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A Planning Horizons sorozat első része a Tér-
ben gondolkodva a brit Royal Town Planning 
Insitute (RTPI) százéves évfordulójára készült, 
elektronikus formában. A tervezés akkor és 
most is a kor aktuális kihívásaira, megoldan-
dó feladataira keresett választ. A tanulmány 
számvetést készít a mai kor azon kihívásai-
ról, melyek a következő 100 évben nagy való-
színűséggel átformálják a tervezői szakmát. 
Az emberiségre váró legnagyobb változásokat 
vizsgálja, hogy feltérképezze mit, miért, kikkel 
és hogyan kell majd csinálnunk abban a másik, 
jövőbeni világban. 

A brit, európai és fejlődő világbeli példákban, 
a válaszként megalkotott stratégiák, szakpoliti-
kák, végső soron a területi- és várostervezés is 
csődöt mondott, mert nem figyelt a hely (place), 
és a tér (space) közötti viszonyra. A térbeli 
elhelyezkedés és a saját identitású, az egyes 
tevékenységek, funkciók helyszínéül szolgáló 
földrajzi lokáció kapcsolatának tendenciózus 
figyelmen kívül hagyása miatt ugyanis, a stra-
tégiák és szabályozások (policy) együttes kom-
binációja sokszor egymás ellen hat.

Változó népességű városok és régiók szen-
vednek világszerte a közlekedés, a lakásellá-
tottság, az energia-, és vízellátás feszültsége-
itől, és egyre sérülékenyebbek az árvizekkel, 
a szélsőséges időjárás hatásaival szemben. 
A tengerszint-emelkedés, az áradások és aszá-
lyok következtében 2050-ben mintegy 200 mil-
lió klímamenekült kereshet új élőhelyet. A világ 
186 legnagyobb tengerparti városának népes-
sége robbanásszerűen nő, miközben ott emel-
kedik legjobban a tengerszint. A fejlődő világ 
országainak lélekszáma 3,2 milliárd fővel nőhet 
meg, akik zömmel informális településeken 
élnek majd. A relative gyenge tervezési rend-
szerű országokban ez kiterjedt szuburbanizá-
cióban ölt testet. Az európai régiók 60%-ában 
egyszerre fogy és öregszik el majd a népes-
ség (Magyarországon is), s térségek néptele-
nednek el. A 79 millióra növekvő népességű 
Nagy-Brittaniában ugyanakkor az okoz majd 
gondot, hogy az emberek hogyan és hol akar-
nak élni. A háztartások számának négyszere-
ződése várható, de 3,6 millio lakás és üzlet-
helyiség szembesül egyre gyakoribb árvízzel. 

A városok terjeszkedése fenyegeti a mező-
gazdasági földeket, az élelmiszertermelés 
globális rendszere pedig aláássa az élelmi-

Vajon mi a patakkő és a boronafal? Miért fon-
tos a gyerekeknek megismerniük a népi épí-
tészettel kapcsolatos alapvető fogalmakat? 
Mikor érdemes nekik megmutatni a paticsfa-
lat és a födémeket? Hogyan lehet érdeklődé-
süket felkelteni?

Mednyánszky Miklós, okleveles bányamér-
nök, városgazdasági mérnök, műemlékvédel-
mi szakértő könyvének segítségével elérhető 
a hagyományok megőrzése és a népi építészet 
továbbörökítése a gyermekeknél. Már a beve-
zetőben ez a cél fogalmazódik meg a szerző-
től, valamint az, hogy többet megtudjunk őse-
ink életviteléről, ezáltal az adott kort jellemző 
társadalmi tudásról, mely a népi építészet 
által tükröződik leginkább. Egyedül arról nem 
kapunk információt, hogy kiknek íródott a könyv, 
valamint, hogy hány éves kortól ajánlják. A szer-
ző honlapjáról eljuthatunk egy weblapra, ahol 
ezeket a tudnivalókat megtalálhatjuk, többek 
között azt, hogy a könyv elsősorban a 11-14 
éves korosztálynak szól. Ezen kívül a könyv 
megírásának motivációjáról is tájékozódunk, 

