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A szerzõ kéziratos egyetemi jegyzetének elsõ fejezetét, a
„Települési szövettan”-t a Falu – Város – Régió c. folyóirat

2002/5 száma közölte. A témát új megközelítéssel
tárgyaló tankönyv második fejezetének elsõ részét

mutatjuk be a mielõbbi, teljes megjelenés reményében.

Az építészet felületek és tömegek, anyagok és struktúrák, vala-
mint fények és színek térbeli egységgé történõ szervezésének
költészete. A településtervezés az építészet kiterjesztése a külsõ
térre. Amikor építészeti együttesek létrehozására törekszünk,
elvben kétféleképpen járhatunk el: vagy tömegeket helyezünk
el a térben, vagy tereket hozunk létre épített tömegek segítségé-
vel. Akármilyen módszert is választunk, tudatosítani kell magunk-
ban a külsõ tér mibenlétét, a külsõ tér létrehozásának elemi
lehetõségeit és módjait, valamint a tér és a tömegek közti viszony
sokrétûségét. A tervezéselmélet nem is kezdõdhet mással, mint
ezeknek az elemi, „archetipikus” térformáknak a feltárásával.
Ezt hívjuk „a tér alapításá”-nak.

Akár tömegeket helyezünk el a térben, akár teret alakítunk
térfalak segítségével, a tér szervezéséhez nem elegendõ az
elemek ismerete: ismerni kell azokat a módszereket, amik segít -
ségével az elemekbõl, mint „szavakból” értelmes „mondatokat”,
városépítészeti együtteseket alkothatunk. Az alkotás szabad és
teremtõ folyamat, de belsõ törvényszerûségei is vannak, amiket
el lehet sajátítani. A tervezés elmélet második fejezete, a „terve-
zési modellek” ezekkel a lehetséges kompozíciós elvekkel
foglalkozik, egyben módszertani útmutatót is próbál adni az
alkotás folyamatához.

A tervezésnek szerves részét képezik azok a normatív jel-
legû elõírások, amik részben funkcionális jellegûek, részben
jogszabályi hátérrel rendelkeznek, és amiket kénytelenek va-
gyunk figyelembe venni. A normatív elõírások ismerete és
figyelembe vétele szükséges, de nem elégséges feltétele a
tervezésnek. A „normatív tervezés” alkotja a tervezéselmélet
harmadik részét.

A tervezéselmélet negyedik része a „településrendezés”-
rõl szól. A településrendezés a települések területén fekvõ föld-
részletek, területek és vonalas létesítmények (infrastrukturális
létesítmények) összehangolt fejlesztésének térbeli, mûszaki
és ökológiai vetülete. Hivatalos dokumentum, ami közérdeke -
ket szolgáló fejlesztési és építési korlátozásokat vezet be; a
településrendezési tervek e korlátozásokat legalizálják. A terv -
készítés folyamatát, a tervfajtákat, tartalmi követelményeiket
és az egyeztetések rendjét ugyancsak jogszabályok írják elõ. A
településrendezési tervek az építési engedélyezési eljárás szak-
mai és jogi megalapozását is szolgálják.

1. A tér alapítása
A térbeliség élménye az emberré válás folyamatának egyik
fontos eszköze és egyben eredménye is. Azáltal, hogy az ember
véglegesen felállt, és gerince függõleges helyzetbe került, a tér
dimenziói: az elöl és hátul, a jobbra és balra, valamint a fent és

lent új értelmet kaptak. Az ember egy mozgó térbeli koordináta-
rendszer origójában találta magát, ahol minden mérték alapja
az ember, mint mikrokozmosz. A megélt tér alapja a földfelszín,
teteje pedig a horizont fölé magasodó égbolt: ezt tekinthetjük
ma is a „külsõ tér” archetípusának.

A tér alapítását megelõzi a hely alapítása. A térben csak az
ember alapít helyet: minden építmény és épület elõször hely,
és csak e helyek hoznak létre tereket. A tér tehát a helynek
köszönheti létét, és nem megfordítva. A hely minden esetben
egyedi: itt születtem, itt lakom, ide járok dolgozni, itt éltem
hosszú ideig stb.. A helyek nem cserélhetõk fel egymással: a
hely alapvetõen egzisztenciális fogalom,* és bár földrajzilag
lokalizálható, csak minõségi kritériumai vannak. A tér ezzel szem-
ben mindaz, ami a helyek ill. a helyeket létrehozó épületek
között, mint tér-köz létrejön, mint konkrét, geometriai értelem-
ben mérhetõ entitás: tértest, ami mennyiségi  tulajdonságokkal
is rendelkezik. A hely, az épületek és a terek viszonya azonban
nem lezárt tény: köztük párbeszéd folyik. Ez utóbbiak meg
kell, hogy feleljenek „a hely géniuszának”, és megfordítva: a
hely szelleméhez az épületek és köztes terei is hozzájárulhatnak.
„A település tere olyan tér-tartományokból épül fel, amelyek a
hely oldaláról nézve a hellyéválás különbözõ stádiumaiban
vannak”.**

