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A CSR Hungary (Corporate Social Responsi-
bility) 2012-ben a környezeti és a társadalmi 
fenntarthatóság szempontjából – Budapest 
kivételével – 143, egyenként  tízezer lakos-
nál nagyobb települést hasonlított össze, 
hogy kimutassa: melyik „a legélhetőbb vá-
ros” ma Magyarországon.  A felmérés során 
a Központi Statisztikai Hivatal adatait, a te-
lepüléseken folyamatban lévő, illetve terv-
be vett fejlesztéseket, valamint a személyes 
látogatások tapasztalatait vetették össze. A 
lista élére Szolnok került. Az eredményen 
maga Szolnok városa, illetve lakói voltak a 
legjobban meglepődve. De értetlenül fo-
gadták az eredményt a településfejlesztők 
és az építészek is, mert − mint kiderült − 
nemcsak a környezetkultúra, de pl. az iden-
titástudat sem szerepelt az értékelés szem-
pontjai között. Ezért nem árt, ha rákérde-
zünk: mik is az élhető város kritériumai? Ez 
a problematika elválaszthatatlan attól a 
kérdéstől, hogy miben áll egy település 
identitása és karaktere.  

A város szó lehetséges jelzőinek ma már 
kultúr- és eszmetörténetük van. A moderniz-
mus hőskorában, amikor mindent elölről 
akartunk kezdeni, az élhető város minde-
nekelőtt a régi meghaladását jelentette. 
Modelljei közt olyan szlogenszerű, forma-
lista logók tűntek fel, mint pl. a vertikális 
város (az angolok horizontális jellegű kert-
városaival szemben), a lineáris város, a 
funkcionális város, az autókor városa, a mo bil 
város, az úszó város stb., amik mindegyike 
egy-egy alternatív, de szebb jövőt hirdetett. 
Félő, hogy amikor ma a gazdaságosság, a 
fenntarthatóság, az ellátottság, a fejlődési 
potenciál stb. töltik be a korábbi modellek 
szerepét, ismét elsikkad a lényeg. Az, hogy 
minden település egyszeri, megismételhetet-
len jelenség, személyiség, aminek joga van 
a létezéshez, és ami nem merül ki a gazda-
sági és műszaki alépítményben, de még 
talán a fizikai környezet minőségében sem. 

Ezért nem árt, ha a következőkben nem 
alulról felfelé, hanem felülről lefelé gondol-
juk végig, mitől is élhető egy település, 
mitől válik élhetetlenné, és hogy mit értünk 
identitáson. 

A jelenkori paradigmaváltás egyik kulcs-
szava a HELY. Erről Heidegger vagy Norberg-
Schulz sokat írtak, de itt most csak három 
másik jelentős megközelítést emelek ki, 
amihez könnyű kapcsolódni. Ezek Gaston 
Bachelard, Charles Foucault és Anthony Vid-
ler. Gaston Bachelard ad hangot először 
annak a tapasztalatnak, hogy emlékeink 
nem annyira az időhöz, mint inkább a 
helyhez kötődnek. E szerint a tér arra való, 
hogy megszámlálhatatlan bugyraiban 
összesűrítve őrizze az időt.1 Híres könyvé-
ben a szeretett terek origójából, valamint a 
házból mint „a világ nekünk kiutalt szegleté-
ből”2 indul ki. A saját tér a biztonság és a 
boldogság fészke, és ha ez eltűnik, kialakul 
az otthontalanság érzése. Charles Foucault 
éppen ezeket a „hely-telen” helyeket, vagy 

„másfajta tereket” veszi szemügyre, amiket 
– az utópiákkal szemben −  heterorópiáknak 
hív. Ide sorolja pl. a börtönt, a nyilvánoshá-
zakat, a kórházat, a pályaudvarokat stb., de 
külön csoportot alkotnak az idő megidé-
zésére szakosodott terek, mint pl. a múze-
umok, a színházak és mozik, vagy a rituális 
terek. Anthony Vidler Bachelard tradicioná-
lis, szerethető tereinek eltűnését siratja, és 
ehhez kapcsolódva felvázolja a modern 
otthontalanság és elidegenedés kialakulá-
sának okait.  A nagyvárosokban már nin-
csenek házak, a városlakók egymásra rakott 
dobozokban élnek, amik közt a természet 
is eltűnőben van. Mindhárom kutató a 
lakhatás feltételeinek tragikus megromlá-
sáról ír, vagyis nem azt mutatják be, hogy 

miért élhetők, hanem éppen hogy miért 
nem élhetőek mai városaink.

