuer Marcell: Armstrong Rubber Company, West Haven (USA, Connecticut) 1965-692
VIII. 4. Perspektívák mint Utószó
VIII. TÖRTÉNET összefoglalás
Ez a fejezet a New Vision nevű vizuális észleléssel foglalkozó kutató-alkotó csoport szemléletét, oktatási és
alkotói programját mutatja be, a magyar alkotók (Breuer Marcell, Moholy Nagy László, Kepes György)
munkásságára helyezve a hangsúlyt. A fejezetben kifejtek néhány vizuális észleléssel (a látás biológiai
folyamatával) kapcsolatos kutatási eredményt, és azokhoz kapcsolódó alkotói kísérleteket Breuer Marcel két
épülete példáján33. A tervező tudatosan hozott létre olyan homlokzati struktúrákat, melyeken egyik esetben a
figyelem folyamatos fenntartásának módszerét-, a másik esetben a többolvasatú látvány hatását tudja vizsgálni
(vizuális összetettség ritmusából fakadó izgalmasság; ambivalenciából fakadó izgalmasság). A New Vision
csoport modellezi azt az ideális alkotó közeget, amely egy különleges időszakban ki tudott alakulni, és talán
felébreszti bennünk egy hasonlóan intenzív és inspiráló szellemi összefogás igényét. A magyar építész oktatás
szerkezete és tematikája olyan kreatív gondolkodókat nevel fel, akik egyszerre lennének képesek intuitív- és
tudományos alkotómunkára. Ezzel ez a fejezet visszakanyarodik a bevezető fejezet témájához és személyes
motivációmhoz.
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VIII. 1. Interdiszciplináris kutatások, kutatás alapú tervezés és a téma magyar vonatkozása
VIII. 1.1. A fejezet célja
Ebben a fejezetben a New Vision (= Új látás, Új látásmód, Új víziók) kifejezéssel fémjelzett vizuális észleléssel
foglalkozó alkotó csoportot mutatom be, a magyar alkotók (többek között Breuer Marcell, Moholy Nagy László,
Kepes György) munkásságára helyezve a hangsúlyt.
Az interdiszciplináris témában kutató-alkotó csoport szakmai eredményeinek példájával szeretném bemutatni a
kutató-alkotó létforma előnyeit. A ő munkásságukkal bizonyítani, hogy van értelme kutatni és interdiszciplináris
témákkal foglalkozni tervezőként, mert a szerzett ismeretek új szempontokat adhatnak az alkotáshoz. Az előző
fejezetekben olyan tervezői feladatokról és jelenségekről beszéltem, melyeknél kérdéses volt, hogy az alkotó
mennyire volt tudatos vagy intuitív. Ebben a fejezetben ezzel ellentétben két olyan épületet mutatok be, ahol a
tervező (Breuer Marcell) tudatosan kísérletezik egy-egy korabeli új kutatási témával.
A vizuális észleléssel foglalkozó építészeti kutatásoknak az 1930-as évektől kezdődően nagy jelentősége volt a
Bauhaus iskolában, majd a Chicagoban- és New Yorkban alakuló tudományos- és művészeti iskolákban. A hazai
építész oktatásban méltatlanul kevéssé hangsúlyozzuk, hogy ennek a világhírű szellemi áramlatnak megteremtői
között a magyar művészek vezető szerepet töltöttek be. Ők voltak annak a tudományos áramlatnak a
megteremtői, mely ma is folytatódik a vizuális észlelés kérdéskörével foglalkozó nemzetközi tudományos
vitában6M, és közülük valók azok a szinte egyedülálló építészek, akik kutatásaikat valós projekteken, épületeken
is kipróbálták.
VIII. 1.2. Interdiszciplináris kutatások és kutatás alapú tervezés
Interdiszciplinárisnak nevezzük azokat a területeket, melyek több különböző tudományág vagy szakterület
hatáskörébe együttesen tartoznak, és feltételezik mindegyik terület ismeretét, illetve a különböző szakterületek
képviselői közötti kommunikációt és együttdolgozást.
Az interdiszciplináris munkamódszer kisebb léptékben a különböző szakterületek képviselői közötti személyes
találkozókat jelentheti, kisebb közös munkákat, egymás eredményeinek meghallgatását, közös gondolkodást.
Nagyobb léptékben pedig tematikus konferenciákon való részvételt, publikációkon keresztüli tájékozódást és
kommunikációt, internetes tematikus tudományos portálok szerkesztésébe való bekapcsolódást stb.
A vizuális észlelés kérdéskörével foglalkozó művészeti- és építésztervezői tevékenység is egy interdiszciplináris
témakör, mely csak összefogott munka eredménye lehet; alkotók, művész-kutatók, építészek, tájépítészek, látáskutató agy-biológusok, pszichológusok (környezetpszichológusok, kognitív pszichológusok, stb) közötti jól
működő kommunikáción alapulhat.
A „Kutatás alapú tervezés” egy tervezési módszer, mely a tervezéshez kapcsolódó tudományos jellegű kutatási
eredményekre támaszkodik, azokat felhasználja, vagy azokból gyűjt inspirációt. A kutatás és a tervezés közötti
kapcsolatot sokszor nehéz megteremteni, mert a tudományos és a gyakorlati élet jellegéből fakadóan eltérő
logikával dolgoznak, ezért ritkán kapcsolható ugyanazon személyhez a kettő egyszerre. A New Vision csoport a
vizuális észlelés-kutatás kérdésköreit vizsgálta, és fordította át alkotóművészeti kérdésekre, szinte egyedülálló
példáját mutatva, hogy milyen eredményei lehetnek annak, ha a tervező és a kutató személye azonos, és ezáltal
a tudományos gondolkodást folyamatos tervezési kísérletek egészíthetik ki.
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VIII. 2. New Vision csoport szemléletmódja és programja
A New Vision kifejezést Moholy Nagy László hozta létre, amikor ezt a címet adta 1939-ben megjelent könyvének.
Jelentését az Új látás, Új látásmód, Új víziók kifejezésekkel írhatjuk körül, ami arra utal, hogy a korszak alkotói
megismerik környezetünk vizuális észlelésének, Látás-ának biológiai mechanizmusát, és ismereteiket
felhasználják arra, hogy alkotásaikon keresztül másképp láttassák a világot. A kifejezés arra is utal, hogy ez a
Látás-ról való gondolkodás Új.
Az 1930-as évek végén Európából intenzív szemléletformáló- és oktatási tevékenységet folytató művész
generáció emigrált az Egyesült Államokba, többek között a Bauhaus iskola egyéniségei, akik Chicagoban, New
Yorkban, Cambridge-ben (Harvard University, USA) művészeti iskolákat alapítottak. Moholy Nagy László 1937ben Chicagoba költözött, mert felkérték a tengerentúlra áttelepült Bauhaus iskola, a New Bauhaus American
School of Design irányítására. 1939-ben a Bauhaus iskola tönkrement, ekkor néhány munkatársával
megalapította a School of Design intézetet. Kepes György szintén 1937-ben költözött Chicagoba, Moholy
felkérésére a New Bauhaus iskola, majd a School of Design tanára lett, a Szín és Fény Tanszék vezetője. Majd
1946-tól a vizuális tervezés professzora az MIT (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA)
Építőművészeti és Tervezői Karán. 1967-ben megalapította a Center for Advanced Visual Studies (Haladó
Vizuális Tudományok Központja) intézményt Cambridge-ben (USA), melynek programját a tudósok és a
művészek együttműködésének segítésére dolgozta ki. Breuer Marcell szintén 1937-ben került az Egyesült
Államokban, amikor Walter Gropius-szal együtt meghívták a Harvard Egyetemre (Cambridge) építészetet
tanítani. Az oktatás mellett folyamatosan tervezett és épített, 1941-ig Gropius-szal dolgozott. 1946-ban New
York-ba költözött, hogy még intenzívebb építészeti tevékenységet folytasson.
A New Vision generációjának gondolkodói és alkotói tehát intenzív szellemi kapcsolatban álltak egymással,
követték és tanulmányozták a korszak vizuális érzékeléssel és észleléssel kapcsolatos kutatási eredményeit, és
létrehoztak egy új típusú művészeti érdeklődést és formanyelvet. Amellett, hogy lépést tartottak a korszak
tudományos eredményeivel, írtak, oktatási és alkotási programokat dolgoztak ki, az elméleti munka mellett
párhuzamosan alkotói tevékenységük során annak gyakorlati alkalmazásaival is kísérleteztek. A New Vision egy
közösen kialakított és folyamatosan fejlődő szemléletmód és módszer, alkotó munkához való hozzáállás, mely
által megfogalmazódott egy sajátos vizuális művészeti oktatási- és alkotói program.
Célja, hogy a vizuális környezetünket kialakító művészeknek és a művészetet befogadó közönségnek új
látásmódot mutasson, az akkori világ egyre összetettebb, széteső és kaotikus megjelenését olvashatóvá tegye,
rávezessen a benne rejlő rend és vizuális egység megtalálására. A program kidolgozói úgy gondolták, hogy az új
látásmód tanítása alkotásokon keresztül lehetséges, és a korszak művészeinek, építész tervezőinek, alkotóinak a
feladata, hogy a világot összefüggéseiben és harmóniájában mutassák be. Ezért saját maguk is alkottak, és a
művészeti képzések oktatási programján keresztül egy új szemléletű művészgenerációt neveltek fel.
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VIII. 3. A vizuális észlelés kutatás eredményeinek gyakorlati alkalmazása - Építészeti példák
A vizuális észlelés kutatások eredményeinek építészeti felhasználását Breuer Marcell két épülete példáján
mutatom be, Sonit Bafna 2013-ban publikált könyvfejezete32 és annak 2010-ben elkészült kézirata33 alapján (a
két írás tartalma részben eltér egymástól). Sonit Bafna írása azt fejti ki, hogy az ember figyelme kétféle „módban”
működhet: az általános „felhasználói mód”-on kívül létezik egy másik figyelem típus is, mellyel leggyakrabban
akkor találkozunk, amikor művészeti alkotásokat szemlélünk. Sonit Bafna szerint ilyenkor az ember tudatosan
keresi az alkotó üzenetét, ezért a környezet- vagy a tárgyak más tulajdonságai kerülnek az érdeklődése
középpontjába, ezáltal figyelme középpontjába is. Mivel az épített környezet mindkét kategóriába beletartozhat –
használati célú vagy művészeti tartalommal felruházott is lehet – ezért a tervező feladata, hogy az ember
általános felhasználói típusú figyelmét megváltoztassa, és elindítson egy folyamatot, melynek eredményeképp a
szemlélő műalkotásként néz környezetére. A cikk Breuer Marcell atlantai könyvtár épülete kapcsán mutatja be
ezt a folyamatot, miközben áttekintést ad a vizuális észlelés kutatás eredményeiről (a Breuer korában aktuális
eredményekről, illetve azok mai vonatkozásairól). Azt fejtegeti, hogyan lehet a szemlélő figyelmét játékosan
fenntartani, és egy épület izgalmasságát a figyelem irányításával előidézni.

