
034 | FSM

refuse
reduce
resell
repair

Szerző / author 
Ujlaky István

Többet fogunk sétálni, meglát-
juk az innovációt egy lepusz-
tult farmernadrágban is, és 
nem dobunk ki semmit – tár-
gyat, időt, de régi értékeket 
sem. Nagyjából ilyen elvek men-
tén épülhetnek fel, alakulhat-
nak át városaink a jövőben.

We will walk more, we will rec-
ognize innovation even in a pair 
of shabby jeans, and we won't 
throw away anything – neither 
things, nor time, not even old 
values. Our cities could be built 
and transformed in the future 
along similar principles.

ARCHITECTURE

A jövő városa
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Egyetlen hátborzongató számmal be-
bizonyíthatjuk: a fenntarthatóság és 
a jövőnk szempontjából az építészet 
kulcsfontosságú. Merthogy az üveg-
házhatású gázok globális kibocsá-
tásának mintegy húsz százalékáért 
az építőipar felel, nagyobb részben 
az épületek üzemeltetéséhez szük-
séges energia, kisebb részben az épí-
tőanyag-gyártás és maguk az építke-
zések. De vehetünk kisebb léptéket is, 
elég arra gondolni, hogy az időnk ki-
lencven százalékát épületekben tölt-
jük, vagyis az életmódunk és a hoz-
záállásunk is sokat számít, nemcsak 
számszakilag, hanem lelkileg is: ha egy 
családban csak egyvalaki környezet-
tudatos, akkor a társát, a gyerekeit is 
megfertőzheti, szerencsésebb esetben 
még a fél rokonságot is.

„Az építészet 
éthosza az egész 
társadalomra kihat. 
A környezet és az 
emberek iránti 
érzékenység sokkal 
inkább jelen van 
benne, mint más 
iparágakban.”
Daniele Prosdocimo,  
az Archivibe alapítója

A jó hír, hogy az építészek, építőipa-
ri cégek nagyon is jól tudják ezt, és 
innovációban, épület- és városter-
vezésben komoly szellemi energiá-
kat mozgósítanak a változások ér-
dekében. Kezdjük a városléptékkel, 
mert a városi létnek, a folyamatos 
urbanizációnak nincs alternatívája,  
inkább a városokat kell élhetőre, az 
új igényeknek megfelelőre szabni.  

A single shocking number can prove 
that architecture has a key role in 
sustainability and our future. For the 
construction industry is responsible 
for about twenty percent of global 
greenhouse gas emissions: due most-
ly to the energy needed for the op-
eration of buildings, and to a lesser 
extent, the production of building 
materials, as well as the construc-
tion sites themselves. But we don’t 
have to think on such a large scale, it 
is enough to consider that we spend 
ninety percent of our time in build-
ings, and therefore, our lifestyles and 
attitude also matter, not only numer-
ically, but also psychologically: if, in 
a family, a single person is environ-
mentally conscious, he/she can in-
fect his/her partner or children, or 
in more fortunate cases, even half 
the family.

“The ethos of architecture is influencing 
the entire society. Much more than in many 
other industries, there is a common sensi-
bility towards the respect of the environ-
ment and human beings.” (Daniele Prosdo-
cimo, the Founder of Archivibe)

The good news is that architects and 
construction companies are very 
much aware of this fact, and they 
mobilize a lot of intellectual ener-
gy in innovation, as well as building 
design and urban planning to see 
some changes. Let us start with cit-
ies, as there is no alternative to city 
life and continuous urbanization, so 
cities should rather be made more 
liveable, tailored to the new needs. 
Most recently, for example, Carlos 
Moreno, a professor of Sorbonne 
University came up with the con-
cept of “the 15-minute city”, the es-
sence of which is that all key shops, 
services and leisure activities should 
be within a 15-minute reach by bike 
or on foot.  
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“In a few days, most people changed 
their remit and their jobs. The mass, 
global switch to “working from home” 
(or living at work, as it may feel) sud-
denly makes multi-hour commutes ap-
pear wasteful, and clock-watching of-
fice life inefficient.”

Moreno does not want to “recre-
ate a village” or separate city dwellers, 
he would simply improve their living 
conditions by drastically red ucing the 
time for commuting. For this, howev-
er, community spaces need to be rede-
signed, with more pedestrian and bike 
schemes, multipurpose services, build-

ings that enable both housing and work, 
as well as schools which can be used 
for other activities during the weekend.