Az élhetőség feltételei eszerint mélyeb-
ben gyökereznek embervoltunk természe-
tében, aminek megromlását ezért aligha 
tudjuk orvosolni külsődleges eszközökkel. 
A nagyváros mint lakóhely élhetetlensége 
nyilván összefügg jelenkori kultúránk elide-
genedésével. Cságoly Ferenc szerint a kor-
szellem épp ellentétesen működik, mint a 
hely szelleme.3 A genius loci térben kötött, 
de időben végtelen; a korszellem időben 
kötött, és térben végtelen. A ter mészetes 
hely szelleme embertől füg getlen, ám a 
korszel lem teljes egészében az emberi szel-
 lem terméke, és függetlenné válhat a hely 
szellemétől. Ami szemünk előtt zajlik, az 
Cságoly szerint a korszellem és a hely szelle-
meinek háborúja. A harc egyáltalán nincs 
eldöntve. A korszellem ugyanis változik és 
nehéz ellenállni neki, de a hely szelleme 
elvileg marad, bár fenyegetettsége növek-
szik. E háborúnak azonban nem kell szük-
ségszerűen az egyik pusztulásával végződ-
nie. Kenneth Frampton kritikai regionalizmu-
sa épp arról szól, hogy hogyan lehet a két, 
látszólag egymást kizáró minőséget integ-
rálni.4 Lehet, hogy Szent Györgynek nem 
legyőznie kellene a sárkányt, hanem meg-
szelídítenie, hogy munkára foghassa. Ezek 
után érdemes meggondolni, mit is jelent 
a hely szelleme, aminek eltűnése nemcsak 
környezetünk szellemi elszegényedésével jár, 
hanem az élhetőséget is befolyásolja.    
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Számunkra – legalábbis itt, a Kárpát-me-
dencén belül – megkerülhetetlen Hamvas 
Béla megközelítése, amit Az öt géniusz című 
írásában fejt ki.5 E szerint az öt géniusz: a 
ködös és fagyos észak, kelet a maga vég-
telen síkságaival, a mediterrán dél jovialitása, 
a polgárosult és gazdag nyugat, és mint 
önálló genius: Erdély kivétel nélkül minden 
tájunkon, településünkben és mentalitá-
sunkban jelen vannak, de nagyon különbö-
ző arányokban (1. ábra). Ennek az öt alak zat-
nak a szövevényében való részesedés teszi 
a magyar embert és a magyar tájakat 
magyarrá.6 Biztos, hogy ezért is érezzük 
magunkat „otthon”. Hozzáteszi azonban, 
hogy „A géniusz másik oldala, hogy démon. 
A magyar nép életének irányítója történe-
tének legnagyobb részében, kifelé is, de 
főképpen befelé démoni gyűlölködés 
volt.”7 „Mert az itt élő ember legelső ösztön-
szerű mozdulata a magyarral szemben az 
elutasítás és a negatívum és a nem.” „…az 
egységnek ez a hiánya akadályozta meg a 
népet nemcsak abban, hogy történeti 
céljait elérje, hanem abban is, hogy önma-
gában (…) elviselhető életet éljen.”8 Csá-
goly Ferenc szerint a genius ellentéte a 
diabolus globalis. A városok korlátlan, rákos 
növekedése és arctalansága pl. a globali-
záció egyik megnyilvánulása, mintegy a 
globalizáció AIDS-e, ami csak szaporodás-
ra képes, de közben elpusztítja az őt fenn-
tartó szervezetet. 

A globalizáció és a többszörös identitá-
sok zavaró világában érdemes odafigyelni 
egy másik magyar világmodellre is, ami az 
élő, beszélt nyelv és a tradicionális, lokális 
gondolkodásmód minőségeiben való ré-
szesedéssel írható le. Annak kifejtését, hogy 
végül is: mi az, hogy magyar, Karácsony 
Sándornak köszönhetjük: hogy a „magyar” 
nem faj, nem vér, hanem lélek, mentalitás 
és kultúra dolga.9 De „a magyar észjárás”10 
nemcsak a nyelvben, hanem a települési 
és építészeti kultúrákban is tetten érhető. 
Karácsony Sándor az élő beszédben olyan 
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2. ábra • A magyar ház genetikus tipológiája