Bokor Gyöngyi formatervező kiállítása látható 
a budapesti Palmetta Design és Textilművészeti 
Galériában. Az április 9-ig megtekinthető Fold 
Works című tárlat az utóbbi évek alkotásaiból 
nyújt válogatást. A tervező ezt írja munkáiról: 

„Munkáim egyre inkább egy téma köré kezde-
nek gyűlni. Mégpedig a közönség által tetsző-
legesen vagy többféleképpen használható tár-
gyak témája köré. Ezáltal azt üzenhetem, hogy 
a formatervezés számomra inkább kísérlete-
zés, mint szigorú szabályok szerinti alkotás. 
Tulajdonképpen én mindig a szabadon formál-
hatóság szellemében hozom létre a munkáimat. 
Kezdve a hajlékony LED-szalagos lámpáktól 
a reklámzacskós állólámpáig, a repesztett-üve-
ges falikaron át a patent sorozatig. Ez egyfajta 
játékosság, ami lehet, hogy arról is szól, hogy 
egy tárgyra képtelen vagyok azt mondani, hogy 
csak egyféleképpen nézhet ki, de arról is szól 
mindez, hogy bárki elgondolkozhat azon, hogy 
milyen hihetetlenül szabad és változatos lehet 
a formatervezés.” (A galéria címe: 1111 Buda-
pest, Bartók Béla út 30.)
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Hajtogatott művek 
szerbiztonságot és a környezeti fenntartha-
tóságot. Világszerte 2,5 milliárd ember nél-
külöz higéniai-egészségügyi létesítményeket, 
és 768 millió ember ivóvize tisztítatlan. 2025-
ben kb. 2.4 milliárd ember fog krónikus víz-
hiánnyal együtt élni, az szűkös természetes 
vízkészlet miatt. Az élelmiszertermelés víz-
igénye is legalább másfélszeresére nő. A Föld 
9 milliárd lakosának etetésére az élelmiszer-
termelés 70%-os növekedésére lesz szükség, 
de a fejlett országok művelhető területének 
80%-a foglalt. A világ nagy része élelmiszert 
importál, míg a globális elosztó rendszerek 
csak 1-2 hétre raktároznak. Az alapélelmisze-
rek jó része pedig 120-180%-os drágulásnak 
néz elébe 2030-ra, a változó növénykultúrák 
és a városépítés területéhsége miatt. 

A gazdasági növekedés és fejlődés, térben 
kiegyensúlyozatlan és mind a fejlett, mind 
a fejlődő országokban elmarad az optimális-
tól. A legmódosabb európai régiók lakói 35-szor 
gazdagabbak, mint a szegényebb régióké. Az 
EU-ban a közlekedési hálózat a már most is 
jómódú térségekre koncentrálódik és az integ-
rált gondolkodás hiánya miatt egyáltalan nem 
tisztázott, hogy a közlekedési infrastruktúra 
hogyan tud hozzájárulni a gazdasági fejlődés-
hez, és a társadalmi kohézióhoz. A BRIC orszá-
gokban a létező urbánus központok és a tenger-

parti körzetekben koncentrálódik a gazdaság, 
mialatt a „hátország” elsorvad. Angliában az 
egyes angol régiók infrastruktúra fejleszté-
se közötti különbségek óriásiak, míg London-
ban ez 4333 Font/fő, addig az ország középső 
részében ugyanez 567 Font/fő. 

A gazdaság és a népesség kiegyensúlyozat-
lan növekedése következtében egyes városok és 
régiók beruházás-hiányosak, és tovább rontja 
a helyzetet, ha mindez elégtelen közlekedéssel, 
infrastruktúrával és szolgáltatásokkal is páro-
sul, így gyakorlatilag röghöz kötve a szegény-
séget. Ezek a folyamatok fokozzák a társadalmi 
egyenlőtlenségeket, rontják az emberek egész-
ségi állapotát, és növelik a környezeti veszé-
lyekkel – az éghajlatváltozással és a környe-
zetszennyezéssel – szembeni sérülékenységet. 
Ugyanazon városban, de rosszabb minőségű 
életkörnyezetben élő emberek akár 7-10 évvel 
is korábban halnak meg, más városnegyedben 
élő társaiknál. A társadalmi egyenlőtlenség, 
a lehetőségek hiánya, a környezetszennyezés 
és a döntéshozatalban való társadalmi részvé-
tel hiánya növekvő politikai instabilitáshoz vezet. 