VIII. 3.1. Vizuális észlelés kutatások eredményeinek áttekintése
(Sonit Bafna írásai32,33 alapján)
A következőkben két épület észlelésének folyamatát, illetve azokban rejlő izgalmakat szeretném bemutatni.
Ehhez azonban szükséges, hogy elöljáróban részletesebben foglalkozzak a látás biológiai folyamatával, ezért az
épületek bemutatása előtt áttekintést adok néhány kutatási eredményről.
A környezetből érkező vizuális információhalmazt a szemlélő érzékelő- és észlelő rendszere szűri. Nagy a
különbség aközött, hogy mi áll a szemünk rendelkezésére – tehát mi van geometriailag jelen a látómezőnkben –
és aközött, hogy ebből végül mi jut el az agyunk vizuális információt feldolgozó részébe. Ez két biológiai-észlelési
összetevő eredménye. Az egyik a szem működésével kapcsolatos: a retina különböző felépítésű részeire eső
képpontokat a vizuális rendszer más részletességgel, más szempontok szerint dolgozza fel. A másik összetevő
az ember figyelmének típusától függ, melyet a látás körülményei együttesen alakítanak. Az elmúlt 15 év kutatási
eredményei szerint az ember két különböző "módban tud figyelni".33,35,36,37,38,39,40
Szemünk (fejünk stb) mozgatásával a körülöttünk lévő világot vizuálisan feltérképezzük. Ezt elképzelhetjük úgy,
mint egy reflektorlámpa sugarát, mely végigpásztázza a környezetet. A fénysugár középpontjába eső pontokat
más élességgel látjuk, mint koncentrikusan kifelé haladva, illetve a különböző távolságokban a látási viszonyok
változásával a környezet más tulajdonságai kerülnek előtérbe. Reflektorlámpánkat tetszés szerint mozgathatjuk,
mindig újabb és újabb környezet-darabot vonva a vizsgálat középpontjába. Retinánk felépítése is
(megközelítőleg) koncentrikusan változik. A színek változására érzékeny csapok és a fényváltozásra érzékeny
pálcikák aránya különböző. A retina közepe (=fovea) az éleslátás helye, itt találhatók legnagyobb
koncentrátumban a csapok. A környezet képpontjai közül erre a retinaterületre esnek a nézés középpontjától
körülbelül 2°-os szögön belül eső részek. A környezet 15°-os szögön belüli területei a retina parafoveális
területére esnek, ahol már kevesebb a csap, túlsúlyba kerülnek a pálcikák, így ennek a területnek az
érzékenysége a színváltozások helyett áthelyeződik a fényváltozásokra. A nézés középpontjától számított 15°nál távolabb eső képpontok a retina külső gyűrűjére esnek, ahol távolodva mind a csapok, mind a pálcikák száma
csökken, és ezzel együtt csökken a fényváltozásra-, és a színek változására való érzékenység. A retina sejtjei az
érzékelt információt az agy vizuális rendszerébe továbbítják. A csapok és a pálcikák különböző agyterületekhez
kapcsolódnak. Ez azt eredményezi, hogy vizuális rendszerünk a környezetet színváltozások és fényváltozások
rétegeire bontja, és e két tulajdonságot párhuzamosan, különböző helyen dolgozza fel.
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A szakirodalom a színváltozásra vonatkozó információt magas frekvenciájú rétegnek nevezi, a fényváltozásokra
vonatkozót pedig alacsony frekvenciájú rétegnek. A magas frekvenciájú réteg tartalmazza a vizuális környezet
finom részleteit, míg az alacsony frekvenciájú réteg a környezet foltszerű (sötét-világos) absztrakciója. A csapok
és pálcikák koncentrikusan változó eloszlásából tehát az következik, hogy a környezetünk pásztázásakor a nézés
középpontjának inkább a részleteit látjuk (magas frekvenciás információt), míg attól távolodva inkább foltszerű,
fény-árnyék típusú információ áll rendelkezésünkre (alacsony frekvenciájú réteg). Ezeket a rétegeket egy
számítógép is szét tudja választani. A szemléltetés kedvéért az VIII/01abcd. ábrákon ugyanazon épület magas és
alacsony frekvenciájú információ rétegeit láthatjuk, a VIII/02. ábrán pedig egy modellt, amely azt szemlélteti, hogy
hogyan „láthatjuk” az épületet a valóságban, amikor az épület bejárata felé nézünk.
VIII/01. ábra

VIII/02. ábra

Az éles látás helye tehát a nézés középpontja, ahol a környezet részleteit érzékeljük-észleljük. A nézés
középpontjának környezete pedig a periférikus látómező, ahol a látvány finom részletek helyett inkább világossötét foltokra bomlik.
A nézés középpontja folyamatosan változik aszerint, ahogy a szemlélő azt irányítja. A nézés mintázata
fixációkból és szakkádokból áll. A fixációk azok a pontok, ahol a szem középpontja megpihen, a szakkádok pedig
a köztük lévő időszakok, amikor a szem egyik pontból a másikba mozog. A fixáció időszakában eljut hozzánk a
látott képből érkező vizuális információ, ezzel szemben a szakkádok közben nem, bár ezek az időszakok sokkal
rövidebbek.
Tehát a környezetet pontok mentén tapogatjuk le, ahol az élesen látott pontok körüli területet foltszerűen
észleljük, és szemünk vagy fejünk (akár testünk) mozgatásával folyamatosan változtatjuk az éleslátás és a hozzá
tartozó periférikus mező helyét.
VIII. 3.2. A nézés mintázatának rögzítése szemmozgás vizsgáló berendezéssel
Ezt a mintázatot szemmozgás rögzítő berendezéssel tetten érhetjük. A IX/03. ábrán látható képsorozat Breuer Marcell
west haven-i épületének nézési mintáit mutatja. 2010-ben az ELTE Szociológia Intézet hallgatóival közösen kísérletet
dolgoztunk ki Illés Anikó Phd pszichológus témavezetésével az épített környezet ritmusa és a "nézés ritmusa" közötti
összefüggések felderítésére31M. A kísérleti személyek képernyő elé ültek, és az épület homlokzatának képét nézték.
Lézeres műszer mérte a szem mozgását, a fixációk helyét és idejét. A színes körök mutatják a különböző fixációkat, a
méretük mutatja a fixációk hosszát, a műszer rögzítette a fixációk sorrendjét is. Látható, hogy nem mindig tapogatjuk le
éles-látó fixációkkal a teljes látványt, sokszor elég, ha a kép fennmaradó része csak a periférikus látómezőbe esik
bele. Előzetes tapasztalatainkat felhasználjuk, amikor döntést hozunk arról, hogy érdemes-e még tovább pásztázni a
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képet, vagy elegendő információhoz jutottunk. Ez a nézés körülményeitől is függ, különböző szituációkban különböző
feladatunk lehet és eltérő érdeklődésünk.
VIII/03. ábra

Mi motiválhat tehát arra, hogy nézésünk középpontját arrébb mozgassuk? Az épített környezet gyors
feltérképezése és megértése például alapvető igényünk. Könnyen megérthető-, logikusan strukturált épületeknél,
mint a fent bemutatott Breuer épület, ezt kevés szemmozgással elérjük. További pásztázásra motiválhat például
egy speciális feladat. A mindennapi élet sok ilyen feladat elé állítja a szemlélőket. Fontos lehet egy épület
bejáratának feltérképezése, vagy például a nyílásokon keresztül annak vizsgálata, hogy van-e élet odabent.
Belső motiváción kívül külső körülmények is befolyásolhatnak. Felkeltheti például valami az érdeklődésünket a
periférikus látómezőben. Ebben az esetben az építész tervezőnek fontos szerepe van tekintetünk irányításában.
Breuer Marcell az atlantai könyvtár épület homlokzatának tervezésekor például a periférikus látómezőbe
helyezett váratlan "eseményekkel" irányítja és tartja fenn a szemlélő figyelmét.
VIII. 3.3. Breuer Marcell: Atlanta Public Library (USA, Georgia) 1971-76
(Sonit Bafna írásai32,33 alapján)
A tervező az épület homlokzatainak geometriáját és méreteit aszerint alakította ki, hogy mekkora területet tud
befogadni a közeledő-, vagy az épület mellett elhaladó járókelő fókuszált- és periférikus látómezője. Minden
olyan ponton, ahol a szemlélő fixálja a tekintetét, a periférikus mezőbe kerül valami olyan információ, mely arra
inspirálja, hogy nézzen oda, tehát helyezze át az éleslátás helyét az épület egy új részletére, és ezáltal
változtassa meg azt a területet is, ami a periférikus látómezejébe beleesik. Mivel az új pontra fixálva újra talál
valamit a periférikus mezőben, mindez egy szüntelen tekintetvándorláshoz vezet. Ahhoz, hogy a periférikus
mezőben észrevegyünk valamit, a tervezőnek ismernie kell a látásnak azt a tulajdonságát, hogy a periférikus
területen foltokat, világosság-sötétség különbségeket detektálunk. Hiába helyezne tehát el apró részletekben
rejlő izgalmakat, azt a periférikus mezőben nem vennénk észre, és nem indulna el a tekintetvándorlás folyamata.
Breuer a könyvtárépület tervezése közben azon kísérletezett, mit jelenthet épülethomlokzat elemeire lefordítva ez
a követelmény. A világos árnyalatú és monolitikus hatást keltő függőleges felületekre úgy helyezte el a
nyílásokat, hogy azok mérete és egymáshoz való viszonya elindítsa ezt a vizuális figyelemmel való játékot.
A VIII/04. ábrán az apró körök mutatják a fókuszált éles látás helyét, a közepes méretű körök a parafoveális
látómezőt, a nagy körök pedig azt a területet, mely az adott fixációs ponthoz tartozó periférikus mezőbe esik
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(általános járókelői távolságból). Ha ebbe a külső mezőbe kerül valami figyelemfelkeltő információ, akkor az arra
ösztönzi a szemlélőt, hogy tekintetét áthelyezze. Ezzel új periférikus területek kerülnek a látótérbe. A képen
látható, hogy a nagy körök érintik egymást. Olyan távolságra találhatóak tehát a sötét-világos váltások, melyek
még épp érzékelhetőek a periférikus mezőben.
A VIII/05. ábrán láthatóak azok a kompozíciós elemek, melyeket a tervező a homlokzaton alkalmazott
(asszimmetria, egyensúly, ismétlés, ritmus, kontraszt, transzparencia, stb).
Egyes elemek előtűnnek a háttérből, majd mások válnak hangsúlyossá. Elemek közötti viszonyok fogalmazódnak
meg, majd kifejtésük elmarad. A pillanatnyi központosság érzetét felülírják a periférián megjelenő hangsúlyok, és
elbillentik a kompozíciót.6,7

IX/04. ábra

IX/05. ábra

VIII/06-07. ábra Az épület többi homlokzata és a látvány a szemben lévő járdáról.
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VIII. 3.4. Breuer Marcell: Armstrong Rubber Company, West Haven (USA, Connecticut) 1965-692
(Sonit Bafna írásai32,33 alapján)
Az épület külső megjelenése azt a látás-kutatási eredményt használja fel (az építészet történészek szerint), mely
a látott kép frekvenciák szerinti feldolgozásával foglalkozik. A VIII/08. ábra képsorozatán látható, hogy a
homlokzat képe milyen rétegekben jut el hozzánk a retina és az agy vizuális rendszerének felépítése
eredményeként2. A homlokzatot Breuer úgy tervezte meg, hogy alacsony és magas frekvencián egymástól
nagyon különböző geometriai információhoz jusson a szemlélő. Alacsony frekvencián a homlokzat horizontális
tagolású, míg magas frekvencián vertikális. A különböző frekvenciarétegek egyidejű észlelésénél a köztük lévő
különbség feszültséget, ambivalenciát és ezáltal vizuális izgalmat kelt.