1. ábra • Hamvas Béla öt géniusza

minőségeket nevezett meg, mint az egy-
szerűség, a szó eredeti, ősi értelmében vett 
primitív-archaikus, a szemléletes-érzéki, a 
mellérendelő, valamint a tőmondatokkal 
építkező additív mondatfűzés. Nem lenne 
nehéz ezeket a minőségeket Bartók zené-
jében is felfedezni. Ennek az analógiának 
az érvényességéről nemcsak a porta elren-
dezésében és a magyar parasztház archa-
ikus egyszerűségében, vagy a tipológiában 
megnyilvánuló additív jellegű és melléren-
delő épületbővítésekben, hanem az alföl-
di halmazos városok organikus alaprajzán, 
vagy a fraktálokra emlékeztető útelágazá-
sok tér- és szerkezetteremtő erejének láttán 
is meggyőződhetünk11 (2., 3., 4. és 5. ábra) 
.Tudatosítani kellene a saját identitásunkat 
képviselő nyelvi és gondolkodási struktú-
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hogy kimutassa: melyik „a legélhetőbb vá-
ros” ma Magyarországon.  A felmérés során 
a Központi Statisztikai Hivatal adatait, a te-
lepüléseken folyamatban lévő, illetve terv-
be vett fejlesztéseket, valamint a személyes 
látogatások tapasztalatait vetették össze. A 
lista élére Szolnok került. Az eredményen 
maga Szolnok városa, illetve lakói voltak a 
legjobban meglepődve. De értetlenül fo-
gadták az eredményt a településfejlesztők 
és az építészek is, mert − mint kiderült − 
nemcsak a környezetkultúra, de pl. az iden-
titástudat sem szerepelt az értékelés szem-
pontjai között. Ezért nem árt, ha rákérde-
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A város szó lehetséges jelzőinek ma már 
kultúr- és eszmetörténetük van. A moderniz-
mus hőskorában, amikor mindent elölről 
akartunk kezdeni, az élhető város minde-
nekelőtt a régi meghaladását jelentette. 
Modelljei közt olyan szlogenszerű, forma-
lista logók tűntek fel, mint pl. a vertikális 
város (az angolok horizontális jellegű kert-
városaival szemben), a lineáris város, a 
funkcionális város, az autókor városa, a mo bil 
város, az úszó város stb., amik mindegyike 
egy-egy alternatív, de szebb jövőt hirdetett. 
Félő, hogy amikor ma a gazdaságosság, a 
fenntarthatóság, az ellátottság, a fejlődési 
potenciál stb. töltik be a korábbi modellek 
szerepét, ismét elsikkad a lényeg. Az, hogy 
minden település egyszeri, megismételhetet-
len jelenség, személyiség, aminek joga van 
a létezéshez, és ami nem merül ki a gazda-
sági és műszaki alépítményben, de még 
talán a fizikai környezet minőségében sem. 
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annak a tapasztalatnak, hogy emlékeink 
nem annyira az időhöz, mint inkább a 
helyhez kötődnek. E szerint a tér arra való, 
hogy megszámlálhatatlan bugyraiban 
összesűrítve őrizze az időt.1 Híres könyvé-
ben a szeretett terek origójából, valamint a 
házból mint „a világ nekünk kiutalt szegleté-
ből”2 indul ki. A saját tér a biztonság és a 
boldogság fészke, és ha ez eltűnik, kialakul 
az otthontalanság érzése. Charles Foucault 
éppen ezeket a „hely-telen” helyeket, vagy 
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és építészeti kultúrákban is tetten érhető. 
Karácsony Sándor az élő beszédben olyan 

keletdél

Erdély

észak

nyugat

háromosztatú ház soros beépítés kétsoros beépítés

toldott tornácos beépítés valódi tornácos ház családi ház és villa

hézagos zártsorú beépítés zártsorú beépítés kétsoros zártsorú beépítés
5  Hamvas Béla: Az öt géniusz. Életünk könyvek. 

A Magyar Írószövetség Nyugat-magyarorszá-
gi Csoportjának kiadása, 1988.

6  L. Meggyesi Tamás: A Kárpát-medence géniu-
szai. In: Számadás. TERC Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft., Budapest, 89. oldal.

7  Hamvas Béla, id. mű, 97. oldal.
8  Hamvas Béla, id. mű,  73. oldal.

2. ábra • A magyar ház genetikus tipológiája

1. ábra • Hamvas Béla öt géniusza

minőségeket nevezett meg, mint az egy-
szerűség, a szó eredeti, ősi értelmében vett 
primitív-archaikus, a szemléletes-érzéki, a 
mellérendelő, valamint a tőmondatokkal 
építkező additív mondatfűzés. Nem lenne 
nehéz ezeket a minőségeket Bartók zené-
jében is felfedezni. Ennek az analógiának 
az érvényességéről nemcsak a porta elren-
dezésében és a magyar parasztház archa-
ikus egyszerűségében, vagy a tipológiában 
megnyilvánuló additív jellegű és melléren-
delő épületbővítésekben, hanem az alföl-
di halmazos városok organikus alaprajzán, 
vagy a fraktálokra emlékeztető útelágazá-
sok tér- és szerkezetteremtő erejének láttán 
is meggyőződhetünk11 (2., 3., 4. és 5. ábra) 
.Tudatosítani kellene a saját identitásunkat 
képviselő nyelvi és gondolkodási struktú-

9  Karácsony Sándor életművéről kitűnő elem-
zést ad Miklóssy Endre: Túl a tornyon, melyet 
porbul rakott a szél c. könyvében. Széphalom 
Könyvműhely, Budapest, 2001.

10 A Magyar észjárás c. könyv fakszimile kiadása: 
Magvető Kiadó, Budapest, 1985.

11  L. Meggyesi Tamás: Települési kultúráink. TERC 
Kiadó, Budapest, 2008.



54 55országépítő • 2014 | 2 országépítő • 2014 | 2

rákat, és meg kellene próbálni azokat érvé-
nyesíteni az építészetben és a környezet-
tervezés mai feladataiban is. A hamvasi és 
a karácsonyi örökség feldolgozása és aktua-
lizálása még várat magára. 