1.1. A megjelölt hely, mint centrum
Valószínû, hogy a vándorló, nomád embercsoportok számára a
megjelölt hely lehetett az elsõ abszolút térbeli vonat koztatási
pont, egyben a törzs „kollektív személyiségének” kivetítése.
Akár mint az õsök sírja, akár mint kultikus hely fix pontot, a
kozmosz csíráját jelenthette a külsõ, kaotikus világ tengerében,
ahová mindig vissza lehetett térni. A hely kijelölése kezdetben
szakrális vagy mágikus tevékenység volt. A hely kiválasztásához
maga a természet is kínálhatott alkalmat: ismert a szent források,
szent fák és sziklák meghatározó szerepe az ókori kultúrákban.

A hely megjelölésének szerepe azóta sem csökkent, leg-
feljebb átalakult, mert körbenõtték a települési táj eseményterei.
Az emlékezés így nem mindig a helyet, néha inkább az ese -
ményt rögzítette és õrizte meg: a megjelölt hely ekkor a meg-
jelölt idõ szimbólumává válik. Ilyenek a történelmi emlék-
mûvek, amik kollektív sikereket, gyõzelmeket vagy kollektív
eszményeket örökítenek meg. Ha a hely és az idõ megjelölését
tér-alapításnak tekintjük, akkor hasonló szerepet kell tulajdo-
nítanunk ma az urbánus környezetben kiemelkedõ, vagy más
tulajdonságuk miatt megkülönböztetett figyelmet kiváltó ún.

Meggyesi Tamás

TERVEZÉSELMÉLET

*„A helyet nem szabad összetéveszteni a térrel. A tér és a hely között az
a különbség, hogy a térnek száma, a helynek arca van. A tér, ha csak nem
kivételes, minden esetben pontos vonalakkal határolható, területe négy-
zetmilliméterre kiszámítható és alakja körzõvel és vonalzóval megrajzolha-
tó. A tér mindig geometriai ábra. A hely mindig festmény és rajz, és nincs
belõle több, mint ez az egy. A térnek képlete, a helynek géniusza van.”
(Hamvas Béla: Az öt géniusz)
**Dr. Schneller István megfogalmazása Az építészeti tér településszintû
értelmezésének lehetõségei és korlátai c. kandidátusi értekezésben
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jelzõpontoknak is. A megjelölt hely szerepét nemcsak egy pont-
szerû objektum, hanem egy jeles épület is be tudja tölteni. A
térben szabadon álló jeles építmény valójában éppúgy teret
gerjeszt maga körül, és éppúgy centruma lesz a kifelé végtelen
térnek, mint egy emlékoszlop vagy egy szobor. Ilyen szerepet
töltöttek be régen a tornyok, a kupolák, iszlám kultúrkörben a
minaretek. Nem csak a tájékozódás eszközei, hanem spirituális
tartalmak megtestesítõi is: nem csak jelzõ, hanem jelképhordo-
zó szerepük is van. A hely megjelölése, alapítása egyidejûleg a
tér alapításának õsi és meghatározó eszköze, archetípusa,
aminek alkalmazása ma is aktuális.

A hely alapításának önálló, az elõbbiekre vissza nem vezet-
hetõ változata a valós vagy/és virtuális irányok és tengelyek
metszéspontja, mint az ókori városalapítások szakrális közép-
pontja. Ezt jelölték ki a kardinális égtájak segítségével Pekingtõl
kezdve az azték templomvárosokon át Rómáig. Ez a módszer
kis léptékben ma is használható: egy pontszerû objektum
helyét valós vagy virtuális tengelyek metszeteként is meg lehet
keresni. Ezzel a módszerrel rokon az emlékmû vagy jeles épít -
mény mozgásirányba történõ elhelyezése, adott esetben tenge-
lyes rávezetése, ami egyben a megérkezést, az út értelmét és
beteljesedését is jelképezheti. Hasonló szerepet töltenek be a
magyar falvak templomtornyára tájolt országutak, vagy a radiális
utak tengelyében feltûnõ és a város szimbólumává vált építmé-
nyek.

A centrum, a hely vagy jelzõpont, a hely pontszerû megje-
lölése mai térszervezési feladataink megoldásában is fontos
szerepet játszhat. Az ilyen pontszerû objektumnak mindig egye-
dinek, megismételhetetlennek kell lennie. Ebben az esetben –
miként a görög templomrom még ma is – értelmet, jelentést
ad a tájnak, és közvetlen környezetének alakítására is orientáló
hatással lehet. Ezeket a létesítményeket ezért oriens-nek is
nevezhetjük. A radiális elrendezésû együttesek és városrészek
fókuszában rendszerint ilyen oriens áll. Az obeliszk, a szobor, a
kút, vagy az óratorony sokszor a terek tagolásának is eszköze
lehet pl. egymáshoz kapcsolódó terek csuklópontjain, vagy
virtuális térfalak jelzéseként.