VIII/08. ábra

VIII/09. ábra

VIII. 4. Perspektívák mint Utószó
Példát láttunk tehát arra, hogy hogyan működhet együtt egy alkotói szellemi közeg, hogyan lehet bekapcsolni
kutatási eredményeket alkotásokba, és különböző szakterületek eredményeit hogyan lehet bekapcsolni a
gondolkodásba. A társterületektől szerzett információk felhasználásával hogyan idézhetünk elő építészeti
izgalmasságot, és ezáltal újfajta építészeti élményt. Az alkotótársak közös munkája és a közös gondolkodás
hogyan alakítja ki az egymás iránti érdeklődést és tiszteletet.
A New Vision csoport modellezi azt az ideális alkotó közeget, amely egy különleges időszakban ki tudott alakulni,
és talán felébreszti bennünk egy hasonlóan intenzív és inspiráló szellemi összefogás igényét.
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TÉZIS VIII. [VIII. TÖRTÉNET]
A magyar építész-képzés színvonalára kedvezően hatna az építészet és
pszichológia kapcsolódási pontjaival foglalkozó interdiszciplináris téma- és a
kutatás alapú tervezési módszerek oktatása.
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BEFEJEZÉS
A fejezetekben visszatérő elmélet összefoglalása
A fejezetekben néhány kiválasztott – elsősorban az észleléspszichológia szakirodalmában ismert - fogalmat és
elméletet használok, fejezetenként más építészeti kontextusba helyezve őket, más építészeti léptékű példa
kapcsán tárgyalva, illetve más-más oldalát kihangsúlyozva a fogalmak és elméletek közötti összefüggéseknek. A
szűk32M válogatás tudatos, a kiválasztott témákat szerettem volna minél több összefüggésben bemutatni, hogy
arra inspiráljam az olvasót, hogy további összefüggéseket állítson fel a megismert elméletek kapcsán. Azt is
szerettem volna bemutatni, hogy egy-egy észlelés- és környezetpszichológiából1 merített kérdéskörnek milyen
sokféle vonatkoztatása lehet az építészetre. Így érdemes további fogalmakat és elméleteket beemelni a
pszichológia területéről az építészet területére, melyek egyesével nyitnak újabb kapukat a továbbgondolásnak.
A disszertáció tehát tartalmazza a kiválasztott észlelés- és környezetpszichológiai1F fogalmak, elméletek10M
(Érzékelés-, Észlelés folyamata, az észlelés Kontextusa, Gestalt észlelési elvek, Mentális térkép, Kaplan
preferencia elmélete) építészeti példákkal való bemutatását, és építészeti környezetbe való transzformálását.
Ezenkívül tartalmaz egy több fejezeten át kibontott saját véleményt arról, hogy milyen hatása van az emberre az
építészeti (téri- és felületi) struktúráknak, és hogyan bontakozik ki az észlelés folyamata során az építészeti
élmény. Az építészeti élményt a Kaplan elméletéből4F kölcsönzött érthetőség és izgalmasság egyensúlyának
jelenségével-, az izgalmasság fogalmát pedig az ingergazdagság fogalmával közelítem meg. Ennek kifejtéséhez
a disszertáció tartalmazza a szükséges, újonnan bevezetett fogalmak9P (részletezettségi-, és téri
ingergazdagság, strukturális-, és pszichológiai tagoltság) leírását.
Az építészeti élményt sok szempontból vizsgálhatjuk, definiálhatjuk. A disszertáció megírása közben arra
jutottam, hogy engem "a megismerés-, felfedezés folyamatának öröme" érdekel. Az az "élmény", mely a látott
(vagy más érzékszerveinkkel érzékelt) környezet és ezáltal a világ megismerésének motivációjából, és a
megoldás felé vezető apró lépések öröméből fakad. Tehát nem a teljes megismerés a lényeg, hanem a folyamat,
ami hozzá közelít.
Milyen környezet az, ahol ez meg tud valósulni? A megismerés folyamatából eredő öröm feltétele, hogy lássuk,
hogy van mit megismerni, és hogy lássunk rá esélyt, hogy a megismerés megvalósulhat. Tehát megfelelően
ingergazdag, de érthető (olvasható25M) környezetre van szükség. Ezzel visszakanyarodunk Kaplan elméletéhez.
Kaplan kísérletekkel bizonyította, hogy az emberek azokat a környezeteket szeretik, melyek megfelelően
összetettek (izgalmasak) és érthetőek ("komplexitás" és "koherencia"), vagy tartalmaznak egy ígéretet arra, hogy
ez a két követelmény a jövőben teljesülni fog ("rejtélyesség" és "olvashatóság"). Tehát van a környezetnek egy
belső logikája, mely segítségével a környezet idővel megérthető, és további információk fognak kibontakozni,
például a környezetben való mozgás során.4
A megismerés folyamatából eredő építészeti élményhez tehát megfelelő minőségű információra van szükségünk
a környezet felől. A disszertáció fejezeteinek írása közben arra jutottam, hogy ezt az információ-minőséget olyan
összetett (ingergazdag) környezetek tudják nyújtani, melyekben ugyanakkor a strukturális logika szerinti rend is
jelen van. A példák kapcsán megkülönböztettem a térészlelési- és a részletezettségi ingergazdagságot9P
(izgalmasságot). Mindkettőre jellemzően megkülönböztettem a vizuális összetettség ritmusából fakadó-, és az
ambivalenciából fakadó izgalmasságot is. Mindkettő a megismerésre irányuló figyelmet tartja fenn, ezáltal járul
hozzá a tárgyalt építészeti élmény kialakulásához. A ritmus és az ambivalencia kialakulásában és hatásában
egyaránt kulcs-szerepet játszik az észlelés időbeli és térbeli kontextusa1P,3P.
Ezen a ponton kerül képbe az építész tervező szerepe, aki építészeti élményt hoz létre olyan többolvasatú terek
és felületi struktúrák tervezésével, melyek észlelése a térbeli és időbeli kontextus szerint változik.
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103

GYAKORI FOGALMAK
A pszichológia területéről ismert – a disszertáció több fejezete kapcsán visszatérő - fogalmak, elméletek, és a
pszichológiában használt szemléltető példák:
(A leírásokat azokból a fejezetekből emeltem ki, ahol azokat legrészletesebben tárgyalom.)
1F. KÖRNYEZETPSZICHOLÓGIA
Az emberek és a környezetek (épített, természetes és virtuális) kölcsönkapcsolatát (tranzakcióját) vizsgáló alapés alkalmazott pszichológiai terület, amely a 20. század hatvanas éveiben alakult ki az Egyesült Államokban.
Itthon az 1990-es években formálódott meg a terület Dúll Andrea munkássága1 során.
2F. ÉRZÉKELÉS és ÉSZLELÉS
Érzékelésnek nevezzük az érzékszerveink felé érkező ingerhalmaz érzékszerveink általi befogadását. Ennek a
beérkező strukturálatlan információ halmaznak a feldolgozása, értelmezése az agyban (vizuális észlelés esetén
az agy vizuális rendszerében) történik az észlelés folyamata során. A beérkező információt szűri a figyelem, az
észlelést segítik és befolyásolják az észlelő előzetes tapasztalatai. Az észlelés térbeli és időbeli kontextus szerint
változik.
3F. GESTALT (ALAKLÉLEKTANI) ELVEK

F/01. ábra

(részlet a I. fejezetből)
Az agy vizuális rendszere a környezetet nem pontokként, hanem különböző egységekként "látja". A Gestalt elvek
olyan biológiailag kódolt észlelési elvek, melyek meghatározzák, hogy a vizuális környezet pontjai, azaz a látott
pontok milyen szabályok szerint csoportosuljanak, és alakuljanak egységekké az észlelés során. A "KÖZELSÉG
ELVE" szerint például az egymáshoz közelebb eső pontok, a "HASONLÓSÁG ELVE" szerint pedig az azonos
alakú vagy azonos színárnyalatú pontok csoportosulnak össze. Az agy nemcsak csoportosít, hanem a látottakat
megpróbálja értelmezni, ha kell, akkor kiegészíti. Az egy vonalban érzékelt pontokat például összeköti, még
akkor is, ha a folytonos vonal megszakad, mert azt feltételezi, hogy takarásban van. Ezt "JÓ FOLYTATÁS
ELVÉNEK" nevezzük. Ezeket a csoportosító és kiegészítő mechanizmusokat a pszichológiában absztrakt
ábrákkal illusztrálják és vizsgálják. Ezek az absztrakt leírások továbbgondolva arra is rávilágítanak, hogy hogyan
működhet az épített környezetből érkező információ értelmezése. A pszichológiában ismert észlelési elvek egy
részét, például a Gestalt elveket az építészek a tervezési folyamatban általában ösztönösen alkalmazzák.
4F. KAPLAN PREFERENCIA ELMÉLETE
(részlet az I. fejezetből)
Stephen Kaplan4 és kutatócsoportja 1987-ben publikálta elméletét mintegy húsz éves kísérlető kutatómunka
eredményeként az Environment and Behavior szakmai lap 1987 év januári számában, „Aesthetics, Affect and
Cognition – Environmental Preference from an Evolutionary Perspective” címmel.
A kutatás során arra kerestek választ, milyen faktorok játszanak meghatározó szerepet abban, hogy pozitívan
vélekedünk-e a vizsgált környezetről. Legtöbb kísérletük során különböző természeti és épített környezetek fotóit
mutatták embereknek, akiknek az volt a feladatuk, hogy a képeket sorba tegyék aszerint, hogy melyik tetszik
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nekik leginkább. A kísérletek kimutatták, hogy az embereknek két dimenzió mentén rendeződött a preferenciájuk:
az ÉRTHETŐSÉG és az IZGALMASSÁG (Understanding, Exploration) mentén. Különbséget találtak azonban a
között, hogy a környezet képe azonnal érthető és izgalmas, vagy csak egy jövőbeli ígéretet tartalmaz arra, hogy a
környezet megismerésével, vagy abban való mozgás során meg fogjuk érteni, illetve további izgalmak tárulnak
majd fel. Az előbbieket Koherenciának és Komplexitásnak nevezték, az utóbbi, jövőre vonatkozó ígéreteket
Olvashatóságnak és Rejtélyességnek. Kaplan az eredményeket azzal magyarázta, hogy az ember célja az
optimális alkalmazkodás a környezethez (evolúciós fejlődés).4
F/02. ábra