Ottlik Gézának van egy remek esszéje 
arról, hogy mi a regény.12 Nehéz ellenállni 
an nak, hogy ennek alapján analóg érte-
lemben a településeket is egy-egy regény-
hez hasonlítsuk. A regények mindenekelőtt, 
és a településekhez hasonlóan egyedi léte-
zők, vagyis sajátos identitásuk van. Ezeket 
a regényeket, illetve településeket több 
száz évvel ezelőtt kezdték el írni, és még 
most is íródnak. Ebben mi is részt veszünk 

– vagyis felelősek vagyunk identitásuk meg-
őrzéséért vagy megteremtéséért. Végül a 
regények – legalábbis, ha megérdemlik ezt 

a nevet – minden esetben a világ teljes, 
összetett és sértetlen valóságát képezik le 
a maguk egyedi módján (ha nem, akkor 
legfeljebb ponyváról van szó) – miként min-
den település is ezt teszi. Ottlik szerint „a 
regény maga mondja el, hogy miről szól. 
És körülbelül azt mondja, hogy ő nem mon-
dani akar valamit, hanem lenni akar valami. 
Kérdezzük hát azt, hogy mi a regény.”13

Ha Ottlik Géza szerint a regény egyide-
jűleg a valóság modellje, akkor számunkra 
a település egyidejűleg maga a valóság. A 
regényben a valóságnak legalább négy, 
egymástól elkülöníthető, de egymásba 
szövődő rétege jelenik meg. Ezeket rendre 
a regény szó kezdőbetűjével R0-val, R1-gyel, 
R2-vel és Rr-rel jelöli. Az  R0 leegyszerűsítve: 
maga a sztori a szó köznapi értelmében. Ha 
a rétegeket R helyett a település kezdőbe-

tűjével, T-vel jelölnénk, akkor a T0 mindaz, 
amit a településben élők mindennap lát-
nak és megélnek: a házak és utcák tárgyi 
világa. Az R1 Ottliknál a regény abszolút 
közelnézete: akivel a történet megesik, aki 
a regényt írja vagy mondja, illetve a főhős, 
akinek a szemével a világot látjuk. Az ennek 
megfelelő T1  az, ahogy a települési táj 
bennünk megszületik mint szubjektív va-
lóság. Az R2 a regény abszolút távolnézete: 
a kívülálló, a vándor, az idegen szemével, 
aki más világokat is ismer. A települések 
esetében a T2 az a „viszony”, ami a mi vilá-
gunk és a lehetséges „más világok” közt 
feszül.  Végül az Rr a regény „stílusa”, belső 
arányai és ritmikája, az a költői minőség, ami-
ben az előbbi rétegek átszíneződnek, és 
ami sajátosan egyedivé teszi az egészet. A 
te lepülések esetében a Tt réteg az előbbi 
ré tegek „megköltése” (Heidegger szavaival), 
a lét minőségi dimenziója, költői minősége. 

3. ábra • Úthálózati rendszerek 4. ábra • Közterek tipológiája

12 Ottlik Géza: A regényről. In: Próza. Magvető 
Kiadó, Budapest, 1980 (184−200. oldal). 13 Id. mű, 185. oldal.

Ahogy a regény maga az R0, R1, R2 és Rr  ré tegek együttese, úgy a 
település is a T0, T1, T2 és Tt rétegek egymásra épülő kompozi-
tumaként írható le. 

A települések élhetőségéhez hozzátartozik  az a felismerés is, hogy 
az otthon, vagy is a települési táj „létformája” – hogy egy szép 
magyar szót használjunk megjelölésére –: a jelenés.14 Ellentétben 
a jelenség szó indoeurópai változataival, amik minden esetben 
látszatot mondanak és gondolnak (Erscheinung, appearance, 
apparence, appa renza), a magyar nyelv arra utal, hogy igazából az 
a valóság, ami számomra van jelen, vagyis jelenvaló-ság, ami ne-
kem világlik föl,15 és – ismét az indoeurópai hagyománnyal szem-
ben – ez nem látszat, hanem maga a valóság, a lényeg. Christopher 
Alexander szerint életünk születéstől halálig és felkeléstől elalvásig 
jól leírható szerepek és dramaturgiai keretek ős képei, archetípusai, 

illetve azok konkrét változatai közt folyik.16 Ezeket a kereteket 
patternnek nevezte el, ami eredetileg ismétlődő alakzatot, sablont, 
motívumot jelent; magyarul talán környezetmintát lehetne monda-
ni. A megfigyelés alapja az, hogy napjaink reggeltől estig szerepek 
egymásutánjából épülnek fel, és e szerepek sikeres eljátszásához 
megfelelő építészeti keretekre, vagyis dramaturgiai környezetre van 
szükségünk. A patternekben környezetünk olyan tradicionális alap-
szavai öltenek testet, mint pl. a bejárat, a kapu, a kerítés, az udvar, 
a ház, a kert, az utca stb. A lokális környezetminták felismerése, 

„gyűj tése” sok tekintetben párhuzamba állítható a népdalgyűjtéssel, 
és már az alsófokú oktatásban is lenne helye. Kari Jormakka egye-
nesen mindennapi rítusainkról beszél,17 és kimutatja, hogy ezek 
zömének szakrális eredete is lehet. Egy ilyen gyűjtemény olyan 
lenne, mint egy sajátos nyelv szótára. Minden jellegzetesen ismét-
lődő helyzetre lenne egy-egy „szavunk”, vagyis patternünk. És ha 
tudnánk, hogy miként lehet e szavakat értelmes mondatokká fűzni, 
vagyis ha ismernénk a környezetminták nyelvtanát, akkor a terve-
zés olyan lenne, mint az élő beszéd. Ezt a beszédet mindenki ér-
tené, és használni is tudná, hiszen a kultúrával együtt sajátítja el. 