A pontszerû vagy vertikális objektumok ismétlése már egy
összetettebb térszervezési mûveletnek felel meg: a sorolás pl.
a vonal ill. az út, a raszterben történõ ismétlés pedig a sík, vagyis
a határolt tér alapításának eszköze lehet. Ismertek az ókori
kultúrák szakrális helyei fel vezetõ felvonulási utak, amiket szob-
rok kísértek. A pontsor – aminek anyaga bármi lehet – ma is
alkalmas az útvonal, a lineáris kompozíció, vagy egy virtuális
térfal vonalának kijelölésére.

1.2. A határolt és a kerített tér
A földfelszín minden külsõ, természetes tér szükségszerû alapja,
a természetes és az épített környezetnek is közös eleme, a
folyamatosság megtestesítõje. Teret legegyszerûbben úgy le -
hetne létrehozni, hogy ha a természetes terepen egy adott
kiterjedésû felületet mesterségesen síkká alakítanánk.

Ez lenne  – a „megjelölt hely” mellett – a külsó tér másik
archetípusa. A tér határait a mesterséges sík és a természetes,
de nem-sík (vagyis görbült , ill. szabálytalan felületû) környezet
metszete hozná létre. Itt jelenik meg elõször a tér belsõsége,
mint a külsõségtõl elkülöníthetõ tériség-fajta, amit innentõl
kezdve joggal nevezhetünk határolt térnek. A határolt tér a
megjelölt tér inverze: míg az utóbbi maga körül gerjeszti a teret,

határai elvben a végtelenbe vesznek és ezért nyitott, az elõbbi
önmagában hoz létre egy tértestet, ami határoltsága következ-
tében véges, vagyis zárt. A tér legegyszerûbb esetben a határ
jelzés-értékû megvonásával, vagyis virtuálisan is létrehozható.
Ismert módszer a tér sarkainak kijelölése faágak, póznák, vagy
oszlopok segítségével. Az így kijelölt tér egy virtuális sátor sarok-
tartó pilléreit is jelképezheti, ami adott esetben vászonnal, szõ-
nyeggel, hánccsal ki is tölthetõ. Jelzõpontok sora is betöltheti a
tér határolásának szerepét, így pl. egy fasor is, ami egy utat
kísér, vagy teret határol körbe. A határolt tér széle önmagában
nem föltétlenül fizikai entitás: szerepét a felület textúrájának a
vége is betöltheti. Egy vízfelület pl alakjára való tekintet nélkül
is határolt térnek tekinthetõ. Ezzel egyidejûleg adódik a tér
tagolásának lehetõsége, aminek legkézenfekvõbb eszköze a
felület textúrájának megváltoztatása. Határolt térnek tartjuk ezek
után a homogén textúrájú tér-részeket, valamint a természetes
terep határvonallal vagy jelzõpontokkal kijelölt és ezáltal a külsõ
környezettõl leválasztott részét is. A határolt tér egyik legõsibb
változata a sülylyesztett tér, aminek széle földbevágás, támfal,
rézsû, vagy lépcsõzés is lehet. Ennek ellentéte a terasz. A tér-
részek elhatárolásának egyik leghálásabb eszköze szintbeli
különbségek létrehozása. Az ilyen tér-részek alakja, egymáshoz
való viszonya, a rézsûk vagy támfalak, valamint a lépcsõk a
külsõ tér építészeti elemei. Végül nem zárhatjuk ki a téralakítás
eszköztárából a ferde síkot, valamint a görbült felület sem, mint
ahogy a terep természetes modulációi is válhatnak – a térhatá-
rolás más eszközei mellett – a tervezett tér alapsíkjává.

A határolt tér az építészet természetes és nélkülözhetetlen
eszköze. Több, egymáshoz közel álló, de egymástól független
építménybõl álló együttes elemeinek összetartozását az is erõsí-
teni tudja, ha az együttes közös, homogén alapsíkot kap. Az
alapsík környezettõl eltérõ textúrája biztosítja a tér „másság”-át,
vagyis tér-határoló szerepet tölt be. Ennek egyik ismert példája
a párizsi Parc de la Villette, aminek homogenitását a 100 m-es
hálóban elhelyezett, pirosra festett dekonstruktivista építmé-
nyek, a „folie”-k biztosítják. Jó példa arra, hogyan lehet egyforma
pontszerû létesítmények szabályos ismétlésével teret definiálni.