Kaplan elmélete és eredményei mai napig a környezetpszichológia és a környezeti preferenciavizsgálatok egyik
fő irányát adják, Stephen Kaplan, Rachel Kaplan és doktorandusz hallgatói a Michigan-i egyetemen jelenleg is
folytatják kutatásaikat (USA, University of Michigan, Department of Psychology). Az ő csoportosításukon kívül
sokféle elmélet ismert, általában hasonló dimenziók különböző rendszerezésével, illetve az egyes dimenziók
árnyaltabb vagy részben eltérő definiálásával.
5F. MENTÁLIS TÉRKÉP
Az ember emlékeiben egy mentális kép (térkép) él épített és természetes környezetéről, mely szubjektíven torzít
ugyanannak a környezetnek a geográfiai térképéhez képest.5
(részletek a VII. fejezetből)
A fejünkben élő környezet-képek tulajdonságainak, kialakulásuk generáló tényezőinek, felépülésük logikájának
megismerése az 1930-as évektől43,5 a mai napig26 folyamatosan új kérdések elé állítja a kutatókat. Tudományos
kísérletek megtervezése és az eredmények értelmezése segítségével pszichológusok, építészmérnökök,
várostervezők foglalkoznak annak megfejtésével, hogy az ember hogyan észleli és raktározza el a környezetéről
szóló információkat; majd használja fel szükség esetén a tájékozódásban és a térhasználat közben; és milyen
egyéb szerepe van ennek a fejünkben létező, folyamatosan alakuló képnek. […]
Mentális térképnek nevezzük azokat rajzokat (is), melyekből következtetni tudunk az ember fejében élő
környezetről alkotott képre, és mentális térképnek nevezzük a fejünkben élő képet is, melyre rajzokból,
elbeszélésekből, esetleg a viselkedésből következtetni tudunk. Ez a fejben lévő mentális térkép természetesen
sokkal összetettebb, mint egy-egy rögzített rajz. […]
A mentális térképek sajátos belső logika szerint épülnek fel, különböznek a méretarányos geográfiai térképektől.
A geográfiai térképek rajzolója objektív, követi a geometriai valóságot, az azonos elemeket egyforma hangsúllyal
jeleníti meg. […] Ezzel szemben az ember fejében élő (és a szabad rajzolás által papírlapra kerülő) mentális
térképek eltérnek a geometriai valóságtól, torzítanak, a méretbeli vagy geometriai torzítások eltérő hangsúllyal
jelenítik meg a környezet elemeit, egyes elemek el is maradnak. Ez a válogatás, torzítás, kiemelés, szubjektív
értékítélet és szempontok szerint történik, és szorosan összefügg a környezet és a befogadó közötti
kölcsönhatásból alakuló építészeti élménnyel.
A mentális kép folyamatosan alakul a környezet használata során (és akkor is, amikor éppen nem használjuk).
Sok tényezőtől függ, hogy ez a változás milyen irányban, milyen szempontok szerint történik. Függ attól, hogy
figyelmünk mire összpontosít az adott szituációban, függ előzetes tapasztalatainktól, élményeinktől,
elvárásainktól, függ attól, hogy milyen útvonal felől érkezünk, milyen fényviszonyok között járjuk be a területet
vagy éppen mi jár közben a fejünkben. Függ tehát a térbeli és időbeli kontextustól, melynek összetevőit a
környezet és a befogadó közösen alakítják.
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6F. Ingergazdagság és csoportosítása
(részletek az IV. fejezetből)
Ingergazdagságnak neveztük9P azt a mennyiségi értéket, melyet adott szituációban a környezet és a befogadó
kölcsönhatása együttesen létrehoz.
Típus szerint megkülönböztettünk13P,9P RÉSZLETEZETTSÉGI- (ornamentális, díszítettségi) és TÉRI-,
térészlelési-, térértelmezési INGERGAZDAGSÁG-ot.
A példák kapcsán külön kell választanunk azokat a tulajdonságokat, melyek az épített környezetre vonatkoznak,
és azokat, melyek a befogadóban létrejövő észleletre, élményre vonatkoznak. Eszerint megkülönböztettük13P,9P a
környezet STRUKTURÁLIS- és PSZICHOLÓGIAI TAGOLTSÁG-át. A strukturális tagoltság a környezetből
érkező külső információtartalom, mely mérhető és az észlelőtől függetlenül létezik. A pszichológiai tagoltság a
környezetben rejlő potenciál arra, hogy az észlelőben gondolatokat ébresszen, asszociációk láncát indítsa el. Ez
tehát a környezet által generált belső információ tartalom, mely a környezet és az észlelő kölcsönhatásából jön
létre. (A fenti definíciók kifejtését lásd az IV. fejezetben.)
A téri- és a részletezettségi ingergazdagság kölcsönhatásának vizsgálatához bevezettük15P a "SEGÍTŐ- ÉS
RONTÓ DÍSZ" fogalompárt mely a strukturális tagoltságot kialakító építészeti elemek között megkülönbözteti
azokat, amelyek segítik az adott téregyüttes által kínált térélményt, azoktól, melyek inkább megzavarják a
látogatót, illetve elvonják a figyelmét.

F/03. ábra
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KÉPEK FORRÁSAI
FOTÓK
- saját fotók
- Mestermunka fotói:
saját fotók és a tervezőcsoport5M fotói (ezek II/05,15,17; és a Mestermunka fejezet egyes fotói a projektről)
- "Perceptual tuning of a Simple box" kutatás fényváltozást rögzítő sorozatfotói: Oroszlány Miklóssal
- külső és belső borítók: "Konstellációk" saját fotók
ÉPÍTÉSZETI RAJZOK, RENDEREK
- Mestermunka építészeti rajzai, renderei: tervezőcsoport5M
- II/16; VII/08 rajzok: saját skiccek
- Tadao Ando Pulitzer Foundation for the Arts 4M épület belső tér rendereit
(a kutatásban használt galériatér 5 nézetét)
Matthew Swarts készítette a Georgia Institute of Technology2M építészmérnöki karán végzett kutatás során
- 1. TABLÓ alaprajzai: internetről
- 2. TABLÓ, 5. TABLÓ: "Perceptual tuning of a Simple box" publikáció2M,1P vagy ahhoz tartozó kutatás ábrái
(Sonit Bafna, Losonczi Anna, John Peponis)
- VII/01,03 rajzok: építész hallgatók mentális térkép rajzai - Erasmus Intensive Program 2013. május Urb. Tanszék
(Kóródi Márta, Oncsák Zsolt, Aldric Rodriguez Iborra, Gimo Baldi)
ÁBRÁK
- F/01. ábra: [Atkinson&Hilgard, 2005] könyv2 ábrája
- VII/04,05,06,07 ábrák: [Lynch, 1960] könyv5 ábrái
- VII/17-18 ábrák: [Tolman, 1948] publikáció43 ábrái
- VIII/01,02,04,05,06,07,08,09 ábrák: [Bafna, 2010] publikáció33 ábrái
- többi: saját ábrák
- 3. TABLÓ, 4. TABLÓ, V/01;02;03 ábrák: "Matrix" nevű kutatás3M,3P során készített tablók, ábrák
(Losonczi Anna, Sarbak Klára, Gulyás Levente, Kurucz Attila, Dúll Andrea, Sonit Bafna)
- VIII/3. szemmozgás vizsgáló berendezés által generált kép12P
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MEGJEGYZÉSEK, JEGYZETEK:
* konstelláció egyéb jelentéseit lásd az Előszóban és az V. történetben
a kutatás háttéradatai
1M
témavezetőim (BME Építőművészeti Doktori Iskola 2009-2014):
Pálfy Sándor DLA
A BME Urbanisztika Tanszékének egyetemi tanára, elismert építészeti tervezési gyakorlattal (az Építész Stúdió
Kft ügyvezetője).
Dúll Andrea Phd. Habil.
Az ELTE PPK Pszichológiai Intézet Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszék habil. egyetemi docens
tanszékvezetője, a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének docense. A magyar környezetpszichológia
megteremtője.
2M
Georgia Institute of Technology, Atlanta, School of Architecture
2010-2011-ben témavezetőim voltak: John Peponis és Sonit Bafna professzorok
kutatási terület: vizuális észlelés és kognitív folyamatok32
space syntax (terek egymáshoz képesti elrendezésének hatása az emberre12,42)
Az ott töltött idő alatt készült "Perceptual tuning of a Simple box" című közös publikációink1P belső tér észlelés
témában (lásd III. VI. fejezetek), és a közös munka azóta is tart2P,3P,5P,6P,9P.
3M
Közös munka (kutatóműhely) Sarbak Klárával, Gulyás Leventével és Kurucz Attilával (2012-től).
Munkánkat Dúll Andrea és Sonit Bafna professzorok segítik.
Tág kutatási téma: Az építészet és az észleléspszichológia kapcsolódási pontjait tágan is vizsgáljuk
- téri- és részletezettségi ingergazdagság viszonya: Sarbak Klárával8P
- észleléspszichológia és építészet története, építészettörténeti vonatkozások, New Vision csoport munkája:
Kurucz Attilával
- építészeti koncepció és belső térészlelés ("milyenség"), hosszantartó hatást kifejtő téri szituációk: Gulyás
Leventével
Szűk kutatási téma: A matrix nevű kutatásunk kognitív (észlelési) folyamatok vizsgálatáról szól egy Tadao Ando
belső térben4M.
A matrix kutatását hazai6P és nemzetközi3P,5P színtéren is publikáljuk. (lásd V. fejezet)
4M
kutatáshoz választott épület:
Tadao Ando: Pulitzer Foundation for the Arts, St.Louis, Missouri, Amerikai Egyesült Államok
(az illusztrációk saját helyszíni fotók;
a kutatásban használt galériatér 3D rendereit Matthew Swarts készítette a Georgia Institute of Technology
építészmérnöki karán végzett kutatás során)
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5M
Mestermunka
Szentendre belváros rehabilitáció projekt
Dumtsa utcai szakasz térrendezése
Felelős tervező: Szuromi Imre
Tervezők: Kocsis Barna, Kocsis Gáspár, Oroszlány Miklós, László Tamás, Losonczi Anna
Tervezés éve: 2009-2010
Építés éve: 2011-2012
egyéb jegyzetek
6M
2011-ben a Georgia Institute of Technology doktorandusz óráin rendszeresen a magyar alkotó-kutatókról volt
szó. (Sonit Bafna: Visual Seminar, Phd elective course)
7M
többek között: Pogány Frigyes13,14, Hajnóczi J Gyula23, Szentkirályi Zoltán24, Schneller István26, Meggyesi
Tamás17, Benkő Melinda25, Moravánszky Ákos15, Rudolf Arnheim6, Edward T. Hall22, Christopher Alexander20,
Batári Attila27
8M
A környezetpszichológiai preferenciavizsgálatok arra keresnek választ, hogy milyen környezeteket szeret az
ember.
9M
Ebben az írásban csak egy elméletet – Kaplan4 kutatócsoportjáét – tárgyalom részletesen.
A környezetpszichológiában Berlyne munkássága Kaplanéhoz hasonló súlyú.
10M
Az észleléspszichológiai fogalmak építészeti alkalmazásában, átértelmezésében az AtkinsonHilgard2 és a
Seculer-Blake3 könyvekre támaszkodtam.
11M
A Gestalt csoportosító és kiegészítő elveket építészként sokszor használjuk az épülettervezés során a kívánt
hatás érdekében, anélkül, hogy tudnánk róla, hogy hogyan érjük azt el, tehát milyen biológiai folyamatok
játszódnak le a befogadóban alkalmazásuk következtében.
12M
Az olvashatóság fogalmát Kevin Lynch (1960) vezette be5. Kaplan az olvashatóságot részben más szempontból
tárgyalja, de a fogalom részben hasonlót jelent, mint Lynch-nél.
13M
Számosság elve: Ha az elemek száma túllép egy bizonyos számszerű határt, akkor felületként, és nem elszórt
egyedi elemekként értelmezzük őket.
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14M
A számosság kapcsán kérdés, hogy meg lehet-e állapítani egy konkrét számot, ami a "megfelelő tagoltsághoz"
köthető, vagy ez helyzettől függően változó. Érdekes felismerés volt, hogy a pszichológiában ismert egy szám, a
rövid távú memória 7es száma31, mely megfigyeléseimmel egybevágó volt10P.
15M
A dolgozat épp ezeket az izgalmasság-típusokat szeretné (többek között) megfejteni.
16M
Oktatási tevékenység a kutatási témában:
2013

Debreceni Egyetem Építészmérnöki Tanszék (Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíj keretében)
kutatói szeminárium
'LÁT-KÉP' (kurzus Török Dáviddal és Falvai Balázzsal)
TDK témavezetés folyamatban (2 dolgozat)
meghirdetett témák:
1. Izgalmasság és érthetőség dimenziói a városszövetben;
2. Észleletek sokfélesége az időbeli és térbeli kontextus szerint
a megírás folyamatában lévő dolgozatok:
"Városi terek észleleteinek sokfélesége – A határoló felületek vizsgálata" Dobszai Dániel és Borkó Norbert
"Az épület mint a kommunikáció eszköze" Szilágyi Mihály

2012

Urbanisztika Tanszék BME Építészmérnöki Kar
kutatói szeminárium (saját kurzusok)
"Építészet és pszichológia" (irányított kutatás, 2 csoport)
"Architecture and psychology" (angol nyelvű, irányított kutatás)
"Urban Research - Architecture and psychology" (angol nyelvű)
TDK témavezetés (3 dolgozat)
"Tapintható város" Kurucz Attila, belső konzulens: Benkő Melinda, Urbanisztika Szekció I. hely

2008 - 2010

Urbanisztika Tanszék BME Építészmérnöki Kar
kutatói szeminárium (saját kurzus)
"A várostest formái" (irányított kutatás, 2010)
TDK témavezetés (3 dolgozat)
"Karakteres térbeli kontrasztok" Páhy Réka Urbanisztika Szekció I. hely
"Különleges fekvésű európai városok szerkezeti és működési sajátosságai" Gurdon Balázs Urbanisztika Szekció II. hely
"Használat hívta forma, forma hívta használat" Reményi P, Gadó J, Komlós K Urbanisztika Szekció II. hely

(További oktatási tevékenységeket lásd a szakmai önéletrajzban.)