 A színházi és nyelvi analógia tovább is folytatható. „Színház az 
egész világ”, mondja Shakespeare, és valóban: a város mint színház 
az egyik legfontosabb analógia. Ennek jogán érdemes próbálkoz-
ni Peter Brook színházelméletének analóg értelmezésével. E szerint 
négyféle színház van: a „holt” színház, a „szent” színház, a „nyers” 
színház és a „közvetlen” színház.18 A „holt” színházat a legkönnyebb 
felismerni: a nézőtér üres (6. ábra). Analóg értelemben ez azoknak 
a városrészeknek felelne meg, amelyek a tervezés során esetleg 
jó színházként indultak, de a valóságban hamar kihűltek: az utcák 
és terek üresek. Ma már „holt városrészek”, jóllehet egykor politikai, 
ideológiai vagy/és építészeti szándékok lázában, egy „boldogabb, 
szebb jövő” jegyében, vagy egy kor narcisztikus önelégültségének 
árnyékában születtek. A „szent” színház és vele a „szent város” ere-
detileg rítusokból jött létre, de ezek a rítusok vagy elvesztek, kiüre-

5. ábra • Utcák tipológiája

6. ábra • A holt színház

14  A jelenés szót Böhm Antal után Füst Milán vezette be az esztétikába. 
Látomás és indulat a művészetben. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963.

15  Az előbbi szavak gyökerében rejlő latin aperio ige eredetileg azt jelen-
tette, hogy 1. felnyit; 2. megnyit, járhatóvá tesz; 3. napfényre hoz, látha-
tóvá tesz; 4. kinyilatkoztat; a pareo ige alapjelentése pedig megjelenik, 
megnyilvánul.

16  Christopher Alexander: Pattern Language. Oxford University Press, New 
York, 1977. A könyvről elemzést ad Meggyesi Tamás in: Számadás. TERC 
Kiadó, Budapest, 2011, 21−30. oldal.

17  Kari Jormakka: Heimlich Manoeuvres – Rituals in Architectural Form. 
Hochschule für Architektur und Bauwesen, Weimar Universität 1995. 

18  Peter Brook: Az üres tér. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1973.
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és a településekhez hasonlóan egyedi léte-
zők, vagyis sajátos identitásuk van. Ezeket 
a regényeket, illetve településeket több 
száz évvel ezelőtt kezdték el írni, és még 
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a maguk egyedi módján (ha nem, akkor 
legfeljebb ponyváról van szó) – miként min-
den település is ezt teszi. Ottlik szerint „a 
regény maga mondja el, hogy miről szól. 
És körülbelül azt mondja, hogy ő nem mon-
dani akar valamit, hanem lenni akar valami. 
Kérdezzük hát azt, hogy mi a regény.”13

Ha Ottlik Géza szerint a regény egyide-
jűleg a valóság modellje, akkor számunkra 
a település egyidejűleg maga a valóság. A 
regényben a valóságnak legalább négy, 
egymástól elkülöníthető, de egymásba 
szövődő rétege jelenik meg. Ezeket rendre 
a regény szó kezdőbetűjével R0-val, R1-gyel, 
R2-vel és Rr-rel jelöli. Az  R0 leegyszerűsítve: 
maga a sztori a szó köznapi értelmében. Ha 
a rétegeket R helyett a település kezdőbe-

tűjével, T-vel jelölnénk, akkor a T0 mindaz, 
amit a településben élők mindennap lát-
nak és megélnek: a házak és utcák tárgyi 
világa. Az R1 Ottliknál a regény abszolút 
közelnézete: akivel a történet megesik, aki 
a regényt írja vagy mondja, illetve a főhős, 
akinek a szemével a világot látjuk. Az ennek 
megfelelő T1  az, ahogy a települési táj 
bennünk megszületik mint szubjektív va-
lóság. Az R2 a regény abszolút távolnézete: 
a kívülálló, a vándor, az idegen szemével, 
aki más világokat is ismer. A települések 
esetében a T2 az a „viszony”, ami a mi vilá-
gunk és a lehetséges „más világok” közt 
feszül.  Végül az Rr a regény „stílusa”, belső 
arányai és ritmikája, az a költői minőség, ami-
ben az előbbi rétegek átszíneződnek, és 
ami sajátosan egyedivé teszi az egészet. A 
te lepülések esetében a Tt réteg az előbbi 
ré tegek „megköltése” (Heidegger szavaival), 
a lét minőségi dimenziója, költői minősége. 
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12 Ottlik Géza: A regényről. In: Próza. Magvető 
Kiadó, Budapest, 1980 (184−200. oldal). 13 Id. mű, 185. oldal.

Ahogy a regény maga az R0, R1, R2 és Rr  ré tegek együttese, úgy a 
település is a T0, T1, T2 és Tt rétegek egymásra épülő kompozi-
tumaként írható le. 