Ha a határolt teret természetes, növényi jellegû, vagy épí-
tett fal határolja, kerített térrõl beszélünk. A fal az építészet alap -
témája, az építés legõsibb szerkezete. Szerepe mindig az, hogy
a teret két tér-félre bontsa, és hogy markánsan megteremtse a
belsõ és a külsõ tér kettõsségét, tovább növelje a tér határoltsá-
gának, vagyis zártságának mértékét. A falnak magassága, tö-
mörsége és vastagsága van, amik a térhatárolás eszközei. A fal
ugyanakkor kommunikációs szerepet is betölt: nemcsak elvá-
laszt, hanem a rajta létesített nyílások révén össze is köt. A fal
szerepét a tömör falazott szerkezetek mellett többek közt transz-
parens térfalak: térrács, korlát, mellvéd, oszlopsor, üveg, fasor,
sövény stb.. is be tudják tölteni. Ha ehhez hozzávesszük a fal
anyagában, textúrájában és architektúrájában, valamint a nyílá-
sok kialakításában rejlõ kimeríthetetlen lehetõségeket, akkor
elmondhatjuk, hogy a fal és a kerített tér szinte maga az építé-
szet. A fedél – ehhez képest már szinte csak ráadás. A határolt
és a kerített tér a megjelölt hely mellett a másik archetipikus
térforma.

Maga a fal önmagában – miként az alapsík is – csak kétdi-
menziós alakzat. De ha meghajlik, megtörik, vagyis kilép e
tartományból és egy területet részben vagy egészében körbezár,
a kerített terek végtelen változatai és kombinációit hozhatja
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létre. Falak csatlakoztatásával jön létre a belsõ és a külsõ sarok
ismert kettõssége: a belsõ tér védelmet, meghittséget, „kuckót”
biztosító konvexitása és a konkáv külsõ tér, ami inkább taszít,
mint vonz. A falak csatlakozásával és térbeli kombinációjával,
vagy a tér teljes körülkerítésével a kerített térnek alakja (ovális,
szögletes stb…), nagysága (tágas, szûkös), arányai (keskeny,
folyosószerû, centrális stb.), tagoltsága (homogén, osztott stb.)
és irányítottsága van. A kerített tér esetében már szerephez
juthatnak a tér minõségi dimenziói: így a relatív nyitottság vagy
zártság, a térfal áttörtsége, a használat nyilvánosságának mértéke,
a tér intenzitása stb. A modern építészet kezdeteinek termékeny
vívmánya volt az épület-doboz falsíkokra történõ „dekonstruk-
ciója”, ami egy egészen másfajta építészetet tett lehetõvé. Ha
a falat ennek szellemében alkalmazzuk, a tér alakításának,
tagolásának kimeríthetetlen eszköztárához jutunk.

A határolt vagy/és kerített terek olyanok, mint a szavak: a
valóságban értelmes mondatokká fûzhetõk. Ehhez szükség van
egy „kreatív nyelvtanra” is: az ilyen terekbõl ugyanis összetett
kompozíciót lehet készíteni. Létezhetnek köztes terek is, amik
a szomszédos terek közti elválasztás, átmenet, vagy éppen
kapcsolat megszemélyesítõi. A terek egymást térben átfedhetik,
áthathatják, aminek eredményekképpen új términõségek
jöhetnek létre (I. a 2.5. alfejezeteiben).

1.3. A fedett tér.
Ha a földfelszín, ill. annak egy kerített része a tér alapsíkja, akkor
az épületek fedele, mint épített, mesterséges szerkezet bizo-
nyos értelemben az égbolt szerepét pótolja (ezt fejezi ki az
égbolt és a boltozat szavaink közös magva, vagy a menny,
amibõl a mennyezet szavunk ered). A fedél a fal mellett a másik
õsi épületszerkezet, a fedett tér a harmadik archetipikus külsõ
térforma. Térhatároló szerepe nemcsak a belsõ térben mutat-
kozik meg: a fedél ugyanis önállóan, a többi téralkotó elemtõl
függetlenül is képes teret definiálni. Míg az elõbbi õse a barlang
lehetett, az utóbbié inkább a lombos fa, vagy az erdõalja. Leg-
egyszerûbb formában nem más, mint póznákra kifeszített bõr-
vagy vászontetõ, ami viszont a sátor elõdje. A fedett tér eszerint
eredendõen oldalt nyitott tér, oldalfalai a függõleges támaszokra
redukálódnak. A fedél térszervezõ kapacitása akkor domborodik
ki, ha elvonatkoztatunk a fal szerepétõl. A fedél ugyanis pótol-
hatja a falat, vagy pedig eleve olyan tér definiálásában vesz
részt, amelyik nyitott kíván maradni. A térhatárolás függõleges
elemei, a támaszok ilyenkor a fal szerepét csak jelzésszerûen
töltik be. Ebben az értelemben a fedél elsõsorban épületszer-
kezet. Ezért prímér jelentõségû minden vázszerkezet, ami a fal
folytonos természetével szemben az alátámasztást pontszerûvé
teszi, és nyitva hagyja a térhatárolás kérdését. Az ilyen vázszer-
kezet õse valószínûleg a sátor, ahol a rúd vagy oszlop tölti be a
tartó szerkezet szerepét. A fedél késõbbi formái egyértelmûen
az épületszerkezetek fejlõdésére utalnak. Ezek közt, mint tud-
juk, az oszlopgerenda-födém klasszikus rendszere mellett a leg-
nagyobb karrierje a boltozásnak volt, korunkban pedig a vasbe-
ton héjaknak és vázszerkezeteknek, valamint a felület-elvû
építésnek (pl. a „folding”) van. Az egykori londoni kristálypalota
óta egyre népszerûbbek az üvegdongák, valamint az áttetszõ,
finom növényi rostokra emlékeztetõ és üveggel kitöltött váz-
szerkezetek, amik már szinte városrész nagyságú terek lefedé -
sére is alkalmasak. Köztük kiemelkednek Calatrava híres kon-
strukciói, mint pl. a lisszaboni pályaudvar.