Életbevágó annak megértése, hogy ezek 
a kérdések összefüggnek, ezért a rájuk adott 
válaszoknak is azoknak kell lenniük. Mégis 
,a stratégia- és politikaformálók, a döntéshozók 
ritkán közelítik meg ezen problémákat az egyes 
helyek eltérő karakterét, a területek használa-
ta és a különböző használati módok egymásra 
gyakorolt hatásait megértve. Ha a hely és a tér 
nem áll a gondolkodás középontjában, a ma 
kihívásából, a honlap válsága lesz.

A kutatás szerint a megfelelés záloga a hely 
és a tér viszonyrendszerének ismeretén ala-
puló stratégiai tudás, amely jóval integráltabb, 
valóban hosszú távú és a hely iránt érzéke-
nyebb tervek születését eredményezi. A stra-
tégia alkotóknak és döntéshozóknak tanulniuk 
kell a térbeli tervezés (spatial planning) elmé-
letéből és gyakorlatából, amely minden olyan 
szakpolitikát és programot is integrálni tud, 
amelyek az egyes helyek működését befolyá-
solják. Ehhez azonban jóval nagyobb térbeli 
intelligencia, a kormányzási intézményrendsze-
rek közigazgatási határokon túlmutató, kevés-
bé ágazat oritentált működése szükséges, illet-
ve olyan politikai vezetők, akik képesek felnőni 
a kor kihívásaihoz. (Láposi Roland)

(A könyvet Láposi Roland, Zsigmond László 
várostervezők és Soóki-Tóth Gábor városfejlesz-
tési szakértő alkotta önkéntes csapat fordította 
és szerkesztette. A Magyar Urbanisztikai Társa-
ság részéről Ongjerth Richárd lektorálta a fordí-
tást és egyengette a csapat útját.)

Mednyánszky Miklós új könyve gyerekeknek 

íródott a népi építészetről. Érthető, érdekes, tele 

színes gyerekrajzzal, amelyek magyarázzák a vá-

lyogfalak vagy téglafalak építését, az ácskötések 

fajtáit, a tetőfedés módjait. Bemutatja a magyar 

falvak típusait és részletesen ismerteti a falusi ud-

var építményeit: lakóházat, istállót, ólat, csűrt, 

kukoricagórét stb. A könyv mellékletét képezi  

4 db kivágómintalap, amelyekkel egy teljes pa-

rasztudvar makettje elkészíthető a részletes le-

írás alapján. Jó közös szórakozás gyereknek és 

szülőnek egyaránt.
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miszerint Mednyánszky Miklós arra törekedett, 
hogy a kötetből való oktatás a Nemzeti Alaptan-
terv által meghatározott „hon- és népismeret” 
moduljának is megfeleljen.

A könyv oly módon mesél, hogy mindenki 
számára érdekesek az olvasottak. Az oldala-
kon színes gyermekrajzokon elevenednek meg 
a leírtak, ezeket a szerző fia és lányai készítet-
ték. A fotók minősége azonban sok kívánnivalót 
hagy maga után, főként a felbontás és kompo-
zíció és sok esetben a képek hangulata tekinte-
tében. Az egyes részekben található magyará-
zatok a népi építészettel kapcsolatos fogalmak 
megismerését segítik, információt adnak arról, 
hogy hol kutathatnak, olvashatnak többet a gye-
rekek az adott témáról, vagy kiemeli, hogy az 
ország mely területén találkozhatunk az adott 
típusú házakkal. Ezekre a helyekre lehet kirán-
dulást szervezni, a gyerekek így nem csak raj-
zokon keresztül ismerik meg a népi építészetet. 

A tanulóknak csak kis száma járt már nádte-
tős házban, vagy sütött kenyeret kemencében. 
Fontos, hogy a gyerekek megismerjék és meg-

őrizzék őseink hátrahagyott értékeit, hiszen ez 
is hozzátartozik kultúránkhoz. A könyv mellék-
leteként kivágóívekből elkészíthető egy teljes 
parasztudvar makettje. Ez még közelebb hoz-
za a gyerekekhez az élet ezen területét és szó-
rakozást is biztosít. (Reizinger Zsófia)