17M
A Tadao Ando épület kertjében található Richard Serra "Joe" című szobra (1999), az épület galériaterében pedig
Ellsworth Kelly "Blue Black" című festménye (2000). A három művész együtt alakította az épület és a
képzőművészeti alkotások koncepcióját.
18M
Helyzetérzés: Észlelt elhelyezkedés a téren belül. (lásd bővebben az V. fejezetben)
19M
Szakértők csoportja: Az agyunk képes arra, hogy bizonyos témákban "kifinomultabb különbségeket is észleljen",
ez életünk során, tanulással alakul ki.
20M
Jó eloszlás elve: Azt mutatja, hogy nem-hasonló elemek együttese is létrehozhat abszolút homogén felületet, ha
minden azonos tulajdonságú elemre igaz, hogy a teljes felületen egyenletesen oszlik el.
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21M
John O'Keefe (amerikai-brit kutató), May-Britt Moser és Edward I. Moser (norvég kutatók) mentális térképezés
témában44 kaptak orvosi Nobel díjat 2014-ben. A munkacsoport eredményei szerint az agyban lévő idegsejtek
"tüzelési mintázata" geometriailag is leképezi a teret, amelyben vagyunk. A globális mentális térképben tehát a
körülöttünk lévő térről saját helyzetünktől függetlenül van egy képünk, melyben elhelyezzük magunkat is.
22M
A mentális térképet felépítő öt elem magyar nyelvű elnevezése Meggyesi Tamás Városépítészeti Alaktan17 című
könyvében megjelent fordítás alapján történt.
A tervezési javaslatokra vonatkozó tíz fogalom magyar elnevezése saját fordítás.
Az "elképzelhető város" és az "olvasható város" fogalmainak fordítása Dúll Andrea: A környezetpszichológia
alapkérdései – Helyek, tárgyak, viselkedés1 című könyve alapján történt.
23M
A kifejezést Kevin Lynch: A város szemléletének struktúrája (1965) magyar fordításából kölcsönöztem28.
24M
Kevin Lynch The Image of the City könyvében a szerző első tervezési javaslatai találhatóak, mely témával a
könyv megírása után több évtizedig foglalkozott. 20 évvel később jelent meg A Theory of Good City Form című
könyve (1981).
25M
Az olvashatóság egy környezetpszichológiában1 használt fogalom, mely a környezet értelmezhetőségének
sebességét, minőségét írja le a használó szemszögéből.5
26M
Berkeley-i laboratórium:
Az 1930-as években Edward C. Tolman pszichológus témavezetése alatt működő kutató csoport (University of
California, Berkeley). Patkányokkal végzett és az emberi kognícióra is általánosítható kutatásai nyomán
igazolódott, hogy téri jellegzetességek is leképeződnek mentálisan (kognitív térkép). Kísérleteik eredményeit, a
"Cognitive maps in rats and men" című írásban43 publikálták 1948-ban.
27M
saját tér: A végtelen térnek az a része, ameddig a figyelmünk kiterjed, amit az adott szituációban "sajátunknak"
érzünk.3P
28M
A kísérlet nyelve angol volt2M. Az angol nyelvben a téri viszonyok (prepozíciók) számlálása sokkal egyértelműbb,
mint a magyar nyelvben.
29M
Atkinson2 nyomán
30M
Kaplan4 nyomán
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31M
Az épített környezet ritmusa és a "nézés ritmusa" közötti összefüggések - kísérlet szemmozgás mérő
berendezéssel, közös kísérlet kidolgozása szociológia hallgatókkal
2010 ELTE Szociológia Intézet, "A tekintet szociálpszichológiája", témavezető: Illés Anikó Phd pszichológus
32M
A válogatás abban az értelemben szűk, hogy az egyes kérdéskörökben egy-egy kiválasztott elméletet tárgyalok,
nem mutatom be a teljes palettát. Például a preferencia (mit szeret az ember?) elméletek közül Kaplan4 (1987)
elméletét emelem ki.
A válogatás abban az értelemben viszont viszonylag tág, hogy a pszichológia több különböző területéről emelek
ki kérdéseket, módszert, logikát.
A tárgyalt kérdésköröket építészeti szemszögből válogattam.
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HIVATKOZÁSOK, IRODALOMJEGYZÉK:
elsődleges irodalom:
1
Dúll Andrea: A környezetpszichológia alapkérdései – Helyek, tárgyak, viselkedés, L’Harmattan, 2009
2
Atkinson&Hilgard: Pszichológia, Osiris, 2005
3
Robert Seculer, Randolph Blake: Észlelés, Osiris, 2004
4
Stephen Kaplan: Aesthetics, Affect and Cognition - Environmental Preference from an Evolutionary Perspective,
Environment and Behavior, 1987
5
Kevin Lynch: The Image of the City, MIT Press, 1960
1P
(saját publikációkat lásd külön számozva alább)
Space Syntax Symposium 8 Santiago Chile, 2012
"Perceptual tuning of a Simple box"; Egy egyszerű doboz észlelése – Finomrahangolás" nemzetközi konferencia
előadás és publikáció
szerzők: Sonit Bafna, Anna Losonczi, John Peponis, Georgia Institute of Technology
8024-es számú írás http://www.sss8.cl/list-papers/
további irodalom és hivatkozások:
könyvek (vagy azok kéziratai):
6
Rudolf Arnheim: A vizuális élmény – Az alkotó látás pszichológiája (1954) Gondolat, 1979
7
Kepes György: A látás nyelve
8
Kepes György - Kritikai antológia: Látásra nevelés, kiadta MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 2008
9
Moholy-Nagy László: Az anyagtól az építészetig (1929), Corvina
10
Kepes György: A közösségi művészet felé, Magvető, 1978
11
Italo Calvino: Láthatatlan városok (1972), Kozmosz, 1980
12
Bill Hillier, Julienne Hanson: The Social Logic of Space, Cambridge University Press, 1984
13
Pogány Frigyes: Szép emberi környezet, Gondolat, 1976
14
Pogány Frigyes: Belső terek művészete, Műszaki Könyvkiadó, 1955
15
Moravánszky Ákos, M. Gyöngy Katalin – Kritikai antológia: A tér, Terc, 2007
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16
Cságoly Ferenc: Három könyv az építészetről [Szépség, Hasznosság, Tartósság], Akadémiai Kiadó, (2013) 2014
17
Meggyesi Tamás: Városépítészeti alaktan, Terc, 2009
18
Meggyesi Tamás: A 20. század urbanisztikájának útvesztői, Terc, 2005
19
Meggyesi Tamás: Promenadológia kézirat, 2011
20
Christopher Alexander: A Pattern Language, Oxford University Press, 1977
21
Mezei Árpád: Építészetelméleti könyvecske, kiadta N&n, 1996
22
Edward T. Hall: Rejtett dimenziók (1969), Gondolat, 1980
23
Hajnóczi J. Gyula: Vallum és intervallum, gépelt jegyzet
24
Szentkirályi Zoltán: A térművészet történeti kategóriái. Építés- és közlekedéstudományi Közlemények 1967/2.
25
Benkő Melinda: Külső és belső tér közti átmenetek – kontrasztok és áttűnések Phd értekezés, 2005
26
Schneller István: Az építészeti tér minőségi dimenziói, Terc, 2005
27
Batári Attila: Láthatatlan építészet, Ab Ovo Kiadó, 2005
28
Vidor Ferenc szerkesztő: Urbanisztika, Gondolat, 1979
29
John R. Stilgoe: Outside lies magic, Walker Publishing Company, 1998
könyvfejezetek, szakmai cikkek (vagy azok kéziratai):
30
Szövényi Anna: Léptékek és léptéktelenségek az érzékelés tükrében. Utóirat. Az Új Magyar építőművészet
melléklete. 2011/4.
31
George A. Miller: The magical number seven, plus or minus two – Some limits of our capacity for processing
information
Psychological Review, 1955
32
Sonit Bafna: Attention and Imaginative Engagement in Marcel Breuer’s Atlanta Public Library; könyvfejezet:
Rethinking Aesthetics – The Role of Body in Design, szerkesztette: Ritu Bhatt; 2013
33
Sonit Bafna: Imaginative Perception in an Everyday Setting: The Modalities of Attention in Marcel Breuer’s
Atlanta Public Library; könyv munkaközi címe: Everyday Aesthetics and Cognition – The Role of Body in Design,
szerkesztette: Ritu Bhatt; 2010 kézirat (a végleges verzióból több, számunkra fontos részlet kimaradt a kézirat
változathoz képest)
34
Julian Hochberg: Gestalt theory and its legacy (Perception and cognition at century’s end), Academic Press, 1998
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35
Michael Baxandall: Fixation and distraction – The nail in Braque’s Violin and Pitcher, London, Phaidon, 1994
36
R. Ohno: Effects of Emerging Scenes from the Occluding Edges on Visual Attention and Evaluation of the
Landscape. (Paper presented at 36th meeting of Environmental Design Research Association) Vancouver, 2005
37
Arien Mack, Irvin Rock: Inattentional Blindness, 1998
38
James E. Cutting: Reconceiving Perceptual Space (könyvfejezet: Looking into pictures – An interdisciplinary
approach to pictorial space, 2003)
39
Donald D Hoffman, Manish Singh: Vision – Form Perception
40
James E. Cutting, Peter M. Vishton: Perceiving Layout and Knowing Distances: The Integration, Relative
Potency, and Contextual Use of Different Information about Depth, 1995?
41
Sonit Bafna: The Imaginative Function of Architecture: a clarification of some conceptual issues, Space Syntax
Symposium 2012
42
John Peponis et al: On the description of shape and spatial configuration inside buildings – convex partitions and
their local properties, Environment and Planning, 1997
43
Edward C. Tolman (University of California, Berkeley) 1948 ‘Cognitive maps in rats and men’ The Psychological
Review, vol. 55, no. 4, 189-208
44
John O'Keefe: Kant and the sea-horse – An essay in the neurophylosophy of space, 1993
hivatkozott részletek saját publikációra (vagy szóbeli konzultációkra, beszélgetésekre, közös munkára)
1P
Space Syntax Symposium 8 Santiago Chile, 2012
"Perceptual tuning of a Simple box"; Egy egyszerű doboz észlelése – Finomrahangolás" nemzetközi konferencia
előadás és publikáció
szerzők: Sonit Bafna, Anna Losonczi, John Peponis, Georgia Institute of Technology
8024-es számú írás http://www.sss8.cl/list-papers/
2P
22nd IAPS Conference Glasgow (IAPS: International Association People-Environment Studies), 2012
"Verbal responses as a means of determining viewers’ shifts of attention in views of architectural settings"
nemzetközi konferencia előadás
szerzők: Losonczi Anna, Sonit Bafna, John Peponis
3P
23rd IAPS Conference Timisoara (IAPS: International Association People-Environment Studies), 2014
"Variety of percepts according to the spatial and temporal context in built environment; Észleletek sokfélesége az
időbeli és térbeli kontextus szerint, épített környezetben" nemzetközi konferencia előadás
szerzők: Losonczi Anna, Gulyás Levente, Sarbak Klára, Dúll Andrea, Sonit Bafna
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4P
23rd IAPS Conference Timisoara (IAPS: International Association People-Environment Studies), 2014
"Mental mapping and visualizing the urban structure of different types of public places"nemzetközi konferencia
előadás
szerzők: Losonczi Anna, Szendrei Zsolt, Dúll Andrea
5P
Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Marosvásárhely, 2014
"Impact of design alterations on the cognitive experience of the visitors in a gallery hall in St.Louis designed by
Tadao Ando; Az épített tér észlelésének befolyásolása az építészeti tervezés eszközével Tadao Ando St.Louis-i
galériaterében" nemzetközi konferencia előadás
szerzők: Losonczi Anna, Bafna Sonit, Kurucz Attila, Gulyás Levente, Sarbak Klára, Dúll Andrea
6P
ELTE PPK Affektív Pszichológiai Intézeti Központ Illyés Sándor Emléknapok, Budapest, 2014
"A tértervezés környezetpszichológiai vizsgálata" hazai konferencia előadás
szerzők: Losonczi Anna Sonit Bafna, Sarbak Klára, Kurucz Attila Gulyás Levente, Dúll Andrea
7P
ELTE PPK Affektív Pszichológiai Intézeti Központ Illyés Sándor Emléknapok, Budapest, 2012. március
"Térészlelés-Térértelmezés változásának mérése" hazai konferencia poszter, szerző: Losonczi Anna
8P
Új Magyar Építőművészet 2014/9 vagy 2014/10 – jelenleg folyamatban
"Épülethomlokzatok környezetpszichológiai elemzése" hazai publikáció
szerzők: Losonczi Anna, Sarbak Klára, Dúll Andrea
9P
A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szombathely, 2012.
"Egy építésztervező dilemmái: Út az ornamentikától a térészlelés váltakozásáig" hazai konferencia előadás
szerzők: Losonczi Anna, Sonit Bafna, Dúll Andrea
10P
ELTE PPK Affektív Pszichológiai Intézeti Központ Illyés Sándor Emléknapok, Budapest, 2010
"Léptékek szerinti tagoltság szükségességének kérdése" hazai konferencia poszter, szerző: Losonczi Anna
11P
Al-Ku 5. alkalom "Ornamentika" 2010 (Al-Ku: fiatal építészek önszerveződő köre BME Építőművészeti Doktori
Iskola 2009-2010)
"Tagoltság szükségessége az épített környezetben" előadás Szövényi Annával, beszélgetés
12P
ELTE Szociológia Intézet, "A tekintet szociálpszichológiája" tárgy, 2010
"Az épített környezet ritmusa és a ‘nézés ritmusa’ közötti összefüggések" - kísérlet szemmozgás mérő
berendezéssel
közös kísérlet kidolgozása szociológia hallgatókkal, témavezető: Illés Anikó Phd pszichológus
13P
szóbeli konzultáció Dúll Andreával 2012 március
14P
szóbeli konzultáció Dúll Andreával 2014 február
15P
beszélgetések Sarbak Klárával, Gulyás Leventével és Kurucz Attilával
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MESTERMUNKA ÉS HOZZÁ TARTOZÓ KUTATÁSI TÉMA RÉSZLETES BEMUTATÁSA