1.4. A tömeg és a tér viszonya.
Épületeink zöme kívülrõl nézve tömegszerû: falakkal és fedéllel
határoltak. A tömegek és a pontszerû alakzatok, a határolt ill. a
kerített, valamint a fedett terek által létrehozható terek közt
analógia fedezhetõ fel: a „megjelölt hely ”-nek a szoliter épület-
tömeg által gerjesztett külsõ tér, a kerített térnek az épületen
belüli udvar-tér, a kerített terek közti térnek pedig az épület-
tömegek közt létrejövõ köztes tér felel meg. A szabadon álló,
szoliter jellegû építmény akkor is a táj fókuszává válhat, ha nem
oriens. Az ilyen építmény azonban helyet definiál és teret ger-
jeszt maga körül – vagy megfordítva: beolvad a tájba; környe-
zetének szerves részévé válik. Ha több ilyen szoliter épületnek
kell megjelennie, akkor az elõbbiek mellett köztük térbeli
viszonylatok is keletkeznek; ezek különbözõ fajtáit nevezzük
gyûjtõnéven köztes térnek.  Ha az épület nem zárt tömeg, ha-
nem megmozdul, szárnyat növeszt és ezzel elõteret képez,
vagy belsõ udvart zár körbe, udvar-térrõl beszélünk. A szoliter
tömeg és külsõ tere, valamint az udvar-tér egymás inverzei: az
elsõ esetben a tömeg áll a térben, a másodikban a tér van a
tömegben. A tömeg és a tér közti lehetséges viszony nak még
két alapesete van: az egyik a tér a térben, a másik a tömeg a
tömegben. Az elõbbi nem más, mint határolt vagy kerített tér.
Utóbbinak a valóságban a sûrûn, szinte hézagtalanul beépített
városrészek egy-egy önállóan értelmezhetõ épülete felel meg.
Az udvar-tér, valamint a köztes tér és különbözõ kombinációik
teszik ki zömében a települések külsõ terét. Az épített tömegek
térbeli elrendezésének tervezése is elsõsorban ezek alakítására
irányul: el kell döntetnünk, hogy tömegeket helyezünk el a
térben, vagy tereket határolunk le tömegek segítségével.

1.41. Az udvar-tér
Az udvar-tér olyan külsõ tér, aminek sarkai zártak. Az udvar-tér
legegyszerûbben úgy származtatható, hogy a tömegbõl kivá-
gunk egy darabot. A kerített tértõl abban különbözik, hogy térfalai
épített tömegeket rejtenek: a fal mindig épületek határfelülete.
Az udvar-térnek morfológiailag két kényes része van: a sarkok
és a határoló térfalak. Ami a sarkokat illeti, azok csak zárt formá-
ban hoznak létre valódi udvar-hatást; ha a sarok kinyílik, kiderül-
het, hogy valójában inkább egy viszonylag zárt térhatású városi
térrõl, vagyis a köztes tériség egyik változatáról van szó.

Az udvar-tér az emberi kultúrák bensõséges, ugyanakkor
kimeríthetetlen szellemi és funkcionális tartalommal rendelkezõ
térkategóriája, egyben a negyedik archetipikus térforma. Bensõ-
ségessége elsõsorban annak köszönhetõ, hogy a védettséggel
kapcsolatos legkülönbözõbb fizikai, biológiai, lelki, társadalmi,
szellemi igényeket képes kielégíteni. A zárt udvar-tér maga
eredetileg nyilván nemcsak védelmi, hanem szakrális célokat
is szolgálhatott. Az udvar a keresztény hagyományban a
„mennyei Jeruzsálem” megjelenítõje, a „hontus conclusus” para-
dicsomi képének urbánus változata, ami a maga jellegzetesen
négyzetes formájával és a belsõ térfalak oldalainak hármas tago-
lásával kozmológiai képletnek is tekinthetõ. Ez utóbbi leginkább
a kolostor-udvarok építészetében és az iszlám mecsetekben
ölt testet. Ez utóbbiak a nyüzsgõ, zajos városi utcák forró és
piszkos környezetében a csend, a nyugalom és az elmélyülés
oázisának szigetei, középen az élet vizét jelképezõ, vagy a
rituális tisztálkodást szolgáló kúttal.