It may be surprising, but we have 
also seen an excellent example of ur-
ban planning in the Dominican Re-
public. Urban Design Lab redesigned 
a neighbourhood in the agglomera-
tion of the capital city, Santo Domin-
go. The motto of the Plan Triángulo 
project was “5-minute city”, meaning 
that it should be possible to reach a 
community space in no more than 
five minutes on foot from any point 
of the redesigned neighbourhood.  



2020 FW

037 | FSM

Legutóbb például Carlos Moreno, a 
Sorbonne Egyetem professzora állt 
elő a „tizenöt perces város” koncep-
ciójával, melynek lényege, hogy min-
den alapvető üzlet, szolgáltatás és 
szabadidős tevékenység elérhető le-
gyen sétálva vagy biciklivel tizenöt 
percen belül.

„A home office első aranykorá-
ban hirtelen ráébredtünk, mennyire 
pazarlók a többórás ingázások, kü-
lönösen, mert a többség néhány nap 
alatt át tudott állni otthoni munkára.”

 Moreno nem akarja „újraterem-
teni a falut”, sem elválasztani a vá-
roslakókat, egyszerűen az utazási idő 
drasztikus csökkentésével javítaná 
az életkörülményeiket. Ehhez azon-
ban újra kell tervezni a közösségi te-
reket, több gyalogos- és kerékpáros 
rendszerrel, többcélú szolgáltatással, 
a lakhatást és a munkát egyaránt le-
hetővé tevő épületekkel, iskolákkal, 
amelyek hétvégente egyéb tevékeny-
ségeknek adnak teret.
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Dante még körökben 
gondolkodott, Manhattan 
kockás irkalap.

Dante was still thinking 
in circles, Manhattan is a 
square-ruled copybook page.

Pilinszky János
Beszélgetések Sheryl Suttonnal  
/ Conversations with Sheryl Sutton
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Talán meglepő, de a Dominikai Köz-
társaságban is láttunk csodás város-
tervezési példát. Ott a főváros, Santo 
Domingo agglomerációjában terve-
zett át egy városrészt az Urban De-
sign Lab. A Plan Triángulo projekt 
jelmondata az „ötperces város” lett, 
amelynek lényege, hogy az újraterve-
zett városrész bármely pontjáról leg-
feljebb öt perc sétával el lehet jutni 
valamelyik közösségi térre. Ez egy-
ben jó példa az átalakításra is, mert 
bár elsőre nem hangzik bonyolultnak 
„ötperces várost” tervezni, ebben az 
esetben kihívást jelentett, hogy a fej-
lesztési terület, Ciudad Juan Bosch je-
lenleg klasszikus alvóváros, alacsony 
beépítési sűrűséggel és gyenge infra-
struktúrával.

A végeredmény egy hosszú távú, 
2050-ig szóló fejlesztési stratégia, 
amely során 400 ezresre bővül a je-
lenleg 150 ezres városrész, új közleke-
dési tengelyekkel, új munkahelyekkel. 
Tehát nem csupán arról van szó, hogy 
ötpercenként lesz egy-egy közösségi 
tér, ami egyébként cseppet sem mel-
lékes a trópusi éghajlaton.

Nyilván nem csak a városi, elővá-
rosi terek újraszervezése segíthet. Az 
egyes épületeknél egyre fontosabb 
szerep jut a körforgásos gazdaság-
nak, ami nem mellesleg az idei bu-
dapesti Design Hét vezérfonala is. 
A körforgásosság lényege, hogy a 
nyersanyag kitermelésétől a hulla-
déklerakóig vezető egyenes útról (li-
neáris modell) vissza kell térnünk az 
ipari forradalom előtt évezredeken 
át követett természetes folyamathoz, 
az állandó megújuláshoz.

Erre itthon is találunk példákat: 
a Bánáti + Hartvig építésziroda egy 
néhai éttermet alakít át bemutatóte-
remmé, ahol a korábbról megmaradt, 
ma már építőanyagként értelmez-
hetetlen anyagokat új funkcióban 
hasznosítják majd, tehát az újra-
hasznosítás nemcsak gazdasági sí-



2020 FW

041 | FSM

This is also a good example of trans-
formation, because although planning 
a “5-minute city” may sound simple 
at first, in this case it was a challenge 
that the development area, Ciudad 
Juan Bosch is currently a classic dor-
mitory suburb with low building den-
sity and poor infrastructure.

The result is a long-term develop-
ment strategy that will last until 2050, 
during which the number of residents 
will be increased from current 150 
thousand to 400 thousand in the pro-
ject area, with new transport routes 
and new jobs. Therefore, the plan isn’t 
just about finding public spaces every 
five minutes, which is by far not irrel-
evant, either, in the tropical climate.