Szentendre belváros rehabilitáció projekt
Dumtsa utcai szakasz térrendezés

Losonczi Anna
BME Építőművészeti Doktori Iskola 2014. október
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PROJEKT ADATAI
Szentendre belváros rehabilitáció projekt
Teljes projekt:
Dumtsa utcai szakasz térrendezése
Fő tér és Bogdányi utca térrendezése
Dumtsa utca 22. épület felújítása; turisztikai információs központ
Fő tér 12. épület felújítása; városi vendégház
Bogdányi utca 32. Művészet Malom (műemlék) felújítása
Mestermunka:
Dumtsa utcai szakasz térrendezése

Építtető:
Szentendre Város Önkormányzata
Tervező:
ProSzentendre Városfejlesztési KFT Tervező Csoport
Felelős tervező:
Szuromi Imre É 1 13-0136-05
Teljes projekt tervezői:
Szuromi Imre, Kocsis Barna, Kocsis Gáspár, Kocsis József, Kutasi Attila, Oroszlány Miklós, László Tamás,
Losonczi Anna, Radnóczi László, Kertesy Bálint, Buella Csaba
Dumtsa utcai szakasz térrendezés tervezői:
Szuromi Imre, Kocsis Barna, Kocsis Gáspár, Oroszlány Miklós, László Tamás, Losonczi Anna
Tervezés éve: 2009-2010
Építés éve: 2011-2012
TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA
Mestermunka tárgya:
1. Kossuth utcai Bükkös híd, és déli hídfő
A 989/1 hrsz. lakóház keleti homlokzata – az 1445 hrsz. templom északi kerítésfala mellet meglévő parkoló – és
az 1786 hrsz. Bükkös patak déli gátcsatlakozás közötti terület.
2. Dumtsa utca torkolat
A 2365/2 hrsz. terület és az 1806 hrsz. Jókai utca területe az 1807 hrsz. épület bejáratáig.
3. Dumtsa utca
A 2365/1 hrsz. a Jókai utcától a Fő térig.
4. Péter-Pál utca
Az 1836 hrsz. a Dumtsa utcától a Dunakorzóig.
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Teljes közterület tervezési terület helyszínrajza

Dumtsa utcai szakasz helyszínrajza

Szentendre - Textúrák
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MESTERMŰ KAPCSOLÓDÁSA A KUTATÁSHOZ
Egységesítő (Gestalt) észlelési elvek3F,10P felhasználása a tervezésben – A testszerűség hatásának
helykijelölő szerepe Szentendre közterein
2009 tavaszán építész tervezői megbízást kaptunk Szentendre főutcájának és főterének rendezésére. A történeti
városra jellemző rakott macskakő burkolatot a megváltozott szerkezeti- és funkcionális igények szerint újra kellett
tervezni.
Szentendrére jellemző a különféle anyagok textúráinak változatossága, a különféle kövek különféle mintázatban
való lerakása. A tervezett felületek sokszínűsége ehhez hasonlóan mind-mind a kő fajták és rakásuk
különbözőségéből adódott. Minden felületre az volt jellemző, hogy pici köveket raktunk egymás mellé, és ez a
kőhalmaz adott egy mintázott felületet. Ebbe a ’rakott kő tengerbe’ monolit ’testeket’ helyeztünk el, melyek
szoborszerűen megformálva foglalták magukba az adott köztéri szituáció elemeit: padokat, lépcsőket, virágtartó
tömböket, vízmedencéket. Ezek a ’testek’ helyteremtő-, helykijelölő szerepet kaptak, mindig valamilyen
hangsúlyos köztéri helyzetben jelennek meg.
Megformálásuknál az volt a cél, hogy olyan hatásuk legyen, mintha nagy kőtömbökből lettek volna kifaragva.
Ennek a hatásnak az eléréséhez a Gestalt egységesítő elveket, elsősorban a jó folytatás elvét használtuk fel,
aminek segítségével olyan kontrasztot tudtunk előidézni a testként megformált területek és a rakott burkolatú
felületek között, hogy a testek be tudták tölteni a figyelemfelkeltés- és a helykijelölés szerepét. A terv célja a
szükséges szerkezeti- és funkcionális igények kielégítése mellett az is volt, hogy a közterek áttervezése új
karaktert adjon a városnak, ezáltal erősítse a helyidentitás-, helykötődés folyamatait.

[Mesterműhöz kapcsolódó kutatási téma a II. fejezetben]

Szentendre - Textúrák
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MESTERMŰHÖZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI TÉMA KIFEJTÉSE
egyéb mellékletek

Részletek az Építőművészeti Doktori Iskola első éveiből - témafelvetés:
"Az egység és tagoltság kérdése
Ebben a félévben az egység-érzet kialakulásának pszichofiziológiai okait kerestem. Így kezdtem el foglalkozni a
Gestalt szabályok3F értelmezésével geometriai alakzatokra, majd az építészeti együttesekre vonatkoztatva.
Mit jelent itt az egység? Mikor érezzük azt egy építészeti együttesről, hogy egy?
Ha nem lehet egyértelműen az építészeti együttes léptékének megfelelő léptékben elemeire bontani.
Ha lehatárolható egység.
Ha olyan érzetünk van, mintha az együttes egy tömbből lett volna kivájva, és folytatható lenne a végtelenbe.
Egy test, monolit, testszerű. Épület léptékben tárgyszerű, tömegszerű, objektumszerű.
Az additív fejlődés és szerkesztés ellentéte.
Az egység érzet relatív fogalom, de a pszichofiziológiai szempontok adnak támpontokat a magyarázathoz.
Mi az oka, hogy valamit egynek észlelünk? Az egység ismérveit, befolyásoló tényezőit szeretném összegyűjteni.
Megvizsgálni a szélsőségeket és a határhelyzeteket, a különböző tényezők metszeteit."
(2009, Berlin dolgozat)
"Alaklélektani szabályok érvényesülése épített környezetben
Milyen befolyásoló tényezői vannak annak, hogy az épített környezeten belül valamit EGYnek érzékelünk? Az
absztrakt ábrákkal levezetett Gestalt elvek (hasonlóság elve, közelség elve, jó folytatás elve) érvényesek-e az
épített környezetre vonatkoztatva?
Az agy vizuális rendszere a környezetet nem pontokként, hanem különböző egységekként "látja". A Gestalt elvek
olyan észlelési elvek, melyek meghatározzák, hogy a vizuális környezet pontjai, azaz a látott pontok
milyen szabályok szerint csoportosuljanak, és alakuljanak egységekké. A "közelség elve" szerint például az
egymáshoz közelebb eső pontok, a "hasonlóság elve" szerint pedig az azonos alakú vagy azonos színárnyalatú
pontok csoportosulnak össze. Az agy nemcsak csoportosít, hanem a látottakat megpróbálja értelmezni, ha kell,
akkor kiegészíti. Az egy vonalban érzékelt pontokat például összeköti, még akkor is, ha a folytonos vonal
megszakad, mert azt feltételezi, hogy takarásban van. Ezt "jó folytatás elvének" nevezzük.
Ezeket az észlelési elveket a pszichológiában absztrakt ábrákkal illusztrálják és vizsgálják.
Azt kerestem, hogy az épített környezetben megtalálhatóak-e ezek a csoportosító és kiegészítő mechanizmusok.
[...]
A pszichológiában ismert észlelési elveket az építészek a tervezési folyamatban általában ösztönösen
alkalmazzák. Érdekes felfedezés az e mögött rejlő törvényszerűség.11M"
(2010, féléves beszámoló)
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A MESTERMŰ BEMUTATÁSA
RÉSZLETEK A MŰLEÍRÁSBÓL (barna szövegrészek) és a MEGVALÓSULT ÁLLAPOT BEMUTATÁSA