A települések élhetőségéhez hozzátartozik  az a felismerés is, hogy 
az otthon, vagy is a települési táj „létformája” – hogy egy szép 
magyar szót használjunk megjelölésére –: a jelenés.14 Ellentétben 
a jelenség szó indoeurópai változataival, amik minden esetben 
látszatot mondanak és gondolnak (Erscheinung, appearance, 
apparence, appa renza), a magyar nyelv arra utal, hogy igazából az 
a valóság, ami számomra van jelen, vagyis jelenvaló-ság, ami ne-
kem világlik föl,15 és – ismét az indoeurópai hagyománnyal szem-
ben – ez nem látszat, hanem maga a valóság, a lényeg. Christopher 
Alexander szerint életünk születéstől halálig és felkeléstől elalvásig 
jól leírható szerepek és dramaturgiai keretek ős képei, archetípusai, 

illetve azok konkrét változatai közt folyik.16 Ezeket a kereteket 
patternnek nevezte el, ami eredetileg ismétlődő alakzatot, sablont, 
motívumot jelent; magyarul talán környezetmintát lehetne monda-
ni. A megfigyelés alapja az, hogy napjaink reggeltől estig szerepek 
egymásutánjából épülnek fel, és e szerepek sikeres eljátszásához 
megfelelő építészeti keretekre, vagyis dramaturgiai környezetre van 
szükségünk. A patternekben környezetünk olyan tradicionális alap-
szavai öltenek testet, mint pl. a bejárat, a kapu, a kerítés, az udvar, 
a ház, a kert, az utca stb. A lokális környezetminták felismerése, 

„gyűj tése” sok tekintetben párhuzamba állítható a népdalgyűjtéssel, 
és már az alsófokú oktatásban is lenne helye. Kari Jormakka egye-
nesen mindennapi rítusainkról beszél,17 és kimutatja, hogy ezek 
zömének szakrális eredete is lehet. Egy ilyen gyűjtemény olyan 
lenne, mint egy sajátos nyelv szótára. Minden jellegzetesen ismét-
lődő helyzetre lenne egy-egy „szavunk”, vagyis patternünk. És ha 
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zés olyan lenne, mint az élő beszéd. Ezt a beszédet mindenki ér-
tené, és használni is tudná, hiszen a kultúrával együtt sajátítja el. 

 A színházi és nyelvi analógia tovább is folytatható. „Színház az 
egész világ”, mondja Shakespeare, és valóban: a város mint színház 
az egyik legfontosabb analógia. Ennek jogán érdemes próbálkoz-
ni Peter Brook színházelméletének analóg értelmezésével. E szerint 
négyféle színház van: a „holt” színház, a „szent” színház, a „nyers” 
színház és a „közvetlen” színház.18 A „holt” színházat a legkönnyebb 
felismerni: a nézőtér üres (6. ábra). Analóg értelemben ez azoknak 
a városrészeknek felelne meg, amelyek a tervezés során esetleg 
jó színházként indultak, de a valóságban hamar kihűltek: az utcák 
és terek üresek. Ma már „holt városrészek”, jóllehet egykor politikai, 
ideológiai vagy/és építészeti szándékok lázában, egy „boldogabb, 
szebb jövő” jegyében, vagy egy kor narcisztikus önelégültségének 
árnyékában születtek. A „szent” színház és vele a „szent város” ere-
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14  A jelenés szót Böhm Antal után Füst Milán vezette be az esztétikába. 
Látomás és indulat a művészetben. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963.

15  Az előbbi szavak gyökerében rejlő latin aperio ige eredetileg azt jelen-
tette, hogy 1. felnyit; 2. megnyit, járhatóvá tesz; 3. napfényre hoz, látha-
tóvá tesz; 4. kinyilatkoztat; a pareo ige alapjelentése pedig megjelenik, 
megnyilvánul.

16  Christopher Alexander: Pattern Language. Oxford University Press, New 
York, 1977. A könyvről elemzést ad Meggyesi Tamás in: Számadás. TERC 
Kiadó, Budapest, 2011, 21−30. oldal.

17  Kari Jormakka: Heimlich Manoeuvres – Rituals in Architectural Form. 
Hochschule für Architektur und Bauwesen, Weimar Universität 1995. 

18  Peter Brook: Az üres tér. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1973.



56 57országépítő • 2014 | 2 országépítő • 2014 | 2

sedtek, vagy siralmas állapotba kerültek19 (7. ábra). Ezek után a „nyers” 
színház, és vele a közönséges, harsány város még mindig a legel-
fogadhatóbb változat (8. ábra). Mert ez az élet, a zaj, a színek, a 
szagok és a látványok színháza: az őszinte és mindennapi örömö-
ké. Természeténél fogva ellentéte a „szent” városnak és mindenfé-
le reprezentációnak. Ami pedig a „közvetlen” színházat illeti, Peter 
Brook egy olyan ideális színházról beszél, ami a téma, a darab, a 
rendező, a színész, a díszlet- és jelmeztervezés, a világítás stb. pár-
beszédéből alakul ki – vagyis egy folyamat eredménye (9. ábra). A 