Az udvar-tér jellegét a közösségi használat, vagyis a nyil-
vánosság mértéke jelentõsen befolyásolja. Eszerint az udvar
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lehet teljesen zárt, vagyis magánhasználatú, lehet korlátozottan
közhasználatú, de lehet közterület jellegû is. A magánudvarok
közé tartoznak a mediterrán kultúrák átriumos udvarai, vagy a
magyar udvarház. A köztes kategóriában a magán-használatú-
hoz közelebb állnak pl. az emeletes zártudvaros bérházak
udvarai, a nyitottabbak közé sorolhatjuk a 20. századi keretes
beépítésû lakótömbök udvarait, az angol court-okat, míg a
korlátozottan közhasználatú kategóriába tartoznak a középüle -
tek belsõ udvarai, a kolostor udvarok, vagy a középkori ere-
detû Begina-udvarok. Közterület-jellegû zárt udvarterek vi-
szonylag ritkán fordulnak elõ: ilyenek voltak pl. egyes ókori
görög agorák és római fórumok, vagy a barokk korban kedvelt,
a sûrû települési szövetbe mesterségesen bevágott király-terek
(place royal-ok vagy plaza real-ok).

Az elõbbi zárt udvarterek mellett léteznek nyitott udvarte-
rek is, ahol a nyitottság mértéke építészeti változó. Így nyitott
udvartér keletkezik, ha valamelyik térfala áttört, transzparens
jellegû, vagy egyszerûen hiányzik. A lehetséges változatok ad-
dig minõsíthetõk udvartérnek, amíg marad a térnek legalább
egy zárt belsõ sarka. A nyitott udvarterek klasszikus példáit
szolgáltatják a barokk kastélyok és paloták court d’honneur-
jei. Valójában minden U alakú beépítés nyitott udvar-teret hoz
létre, ami magánudvarként, vagy közterületi elõtérként is szol-
gálhat. Az udvartér a közterület és a zárt létesítmény közti átme-
net. A kifelé nyitott udvartér barátságos, fogadókész, a kinyújtott
kart formázza. Az átmeneti tér fontos térkategória, mert képes
a külsõ terek differenciálására. A nyitott udvartér önálló térbõvü-
letként is megjelenhet. A zárt térfal merev elhatárolódását ked-
vezõen oldhatja, ha enyhén behajlik vagy öblöt képez, és ezzel
az utca forgatagától védett pihenõ hellyel kínálja meg az arra
járókat. Általában a konvex térfal vonzó, a konkáv taszító hatású.

1.42. A köztes tér
A köztes terek tipológiájának két fõosztálya van, amik közt
folyamatos az átmenet. Az egyiket az jellemzi, hogy az épület-
tömegek szabadon állnak a térben: diszjunkt halmazok, vagyis
nem hatják át egymást. A másikat az jellemzi, hogy az épületek
közti köztes térség áthatásokban gazdag, és az áthatások ma-
guk folyamatosak, vagy rendszeresen ismétlõdnek. Az elõzõ-
nek az olyan környezet felel meg, amit egymástól viszonylag
nagy távolságban lévõ, egymástól független egyedi épülettö-
megek hoznak létre, míg a másik a hagyományosan zárt térfallal
rendelkezõ utcák és terek világa. Az elõzõ esetben a térhatároló
falak hiányoznak, a külsõ tér tér-testként nem is értelmezhetõ,
kifelé végtelen, részei (ha vannak) egymásba átfolynak, a tér-
rendszer kifelé nyitott és áramló jellegû. A másik esetben a tér
térfalai egzaktak, relatív zárt tértestek jönnek létre, amik alak-
tani ismérvekkel jellemezhetõk. Az elsõ a modernizmus térél-
ményéhez, a második a tradicionális városi térhez kötõdõ emlé -
kekhez kötõdik. A külsõ térnek ez a lehetséges kettõs felfogá-
sa jól leírható az alaklélektan figure-ground, alak-háttér, fekete-
fehér, teltüres kategóriáival. Az egyik esetben az alak az épület,
háttere a külsõ tér, a másikban az alak a tértest, aminek az épület
a háttere. Ebbõl a szempontból a szoliter tömeghez képest külsõ,
végtlen tér képviseli az egyik, a tömegbe zárt udvar-tér a másik
végletet. A külsõ tér azonban nem föltétlenül „üres”: a kertváros
eszme pl. a köztes teret a természet, ideális esetben az erdõ
megszakítatlan, folyamatos „közegeként” képzelte el. Ezt az
ideált eddig talán a finn építészet közelítette meg a legjobban.