Rakott kőburkolat és monolit elemek – macskakő és „testek”
Szentendrére jellemző a különféle anyagok saját textúráinak változatossága, a különféle kövek
különféle mintázatban való lerakása.
A tervezett területek burkolására azokat a köveket használjuk, amelyeket most megtalálunk az utcákon.
Egy részüket a felszedett kövek újrarakásából kapjuk, a fennmaradó részt be kell szerezni. A felszedett
köveknél kísérletezünk elforgatott- és vágás utáni lerakással. Az elforgatásnál a kő kopott felülete kerül
alulra, és a szögletesebb részt tudjuk illeszteni. A vágásnál is olyan élek keletkeznek, amit pontosan
lehet egymáshoz illeszteni. A lekopott és frissen vágott élek megfelelő mintázatba rakásával is lehet
tervezni. Ajánlott a lehetőségeket és variációkat sorra venni egy hozzáértő kőfaragó segítségével. A
különféle kő típusok másképp kopnak, eltérően reagálnak a vágásra és a vágott felületek másképp
bírják az időjárás változásait.
Jelenleg 4 féle rakott felületet jelöltünk meg, a csatlakozó utcákhoz igazodva, illetve a funkcionális
követelmények (sima felület igénye) szerint:
kis kockakő: 8×8 cm bazalt utcakő, szoros fúgával rakva;
nagy kockakő: 18×18 cm bazalt utcakő;
nagy kockakő kettévágva, vágott felülettel fölfelé, vágott éleknél illesztve;
és az andezit kő: a város utcáira a századforduló tájékán jellemző utcakő, mely változó méretű: 20-25×30-40
cm, a színe jellemzően a szürkétől a zöldes szürkén és sárgás szürkén át a vörösesig változik.
A Dumtsa utcában a közlekedés két oldalt folyik. Ezt a sávot andezit kővel burkoljuk le. Az utcában a fogyasztó
területek az utca közepére települnek. A teraszoknak sima felületet kell kialakítani, így ezeket a flekkeket a
vágott, pontosan illesztett nagy kockakőből rakjuk ki. Az utca középső sávjában a teraszok mellett húzódik egy
szorosan rakott kis kockaköves sáv, mely alkalmas a babakocsit tolók, magas sarkú cipőben járók,
kerekesszékesek közlekedésére. Ez a burkolat típus a teraszok közötti középső területeket is kitölti, a haladó sáv
bővületéül szolgál.
A Fő téren a köveket kör-körösen rakjuk, a kereszt középpontból indulva. 10 sor kis kockakő burkolatot mindig
egy sor andezit kő gyűrű választ el. Ez a gyűrűzés a három becsatlakozó utcánál addig folytatódik, ameddig a
területet a térhez tartozónak érezzük.
A Fő tér teraszait a Dumtsa utcai fogyasztó területekhez hasonlóan a vágott nagy kockakőből rakják.
A becsatlakozó utcák és a tér burkolatainak rendszere a három találkozási ponton különféleképpen oldódik meg.
A Dumtsa utca középső sávját kirakó kis- és nagy kockakő a Fő tér gyűrűi előtt véget ér, és az oldalsó közlekedő
sávot kirakó andezit kő felveszi a gyűrűk rakásának irányát.
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A Bogdányi utca jelenlegi burkolata faltól falig burkolat, középvonalra lejtetve, homlokzatok mellett és középen 34 sor nagyméretű andezit kő sávval, másutt kis kockakővel. A falak melletti sávot 5-5 sorra növeljük, ezzel jelezve
a kirakatok előtt esetleg elhelyezhető egy-egy, az üzletre jellemző tárgy helyét.
A két kis kockakő sáv a Fő tér gyűrűihez közeledve megszűnik, és a oldalsó illetve középső nagy kockakő az
utca teljes szélességében elterül, rakás irányával ütközve a gyűrűkhöz.
A Rákóczi Ferenc utca nagy kockakőből van rakva. Az utca rakásának iránya a Fő térhez közeledve abbamarad
és a kövek felveszik a gyűrűk irányát.
Ennek az átmeneti zónának a kövei találkoznak a szintén nagy kockakőből rakott terasszal, de a két felület
elkülönül, mert a vágott nagy kockakő eltérő színárnyalatú és tömörségű felületet ad, mint a lekerekítettre kopott
szélű régiek, illetve a rakás iránya is változik a benyúló terasz határán.
A Péter-Pál utcában az új burkolat járda nélküli, középre lejtetett kis kockakő lesz. Kétféle anyagot használunk:
Falak mellett és középen 3-4 sor nagyméretű andezit követ, többi helyen kis kockakövet. Ez a rendszer a
Dumtsa utcánál nekifut a két sor andezit szegélykőnek, mely a Dumtsa utca folytonosságát hangsúlyozza.
A Malom utca alsó szakasza is újraburkolásra kerül, a meglévő kőanyag felhasználásával, illetve pótlásával.
A híd két oldalán a Dumtsa utca előteréül szolgáló két téren a jelenlegi kis és nagy kockakövet egészítjük ki a
szükséges helyeken.

Az előzőekben sorolt felületek sokszínűsége mind-mind a kő fajták és rakásuk
különbözőségéből adódott. De minden felületre az volt jellemző, hogy pici köveket rakunk
egymás mellé, és ez a kőhalmaz ad egy mintázott felületet.
Ebbe a „rakott kő tengerbe” monolit „testeket” helyezünk el, melyek szoborszerűen
megformálva foglalják magukba az adott köztéri szituáció elemeit (padokat, lépcsőket, virágtartó
tömböket, vízmedencéket).
a) A testek műkőből készülnek, előregyártott elemeket tervezünk.
b) A testek öntött szobrok, színezett betonból készülnek.
A testek anyagába ugyanazt az andezitet keverjük, amelyből az utcának egyes felületeit kirakjuk. Az
andezit kövek szín szerinti válogatásával elérhetjük, hogy sárga vagy vörös árnyalata legyen a
testeknek.
A testek a Dumtsa utcától a Fő téren át a Bogdányi utcáig mindenhol megjelennek.
Mindig valamilyen hangsúlyos köztéri helyzetet jelölnek meg. (lásd a testek részletes bemutatásánál)
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Teljes tervezési terület – a rakott kő és a testek

Dumtsa utca – a rakott kő árnyalatai és a testek

Monolit tömbök a rakott felületben
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A „testek” funkciója és a víz
1. Patakparti pihenő
A Dumtsa utca torkolatánál a jelenlegi fás ligetet megtartjuk. A ligetet keresztülszeli az utolsó test, mely a Dumtsa utca
folytatásaként átível a gáton és levezet a patakpartra. A jelenlegi, közel raszteresen nőtt fákat folytatjuk, egyes fatörzseknek
a testben építünk vermet. A test úttest felőli oldalán a kis kockaköves területet az úttest rovására bővítjük, a másik oldalon
füvet ültetünk, a fűbe pihenő padokat tervezünk.
A Dumtsa utcai vízfolyás ezen a testen keresztül folyik a Bükkös-patakba. Ahol a gát magassága a gravitációval történő
vízmozgásnak is útjába áll, ott a víz alábukik, és a túloldalon bújik elő. A vizet a test kialakítása vezeti: lelépcsőzik, és
felduzzad a patak medre előtt épített medencében, majd átfolyik a patak medrébe. A patak ezen a helyen átfolyik a testen, a
műkő forma a folydogáló patak vize alá nyúlik. Bele lehet lépni. A test egyébként egy lépcsősort formáz, melynek egymástól
elcsúsztatott ülő méretű (40cm) lépcsőfokai a találkozásnál lépő méretűvé válnak (20cm). A találkozások szabálytalansága
adja a rajta végigfolyó víz lépcsőzésének szabálytalanságát. Az ülő lépcsők lelátóként is működhetnek. Ehhez kapcsolódik a
patak partján a terepből kialakított lelátó, és a túloldalon egy ideiglenes színpad felállításának lehetősége. A patakhoz jutók a
túloldalon tereplépcsőn juthatnak fel, illetve a híd alatti köveken meg tudják közelíteni a zsiliphez épített kő lépcsőt.

Patakparti pihenő - munkaközi terv és megvalósult állapot

129

2. Információs- és pihenő hely
Az új Turista Információ udvarát meg szeretnénk nyitni. Így az előtte megformált test egyik része benyúlik az udvarba. A
testből egy udvari ivó kutat formálunk, melynek elfolyó vize egy keskeny vájatban csatlakozik a Dumtsa utcai vízfolyás testen
áthaladó fő ágához. Az utca közepén padok és információs tábla emelkedik ki a test anyagából formálva. A padok fa betétet
kapnak.

Információs- és pihenő hely - munkaközi terv és megvalósult állapot
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3. Lesüllyesztés és vízlépcső
A csokibolt előtt az egykori utca szintjét egy lesüllyesztéssel visszaállítjuk. Ezzel visszakapjuk az épület régi
homlokzatarányait. A lesüllyesztett részen közvetlenül a homlokzat előtt kialakul egy védett pihenő-fogyasztó hely egy
paddal. A test másik része felveszi az utca síkját. A beérkező vízfolyás egy bukkanóban veszi fel az utca test területére eső
lejtését, és vízesésként működik, egy vízmedencébe jut, majd továbbfolyik.

Lesüllyesztés és vízlépcső - munkaközi terv és megvalósult állapot
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[...]
A főutca kapuja – két tér a Bükkös-patak hídfőinél
A Kossuth Lajos utca, Paprikabíró utca, Bükkös-part találkozásánál egy előtér alakul ki, ahol az emberek letehetik az autót,
várakozhatnak, pihenhetnek. Az úttest körül pihenő szigeteket alakítunk ki: fával, paddal. A zsilip mellett a patakpartról a
kőfalhoz simuló lépcső vezet fel a térre. Így a másik oldalon a patakhoz vezető testtől a partra helyezett köveken és a
lépcsőn át föl lehet jutni a térnek erre a részére.
A patak másik partján lévő tér már inkább az új Dumtsa utca torkolataként fog működni. Itt már kialakult a templom előtti
„sziget”, nagy fával, paddal. A túloldalon a patak partján pedig egy nagyobb ligetes pihenőhelyet alakítunk ki, a Dumtsa utcai
test-sor zárásaként. Az úttesttől a járdákat szintváltással elkülönítjük, de az úttestek méretét a lehető legkisebbre
méretezzük. A két sziget területét kis kockaköves burkolattal bővítjük. A téren áthaladó autók felé forgalomcsillapító
bukkanókkal jelezzük, hogy ez már a gyalogos zóna kapuja. Ezenkívül a Dumtsa utca torkolatánál íves vonalban helyezünk
el babákat, hogy ezzel is lassítsuk az autós forgalmat, illetve hogy belül kialakulhasson a gyalogosok számára egy védett
teresedés. Ezen a sarkon az új Turista Információ épület új Jókai Mór utcai bejárata miatt egyébként is sokan fognak erre
közlekedni.