„közvetlen” város is egy folyamat: a helyi kultúra, a döntéshozók, a 
résztvevők, építők, a lakosok és a sétálók párbeszédének eredmé-
nye kellene hogy legyen. Ezért nem lehet elvárni egy máról hol-
napra tervezett és megépített városrészről, hogy olyan legyen, 
mint egy régi. Ami pedig a „díszleteket” illeti, azok a mindennapi 
élet fizikai kereteihez, talán a „patternek”-hez hasonlíthatók. Peter 
Brook szerint a rendezői – és analóg értelemben a „településren-
dezői” – gondolkodáshoz hozzátartozik a negyedik dimenzió, az 
idő is: nem színpadi festményt, hanem eleven, mozgó képeket 

kellene alkotni. Peter Brook szerint a jó díszlettervező elképzelése 
csak lépésről lépésre, fokozatosan ölthet formát, mert együtt halad 
a rendezővel. A „közvetlen” város is talán elsősorban az, amit az utca 
kíván, aminek „díszleteit” csak tér-időben lehet kibontani. A könyv 
végén a szerző egy egyszerű „egyenletet” állít fel: a közvetlen 
színház = RRA. A jó színház a repetition (R), a representation (R) és 
az assistance (A) egysége. A repetition, vagyis az ismétlés veszélye 
az, hogy utánzássá válik, vagyis tagadja az élőt – mégis nélkülöz-
hetetlen. A környezet alakításában a patterneknek alapvető szere-
pük lehet, de a „tipizálásnak”, a mechanikus ismétlésnek, a klónozás-
nak nincs helye. Az ellentmondásra a representation adja meg a 
választ: a bemutatás inkább megjelenítés legyen, amikor a tradíció 
nem másolássá, hanem újraértelmezéssé válik. Végül az assis tance 
szó a francia nyelvben a közönségre, a nézőkre is utal: a rendező 

– vagyis a várostervező – a nézőket: a lakókat képviseli, nekik „asz-
szisztál”. Mert ha így van, akkor „… a szemek, a nézőpontok, a vágyak, 
az összpontosított figyelem asszisztálásával – valóban megjelení-
tés lesz az ismétlésből”.20 

A település jelentésrétegei kimeríthetetlenek. Az építészeti ré-
tegelméletek közt figyelemre méltó Heinz Tesar rétegelmélete.21 Ő 
ugyan csak épületekről beszél, de értelemszerűen utcákra, városok-
ra, illetve települési tájakra is gondol – sőt, kifejezetten ajánlja, hogy 
járjunk a városban, és közben rajzoljunk, mert a puszta nézés nem 
elég: mozgásban és manuálisan is át kell élni a látványt.22 A lehet-
séges rétegek közt megemlíti a földtani rétegeket és a földrajzi 
környezetet, az anyagok rétegét, a történelmi idő lenyomatait, az 
egyes korok gondolkodását, a közösség jelenlétét, és magát az 
építészetet mint látható és láthatatlan természetű szellemi és érzé-
ki rétegződést, miközben rámutat arra, hogy a német nyelvben a 
történelem (die Geschichte) és a rétegzettség (das Geschichte) szavak 

7. ábra • A szent színház

8. ábra • A nyers színház

9. ábra • A közvetlen színház

19  „Azért nem értjük meg a katarzist, mert azonossá vált egyfajta érzelmi 
gőzfürdővel. Azért nem értjük meg a tragédiát, mert összekeveredett a 
hősök hősködésével. Mágiát akarunk, de összekeverjük a hókuszpókusz-
szal, és reménytelenül összekutyultuk a szerelmet a nemiséggel, a 
szépséget az esztétizálással.” (Id. mű, 120. oldal)

20  Id. mű, 197−198. oldal.
21  Heinz Tesar-szövegek Gyöngy Katalin fordításában olvashatók Rétegek 

címen in: Magyar Építőművészet 1989/4. Két kiváló elemzés: Kovács Péter: 
TesaRétegek in: Magyar Építőművészet 2009/6 (53.), valamint Berta Erzsé-
bet in: Disputa 2009/07−08., Fórum.

22  „Keresztülmenni a városon, a városban rajzolni, helyben rajzolni, ezek a 
legfontosabb dolgok, amiket meg kell tenni, mielőtt épít az ember. Az 
emberek, akiket a városban ismerünk, az élmények, amiket talán koráb-
ban a városban szereztünk, számomra éppoly fontosak. Az építészet a 
város történelmének és az egyének konfrontációja. Ezeket a pólusokat 
kell összeegyeztetni, azaz ezt a dualitást szóra bírni. Ezáltal jöhet létre az 
építészet.” (Gyöngy Katalin fordítása az idézett helyen.)

csak nemükben különböznek egymástól. Míg 
a hely szellemének fogalmát meg teremtő Hei-
degger azt állítja, hogy az alkotás hozza létre 
a helyet, Norberg-Schulz szerint fordítva: a hely 
az alkotás alapja, addig Tesar foly tatja a helyet, 
és szerinte az építészetnek a meglévő rétegek 
kompozitumát mindig egy új réteggel kellene 
gazdagítania. Érdemes idézni Mako vecz Imrét: 

„Nehéz megérteni, hogy a műveltség egy táj – 
metatermészet, amely ben közlekednünk kell, 
ismernünk kell az összefüggéseket, a jeles sze-
mélyek gondolatait, azok kapcsolatát más sze-
mélyek, csoportok gondolataival.”23 Az idé zet 
meg is fordítható: minden táj egyben művelt ség 
is. Talán ez az, ami az élhetőség alapja: legalább-
is az, amiért érdemes egy adott helyen élni.