A valóságban a külsõ terek végtelen változatossága és kimerít -
hetetlen kombinációi hozhatók létre. A zárt utcák és terek kép-
viselik a külsõ terek ötödik archetípusát. Végül az áramló külsõ
tér ideáját, mint a végtelen természet közegét, ahol épületeink
Le Corbusier szerint napfényben és levegõben fürdenek, tekint -
hetnénk a külsõ tér hatodik archetípusának - ami valójában az
elsõ, a meghatározó, a mindig jelenlévõ természetes közegnek
felel meg.

Az utca – mint már láttuk – értelmezhetõ úgy, mint ami
ingatlanokat szervez. Vizsgálható úgy is, mint elsõdlegesen
forgalmi és városszerkezeti tegely. Jelen esetben az utcát külsõ
térként értelmezzük. A tértestként leírható utcák elsõsorban a
térfalak folyamatosságával (vagy szakaszosságával) és
változatosságával, alaprajzi és magassági vonalvezetésükkel,  vala-
mint keresztmetszetükkel jellemezhetõk. Ha a tereket tértestek-
ként szemléljük, akkor jellemezhetõk az alaprajzi formával (sza-
bályos: kör, elliptikus, négyzet, téglány, trapéz, összetett stb..
és szabálytalan alakú), az alapsík tagoltságával, valamint a tér-
falak jellegével. Mivel az utcák és a terek összefüggõ hálózatot
alkotnak, vagyis tértestei egymáshoz kapcsolódnak, beszélhe -
tünk a városrész) közösségi tereinek városépítészeti arculatáról
és kompozíciós jellegérõl. Amennyiben a városépítészeti terve-
zés épületegyüttesek létrehozására irányul, valójában épülettö-
megeket és /vagy tértesteket szervezünk a térben: ennek mód-
szereirõl szól e jegyzet 3.0. fejezete.

1.43 Az átmeneti tér.
Az eddig tárgyalt tériség-fajták archetipikusak, egyszerûbb for-
mákra nem vezethetõk vissza. Ezek a terek rendelkeznek bizo-
nyos minõségi dimenziókkal, amiket már eddig is érintettünk:
ilyenek pl. a tér külsõsége vagy belsõsége, zártsága vagy nyitott-
sága. A zártság és/vagy a nyitottság mértéke, valamint a külön-
bözõ tértartományok közti átmeneti és kapcsolati terek tipológiá-
ja minden környezetkultúra szerves része.

A tömeg és külsõ tér közti merev választó vonal oldását
szolgálja a fal pillérekkel történõ kiváltása: az egyik oldalán áttört
zárt belsõ tér közvetlen kapcsolatba kerül a külsõ térrel, és ezzel
maga is a külsõ tér részévé válik. Ez a se-nem-belsõ, se-nem-
külsõ állapot teremti meg a tér átmeneti jellegét. Ezzel a lehe -
tõséggel az építészet szinte a kezdetek kezdetétõl él. Az átme-
neti tér önálló tér-tartománnyá is válhat. Elsõsorban mediterrán
tájakon jellegzetes az egyébként zárt, fedett belsõ terek egyik
oldalon történõ megnyitása. Az épületet körülvevõ fedett osz-
lopsor pl. mint a peripterosz templomokat körbefogó keskeny
tér-sáv éppúgy ebbe az átmeneti kategóriába tartozik, mint
negatívja: a perisztil udvart, az agorát határoló fedett oszlopsor,
az árkád, vagy a magyar tornác. Átmeneti tér nemcsak külsõ és
belsõ, hanem külsõ-külsõ és belsõ-belsõ terek közt is létesíthetõ.

A városépítészet fontos témáját az eltérõ használatú terek
különbözõ típusai közti kapcsolatok képezik. A kapcsolati terek
önálló eseménytérré vagy tértartománnyá is válhatnak. Az átme-
neti tér mindig két, a nyilvánosság szempontjából különbözõ
használatú tériség: általában köz- és magánterületek találkozá-
sának és áthatásának színtere. Az áthatás terében létrejövõ zsilip-
szerû, közvetítõ vagy csomópont-jellegû tér mindkét irányban
világossá teszi a tér használatának megváltozott jellegét. Az át -
meneti tér ( in-between vagy transition) kulcsfogalma a küszöb
(threshold). Egzisztenciálisan mind a közösségi, mind a magán-
terek hajlanak az elidegenedésre, ezért a lényeg, ami életet
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adhat, az a kapcsolatokon múlik. A küszöb biztosítja nem csak a
relatív elhatárolást, hanem a két szféra közti kommunikációt is.
Ebben az értelemben maga a fal is küszöb, mert betöltheti a
teljes elzárkózás szerepét, de a rajta lévõ nyílások, bejáratok,
kapuk, ajtók, ablakok, valamint az ezt hangsúlyozó tér-modulá-
ciók: elõterek, lépcsõk, hidak stb. révén a kommunikáció eszkö-
zei és építészeti megnyilvánulásai is lehetnek. Az átmeneti tér,
mint küszöb a be- és kimenet, a megérkezés és távozás, valamint
az emberi kapcsolatok napi liturgiájának kerete. Az átmeneti
tér és létesítményei az építészet egyik legfontosabb kulturális
változója.