Kossuth Lajos utca torkolata és Dumtsa utca torkolat (részlet az engedélyezési tervből)
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Dumtsa utca keresztmetszet – Eredeti állapot

Dumtsa utca keresztmetszet – Középre település
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Főtér és a csatlakozó 3 utca – rakott kő árnyalatai és a testek

Eredeti koncepcióban szereplő vízfolyás rajza (csak részben valósult meg)

Szentendre utcái – talált kövek - kis kockakő, nagy kockakő és andezit kő
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PERCEPTUAL TUNING OF A SIMPLE BOX1P
angol nyelvű publikáció
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Az írás célja [0-VII-VIII tézisek]
Ez az írás az építészet és a pszichológia (észlelés- és környezetpszichológia) néhány kapcsolódási pontjába ad
betekintést, ezen belül elsősorban abba a folyamatba, hogy hogyan fogadja be a használó az épített környezetet,
hogyan értelmezi (észleli), majd ez a befogadott információ hogyan alakul át építészeti élménnyé. Ezen
ismereteken túl, az alkotói-kutatói létforma sajátos előnyeire is szeretné felhívni a figyelmet.
A fejezetekben visszatérő elmélet összefoglalása [I-II-III-IV-V-VI tézisek]
A fejezetekben néhány kiválasztott – elsősorban az észleléspszichológia szakirodalmában ismert - fogalmat és
elméletet használok, fejezetenként más építészeti kontextusba helyezve őket, más építészeti léptékű példa
kapcsán tárgyalva, illetve más-más oldalát kihangsúlyozva a fogalmak és elméletek közötti összefüggéseknek. A
szűk32M válogatás tudatos, a kiválasztott témákat szerettem volna minél több összefüggésben bemutatni, hogy
arra inspiráljam az olvasót, hogy további összefüggéseket állítson fel a megismert elméletek kapcsán. Azt is
szerettem volna bemutatni, hogy egy-egy észlelés- és környezetpszichológiából1 merített kérdéskörnek milyen
sokféle vonatkoztatása lehet az építészetre. Így érdemes további fogalmakat és elméleteket beemelni a
pszichológia területéről az építészet területére, melyek egyesével nyitnak újabb kapukat a továbbgondolásnak.
A disszertáció tehát tartalmazza a kiválasztott észlelés- és környezetpszichológiai1F fogalmak, elméletek10M
(Érzékelés-, Észlelés folyamata, az észlelés Kontextusa, Gestalt észlelési elvek, Mentális térkép, Kaplan
preferencia elmélete) építészeti példákkal való bemutatását, és építészeti környezetbe való transzformálását.
Ezenkívül tartalmaz egy több fejezeten át kibontott saját véleményt arról, hogy milyen hatása van az emberre az
építészeti (téri- és felületi) struktúráknak, és hogyan bontakozik ki az észlelés folyamata során az építészeti
élmény. Az építészeti élményt a Kaplan elméletéből4F kölcsönzött érthetőség és izgalmasság egyensúlyának
jelenségével-, az izgalmasság fogalmát pedig az ingergazdagság fogalmával közelítem meg. Ennek kifejtéséhez
a disszertáció tartalmazza a szükséges, újonnan bevezetett fogalmak9P (részletezettségi-, és téri
ingergazdagság, strukturális-, és pszichológiai tagoltság) leírását.
Az építészeti élményt sok szempontból vizsgálhatjuk, definiálhatjuk. A disszertáció megírása közben arra
jutottam, hogy engem "a megismerés-, felfedezés folyamatának öröme" érdekel. Az az "élmény", mely a látott
(vagy más érzékszerveinkkel érzékelt) környezet és ezáltal a világ megismerésének motivációjából, és a
megoldás felé vezető apró lépések öröméből fakad. Tehát nem a teljes megismerés a lényeg, hanem a folyamat,
ami hozzá közelít.
Milyen környezet az, ahol ez meg tud valósulni? A megismerés folyamatából eredő öröm feltétele, hogy lássuk,
hogy van mit megismerni, és hogy lássunk rá esélyt, hogy a megismerés megvalósulhat. Tehát megfelelően
ingergazdag, de érthető (olvasható25M) környezetre van szükség. Ezzel visszakanyarodunk Kaplan elméletéhez.
Kaplan kísérletekkel bizonyította, hogy az emberek azokat a környezeteket szeretik, melyek megfelelően
összetettek (izgalmasak) és érthetőek ("komplexitás" és "koherencia"), vagy tartalmaznak egy ígéretet arra, hogy
ez a két követelmény a jövőben teljesülni fog ("rejtélyesség" és "olvashatóság"). Tehát van a környezetnek egy
belső logikája, mely segítségével a környezet idővel megérthető, és további információk fognak kibontakozni,
például a környezetben való mozgás során.4
A megismerés folyamatából eredő építészeti élményhez tehát megfelelő minőségű információra van szükségünk
a környezet felől. A disszertáció fejezeteinek írása közben arra jutottam, hogy ezt az információ-minőséget olyan
összetett (ingergazdag) környezetek tudják nyújtani, melyekben ugyanakkor a strukturális logika szerinti rend is
jelen van. A példák kapcsán megkülönböztettem a térészlelési- és a részletezettségi ingergazdagságot9P
(izgalmasságot). Mindkettőre jellemzően megkülönböztettem a vizuális összetettség ritmusából fakadó-, és az
ambivalenciából fakadó izgalmasságot is. Mindkettő a megismerésre irányuló figyelmet tartja fenn, ezáltal járul
hozzá a tárgyalt építészeti élmény kialakulásához. A ritmus és az ambivalencia kialakulásában és hatásában
egyaránt kulcs-szerepet játszik az észlelés időbeli és térbeli kontextusa1P,3P.
Ezen a ponton kerül képbe az építész tervező szerepe, aki építészeti élményt hoz létre olyan többolvasatú terek
és felületi struktúrák tervezésével, melyek észlelése a térbeli és időbeli kontextus szerint változik.
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The goal of this essay [theses 0-VII-VIII]
This essay offers an insight of certain connection points between architecture and psychology (perceptual and
environmental psychology), with special regard to the process how the user receives information about the built
environment, how he/she interprets (perceives) it and how this received information is transformed into an
architectural experience. It also aims to point out the unique advantages of a creator-researcher existence.
A summary of the theory recurring in the chapters [theses I-II-III-IV-V-VI-VII]
In the chapters of this dissertation I use certain select concepts and theories – primarily from perceptual
psychology literature –, placing them in different architectural contexts, discussing them in relation to examples of
varying architectural scales, and emphasizing different aspects of the correlations between concepts and theories
in each chapter. I consciously use a narrow selection as I would like to present the chosen topics in as many
correlations as possible in order to inspire the reader to seek out further connections among the theories
introduced. I also want to demonstrate the number of ways a cluster of issues taken from perceptual and
environmental psychology1 can be relevant to architecture. Therefore it is useful to apply additional concepts and
theories from psychology in the field of architecture because each of those can inspire new lines of thoughts.
This dissertation includes the introduction of selected perceptual and environmental psychology concepts and
theories1,2,3 (the process of sensation and perception, the context of perception, Gestalt perception principles2,34,
mental map5, Kaplan’s preference theory4) through architectural examples, and their transformation into the field
of architecture. It also includes my own opinion, elaborated over several chapters, on the impact of architectural
(spatial and surface) structures, and how the architectural experience develops throughout the process of
perception. I approach architectural experience through the phenomenon of balance between intelligibility and
excitingness borrowed from Kaplan’s theory4, and excitingness through the concept of richness of stimulus. To
elaborate on this, the dissertation includes the description of the necessary new concepts9P (elaborateness and
spatial richness of stimulus, structural and psychological differentiation).
The architectural experience can be studied and defined from various aspects. In the course of writing this
dissertation, I concluded that I am interested in “the joy of the process of learning and discovering”. The
“experience” arising from the motivation to know the seen (or otherwise sensed) environment and thus the world,
and from the small steps taken towards the solution. Thus it is not the moment of full comprehension, but the
process of getting close to it that interests me.
What kind of environment makes this possible? The prerequisite of the joy arising from the process of learning is
seeing that there are things to learn and thinking it possible to actually learn them. Therefore we need a suitably
stimulus rich but still intelligible (legible) environment. This brings us back to Kaplan’s theory. Kaplan proved
through experiments that people like environments that are adequately complex (exciting) and intelligible
(“complexity” and “coherence”), or contain the promise of these two requirements being met in the future
(“mystery” and “legibility”). Thus the environment has an inner logic, which helps people to eventually understand
the environment and discover further information, for example through moving in the environment.
Thus we need information of adequate quality from the environment in order to have an architectural experience
arising from the process of learning. In the course of writing the chapters of this dissertation I found that this
quality of information can be provided by complex (stimulus rich) environments where an order shaped by
structural logic is also present. In relation to the examples, I made a distinction of richness of stimulus in spatial
perception and elaborateness (excitingness). I also distinguished between excitingness arising from the rhythm of
visual complexity and from ambiguity, which both inspire the will to learn, thus contributing to the creation of the
aforementioned architectural experience. The chronological and spatial context of perception also play a key role
in the creation and effect of rhythm and ambiguity1P,3P.
This is where the designer role of the architect comes into play, who creates an architectural experience through
designing multi-faceted spaces and surface structures, the perception of which changes according to their spatial
and chronological context.
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KÖSZÖNET

konstelláció*: két ember vagy egy csoport adott időben és térben való szerencsés "együttállása"

Témavezetőimnek
Dúll Andreának
akinek szakmai tudása, példamutatása, nyitottsága és humora elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy ez az írás megszülessen
szakmai tanácsaiért, barátságáért
az intenzív közös munka és tevékenységek lehetőségéért
biztatásáért a mélypontokon és lelkesedéséért új lehetőségek esetén
Pálfy Sándornak
a nagyon hasznos észrevételekért és pontosításokért
a kezdeti kritikus- majd támogató hozzáállásért, mely fordulat megmutatta, hogy sikerült átfordítanom a témát tervező építészek számára élvezhető "történetekké"
kiszámíthatóságáért
Cságoly Ferencnek
szeretetéért
támogatásáért
és hogy egyszer a kezdetekben felkeltette érdeklődésemet az építészet iránt
és megmutatta, hogy szerinte mi a szépség
Kalmár Lászlónak aki mellett megszerettem a tervezést
Balázs Mihálynak aki mellett megtanultam a tervezést
Meggyesi Tamásnak
írásai, előadásai és személyes beszélgetéseink tartalmáért
Benkő Melindának
hogy a Városépítészet3 tantárgy feladata "ürügyén" rávezetett a városi felfedezésélmény lehetőségére
Locsmándi Gábornak a folyamatos elérhetőségért és segítőkészségért
Az Urbanisztika Tanszéknek a jól-szervezett háttérért, a doktoranduszokra szánt időért
és hogy lehetőséget adott, hogy kutatási kurzusaimat elindítsam
A kutatási kurzus hallgatóinak és a TDK dolgozatot író hallgatóknak a közös gondolkodásért
A pszichológusoknak
Ragó Anettnak, aki ismeretlenül is átsegített az elakadáson
A kutató-tervező társaknak
Kádár Bálintnak és Rab Juditnak,
akik mindig támogatnak abban, hogy érdemes kutatni, interdiszciplináris témákkal foglalkozni és nemzetközi színtéren is helyt állni
Jancsó Miklósnak, Szövényi Annának, Theisler Katinak, Szántay Zsófinak, Buella Csabának, akikkel sokat beszélgettünk kutatásról
A DLA iskola tanárainak és doktoranduszainak, az Al-Ku csoportnak, hogy tartoztunk valahová
Kerékgyártó Bélának a doktori iskolába fektetett munkájáért, tudásáért és segítőkészségéért
Azoknak az építészeknek, akik kezdeti kritikájukkal, tétovázásukkal rámutattak, hogy alkotói szemszögből nem érthető, nem érdekes a kérdéskör, amivel
foglalkozom, majd később támogatásukkal és lelkesedésükkel arra, hogy sikerült áttörnöm a falakat.
Földes Lászlónak a folyamatos érdeklődésért, nyitottságért, a józan és okos tanácsokért
A szentendrei tervezőcsapatnak a közös munkáért, és türelmükért, hogy kutatási témámat próbára tehessem
Kocsis Gáspárnak, aki fiatal és álmodozó csapatunk elképzeléseit minden erejével megpróbálta keresztülvinni a megvalósításon
Sonit Bafna-nak
megbízhatóságáért és bizalmáért
fanatikus maximalizmusáért
azokért a közös megvilágosodásokért, amiket csak a közös munkában lehet átélni
John Peponis-nak, aki példát mutatott arra, hogyan kivitelezhető a kutatói-alkotói létforma, és elhitette velem, hogy meg tudom csinálni
Sarbak Klárának, Gulyás Leventének és Kurucz Attilának,
akikkel az elmúlt két évben minden kutatási dilemmát megosztottunk, nagy terveket szőttünk, és nagyon sokat dolgoztunk
Családomnak, aki minden racionális és őrült ötletemben egyaránt kitartóan támogat
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A disszertáció egy része a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.

A kutatás 2014 évben a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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