Tamás Meggyesi: THE IDENTITY OF THE CITY
What are the conditions for a liveable city? This 
issue is inherently inseparable from the identity 
and the character of a settlement. All settlements 
have irreplaceable individual characters, with 
their own right to existence, which is not restrict-
ed to their economic and technical foundations 
or even to the quality of the physical environ-
ment. The conditions of liveability are rooted 
deep in the nature of our humanity, the deterio-
ration of which cannot be therefore remediated 
with external means. Large cities are unliveable 
to the extent that our present-day culture is alien-
ated. It must be considered that if a place loses 
its spirit, not only will that result in the spiritual 
impoverishment of our surroundings, but it also 
influences liveability. Besides that, the author 
discusses the world models developed by 
Hamvas and Karácsony and tries to find answers 
through theatrical and linguistic analogies. 

Imre Makovecz wrote: „It is difficult to under-
stand that culture is a landscape; a sort of meta-
nature in which we must pass through, recognize 
the correlations, the thoughts of eminent persons 
and the correlation of those with the thoughts of 
other people and groups.”   The quote can be re-
versed: all landscapes are cultures of their own 
as well. Maybe this is what constitutes liveabil-
ity; or at least this is why it is worth living at any 
given location.    

23 Makovecz Imre: Írások, 1989. In: Magyar Építő-
művészet, 2011/5, 3. oldal.

Szent István Egyetem, 
Állatorvostudományi Kar, 
a főbejárat környezetének 

KERTÉPÍTÉSZETI MEGÚJÍTÁSA 

Szilágyi Éva, Vincze Attila
fotók: Szilágyi Éva

A magas színvonalú építészeti alkotások mellett nem téveszthetjük szem elől az 
igé nyes, művészi ihletettségű környezet ki alakítását. Ehhez bátor és kitartó kert- és 
tájtervezőkre, jó megbízókra, és nem utolsósorban becsületes kivitelezőkre van 
szükség. Manapság minden sztenderdizá lódik, a lelkünk éppen ezért igényli az olyan 
finom, vidám, érzékeny, egyedi alkotásokat, amelyek figyelembe veszik a történel-
mi hátteret, a város szövetének adottságait, a megbízó és a használók igényeit. Az 
Or szágépítő folyóirat határozott szándéka, hogy a jövőben az ilyen alkotásokat Ol-
vasóink is megismerhessék.          

Herczeg Ágnes

A magyar állatorvosképzés története 1787-ig nyúlik vissza. Ekkor kezdte meg műkö-
dését a Pesti Egyetem Orvosi Karán az Állatgyógyászati Tanszék és Állatgyógyintézet. 
Több költözést követően 1879-ben ke rült az intézmény a mai campusra, amelynek 
terveit Steindl Imre készítette el. Hét olasz reneszánsz stílusú pavilon épült fel, angol 
ízlésű fásított kerttel. Steindl a kivi telezésbe bevonta állandó partnereit: a pavilonokat 
Zsolnay-kerámiák díszítik. Az egyes épületeken az ott oktatott tárgyhoz illő ábrázo-
lások (állatfejek, kémikusok, állatcsontok, mikroszkóp, könyv stb.), a kerítésen állat-
fejek láthatók. Az emeletes főépületet Róth Miksának tulajdonított ólom üveg ablakok 
díszítik. Az idők folyamán jelentősen bővült az intézmény területe és épületeinek 
száma. A II. világháború után a járóbeteg-forgalom is átalakult, ekkor már főként 
csak lovak és kutyák érkeztek. A gyógyítás egyéb szegmenseinek tanulmányozásá-
hoz tangazdaságot kívántak létrehozni a hallgatóknak. A hetvenes években a 
campuson több épületet elbontottak, helyükre újak kerültek. Ekkor épült fel példá-
ul az aulának, tornacsarnoknak, étteremnek helyet adó, többszintes, közismert fő-
épület. Az állandó helyhiány miatt a kilencvenes években megszületett a második 
campus terve az üllői Dóra-majorba. Ebből azonban végül csak a nagyállat-klinika 
és a kapcsolódó központi épület valósult meg Makovecz Imre tervei alapján. Az István 
utcai campus ezzel párhuzamosan kisállat klinikával, hallgatói központtal és új elő-
adóval bővült. A napjainkban a Szent István Egyetem önálló karaként működő 
intéz mény 1897-ben kialakított angol ízlésű, szobrokkal ékesített, fásított kerttel 
rendel kezik, amely máig őrzi eredeti szerkezetét.

A jelenlegi főbejárat korábban az egyetem egyik hátsó bejárata volt. Itt hajtották 
be az állatokat, s ehhez nagy, burkolt területet alakítottak ki. A főbejárat eredetileg 
a ma könyvtárként funkcionáló főépületnél volt, a Rottenbiller utcában. Később a 
Beth len utcai modern épületszárnyon keresztül lehetett gyalogosan bejutni az 
egyetem területére. Az autóforgalom növekedésével az István utcai bejárat jelentő-
sége foko zatosan felértékelődött. Környezetét a 80-as évek végén rendezték, ekkor 
állították fel Domonkos Béla bronzból készült, Magyar szürke bika című szobrát, amely 
azóta az egyetem életében meghatározó szimbólummá vált. A bejárati rész 2012 
decemberéig építészetileg és kertépítészetileg nem fejlődött. A szobor egy elha-

A képeket a szerző bocsátotta rendelkezésünkre.