1.44. Terek áthatása
Ha egy szoliter épület teret gerjeszt maga körül, akkor a köztes
tér több épület által gerjesztett tér interferenciájaként is felfog-
ható. Ez az interferencia a mágneses térmezõk, vagy a többpó-
lusú hullámok analógiájára is értelmezhetõ, és így két vagy több
térmezõ áthatásaként írható le. Ha a teret térsávokra bontjuk,
akkor azok egymással áthatásba kerülhetnek. Az áthatás min-
dig kreatív esemény, ami értelmezésre szorul, és általában meg-
feleltethetõ a valóságban is lejátszódó folyamatoknak. A terve-
zésnek ez a módszere ezért szimulációnak is tekinthetõ.

Áthatásról beszélünk akkor is, amikor egy tér egyidejûleg
két tér-alakzatnak is része. Ebben az esetben az áthatás terérõl
mindkét teret egyidejûleg lehet érzékelni. Ilyen térnek tekint -
hetjük pl. a hossz- és kereszthajóval rendelkezõ templomok
négyezeti terét, vagy az L alakú középkori városi tereket, mint
két közel téglalap alakú tér áthatását, de a zárt beépítésû utcák
keresztezõdésének térsége is áthatás: két lineáris térsáv met-
szete. Az elõzõ példák esetében az egymással átfedésbe kerülõ
tereknek van közös határfaluk, de ez a határfal áttetszõ, transz-
parens. A transzparens térfal-hatást térburkolattal, oszloppal,

szoborral, növényzettel stb. föl lehet erõsíteni. A térfal áttet-
szõvé tételének mai eszköze az üveg: az üvegfal látszólag
összemossa a külsõ és a belsõ teret, mégis érzékelhetõ, kemény
falat képez.

Terek áthatásáról beszélünk akkor is, amikor a tér vertiká-
lisan egymásra helyezett tér-rétegbõl tevõdik össze. Ilyen
„szuperpozíció” eredményét mutatja pl. a párizsi Parc de la
Villette. Szuperpozíciónak tekinthetõ két vagy több koordiná-
tarendszer,  vagy kétfajta hálózati rendszer áthatása is. Szu-
perpozíció esetében a tér-rétegek egymástól szintben el is vál-
hatnak és önálló életet élhetnek – ha van közös részük, „met-
szetük’; amin keresztül mintegy átlátható a rétegek viszonya. A
szuperpozíció nem csak vertikálisan, hanem horizontálisan is
értelmezhetõ. Az egymás mögötti tér-rétegek ábrázolásának
technikáját elõször a kubista képzõmûvészet fedezte fel; az
építészet számára ez az egymás mögé helyezett tér-rétegek
transzparenciáját, áttetszõségét jelenti. A gyakorlatban ennek
megfelelõen a külsõ terek elsõdleges, másodlagos, harmadlagos
stb.. térfalairól is beszélünk. A látvány annál gazdagabb, minél
több, mélységi irányban egymás mögött feltûnõ tér-réteg
érzékelésére nyílik lehetõség.

Az átmeneti tér és a terek áthatása alapvetõen térszervezési
módszer. Alkalmazásukkal nem csak a tér összetettsége és jelen-
tésgazdagsága növelhetõ, hanem segít ellenállni a kísértésnek,
hogy az építészet a saját világába zárkózzon. A külsõ térrel
való kommunikáció lehetõsége több, mint  „a környezethez
való alkalmazkodás”. Arról van szó, hogy milyen mértékben
képes a személy  – metaforikus értelemben: az egyedi épület -
közösségben élni. Mennyiben „nyitott” ez a viszony egyrészt a
más-ságra, másrészt a végtelenre. A „nyitottság”-ot etikai kér-
désnek is tekinthetnénk, ami messze túlmutat mûvészeten,
esztétikán, teljesítményen és személyes hitvalláson.

Részlet Gianbattista Nolli Róma térképébõl (1748), amely nemcsak az utcák és terek szövedékét, hanem a korlátozottan közhasználatú épületbelsõket
és udvarokat is feltünteti. (A fenti kéziratot kísérõ gazdag képanyagot technikai okokból nem tudtuk reprodukálni.)