Of course, not only the reorganisa-
tion of urban and suburban spaces can 
be helpful. Circular economy, which is 
by the way the theme of this year’s Bu-
dapest Design Week, is playing an in-
creasingly significant role with each 
building. The essence of circularity is 
that we must return from the straight 
path leading from the extraction of raw 
materials to landfill sites (linear mod-
el) to the natural process of constant 
renewal, followed for millennia before 
the industrial revolution.

“Nature will be the 
real luxury, not 
the gilded mirror 
frames.”
Bjarke Ingels,  
architect

Examples of this can also be found 
in Hungary: the Bánáti + Hartvig Ar-
chitectural Firm is turning a former 
restaurant to a showroom, where old 
materials, which can no longer be 
perceived as building materials, will 
be reused in a new function, thus re-

cycling can be interpreted not only on 
an economic level, but also in terms 
of our whole understanding of de-
sign, because reused materials have 
a history and life that cannot be re-
placed by anything else. 

These principles don’t stop with re-
cycling, so much so that in the hierar-
chy of the 10R model, which des cribes 
circularity, it only takes the last place. 
The most important is the quartet of re-
fuse, reduce, resell, repair, meaning that 
it is best not to use what we don’t need, 
to reduce the exhaustion of products, to 
buy used products instead of new ones 
and to repair whatever we can. It is a 
big mistake to think that we are now 
digressing from architecture: worn-out 
jeans are perfectly suitable for sound-
proofing, while we can solve thermal 
insulation with pressed reed plates.

We also reach back to our tra-
ditions with reed, and if we think 
about it, we can also find excellent 
examples in urban development from 
different eras. In Budapest, current-
ly the “compact city” policy, recall-
ing the “fifteen-minute city” concept, 
inclines towards this trend, just like 
the urban housing programme tai-
lored to rust zones. Immobilia Zrt, 
celebrating its 20th anniversary this 
year, has brought to life an unprec-
edented urban development project 
with Fashion Street at the beginning 
of the 2000s when everyone else was 
building shopping malls, and virtu-
ally nothing was renovated for com-
mercial purposes.

Looking back from the future, it 
is almost irrelevant that the chang-
es were triggered by the unaccep-
table levels of environmental pollu-
tion and a pandemic; the less dense, 
more liveable spaces, greener streets, 
healthier buildings and the greater 
appreciation of our things and the 
environment will eventually lead to a 
much more human world.

kon értelmezhető, de az egész di-
zájnfelfogásunk szempontjából is, 
mert az újrafelhasznált anyagnak 
története, életútja van, ami mással 
nem pótolható.

„Az igazi luxus a természet lesz, és nem az 
aranyozott tükörkeretek.” 
(Bjarke Ingels, építész)

Ezek az elvek távolról sem ragad-
nak le az újrahasznosításnál, oly-
annyira, hogy a körforgást leíró 10R 
modell hierarchiájában az csak az 
utolsó szinten van. A legfontosabb 
a refuse, reduce, resell, repair né-
gyes, tehát legjobb nem használni, 
amit nem szükséges, visszafogni a 
termékek elhasználását, használt 
terméket venni új helyett, és megja-
vítani, amit csak lehet. Nagy tévedés 
azt hinni, hogy most elkanyarodtunk 
az építészettől: az elhasznált farmer 
kiválóan alkalmas hangszigetelésre, 
préselt nádlemezekkel pedig meg-
oldhatjuk a hőszigetelést.

A náddal a hagyományainkhoz is 
visszanyúlunk, és ha meggondoljuk, 
városfejlesztésben is találunk kiváló 
példákat a különböző korszakokból. 
Jelenleg Budapesten erre mutat a „ti-
zenöt perces várost” idéző „kompakt 
város” irányelv, és a rozsdaövezetekre 
szabott városi otthonteremtési prog-
ram is, míg az idén húszéves Immobi-
lia Zrt. a 2000-es évek elején a Fashion 
Streettel hívott életre egy példátlan 
városfejlesztést, amikor mindenki más 
plázákat épített, és üzleti célból szin-
te semmit nem renováltak.

A jövőből visszanézve szinte lé-
nyegtelen, hogy a változásokat a vál-
lalhatatlan környezetszennyezés és 
egy világjárvány indította be; a szel-
lősebb, élhetőbb terek, zöldebb utcák, 
egészségesebb épületek, és a tárgya-
ink, környezetünk nagyobb megbe-
csülése végül egy sokkal emberibb 
világhoz vezet.


