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ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 
Ebben az értekezésben áttekintjük az egységes (ma még nem létező) Tértudomány kialakulását alátámasztó érveket. A tér 
számos teoretikusa gondolkodott és írt ennek lehetőségéről és szükségéről. Az értekezés NÉGY ELMÉLETI TÉMA köré 
szerveződik, feldolgozásuk eredményét pedig NYOLC TÉZIS foglalja össze. 
 
Az értekezésben feldolgozott Négy téma: 
 
1_Ember és tér 
2_A polaritás (poláris) elve és a térelmélet 
3_Totalitás és szintézis 
4_Természet és technika 
 
Az emberi gondolkodást mindig is foglalkoztatta a tér. Az ember mindig a saját szükséglete szerint rendezi be a teret.  
A tér a filozófiai és elméleti rendszerek állandó témája. Az átfogóan, komplexen és univerzálisan értelmezett, integrálisan 
meghatározott tér számos és különböző tudomány, elmélet és diszciplína kutatásának tárgya.  
 
Egy átfogó Tudomány az építészeti térről 1 kialakításának ötletével a térrel foglalkozó számos teoretikusnál és filozófusnál 
találkozunk. A Tértudományt több módon is deffiniálhatjuk – mint az emberről szóló tudományt a tér szemszögéből, mint térbeli 
antropológiát, mint tértudományt az általános emberi szükségletek szemszögéből és hasonlók. A Tértudomány lehetséges célja 
és feladata az volna, hogy hozzájáruljon az ember és a tér viszonyára vonatkozó általános kérdések tisztázásához, az ember 
és a környezet viszonyának jobb megértéséhez, az ember és a város, az ember és az építészet stb. összetett viszonyának 
megértéséhez. 
 
A Tértudomány érdeklődésének és kutatásának alapvető tárgya, az elszigetelten kezelt tér helyett, az ember/tér binom 
(elválaszthatatlan kettős) lesz. Az ember és a tér kölcsönös, oszthatatlan és elválaszhatatlan kapcsolatban állnak. Az ember, 
mint individuum, és mint a közösség tagja, nem biztosíthatja szükségletei kielégítésének minőségi szintjét a valós, rendezett, és 
az emberi szükségletekhez igazított egzisztenciális téren kívül.  
 
A mindennapi élet, mint az emberi létezés, működés és kommunikáció tere, egyre inkább a térelmélet kutatásának tárgyává 
válik. Mindennapi létezése során az ember gyakran kényszerül szembeszállni és megküzdeni a városi szolgáltatókkal, a városi 
intézményekkel, a hatalmi központokkal, valamint a téralakítás és térrendezés területén működő szakemberekkel.   
Ehhez a mindennapi valósághoz kell sorolnunk a globalizmus széles körben elterjedt eszméjét is. Ennnek negatív eszméi és 
céljai  
 
_a sajátos regionális és helyi térbeli értékek figyelmen kívül hagyásának hajlama,  
_a kulturális és történelmi örökség tagadása,  
_minden sajátosság alárendelése kizárólag a hatékonyság parancsának,  
_művi szükségletek teremtése, a hiteles szükségletek ösztönzése helyett,  
_az ember fogyasztóra való korlátozása stb. 
 
A harc a tudományos igazságért, minden ideológia ellenében, különösen a globalizmus kortárs ideológiája ellen, az elmélet és a 
tudomány, így a tértudomány közös kötelessége. Ezért hát a térrendezéshez kapcsolódó diszciplínák egyik feladata éppen 
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minden regionális és helyi kulturális és térbeli érték felfedezése, megőrzése, védelme és megismertetése, valamint beépítése a 
városfejlesztési és építészeti programokba, tervekbe és projektekbe. 
 
Véleményünk szerint az ember és a tér viszonyával foglalkozó antropológiai kutatás minőségileg új és lehetséges módja 
feltételezi filozófiai és antropológiai ismeretek bevezetését a Tértudomány alapjaiba. A dolgok sorrendjét úgy kellene alakítani, 
hogy a teret és a térszervezést alárendeljük az embernek és valós szükségleteinek. 
 
Az ember és tér viszonyának, de a területfejlesztési elvek fejlesztésének elemzése során is az egyik alapelv mindenképpen a 
polaritás (poláris) elve, amely a világ minden összetett jelenségének egyik legáltalánosabb törvénye. A polaritás elve alapján a 
jelenségek, a folyamatok és viszonyok ellentmondásos aspektusai mindig lényegében és közvetlenül szemben állnak 
egymással. Éppen az ellentétük teszi lehetővé teljességüket, és a leginkább kifejezi önazonosságukat és egyediségüket. Ez 
ugyancsak elengedhetetlen feltétel ahhoz, hogy felmérjük a térelmélet és a térbeli gyakorlat „termékeinek“ átfogó és integrális 
voltát, sőt minőségét.  
 
Számos gondolkodó és teoretikus, Henri Lefebvre, Martin Heidegger, Christian Norberg-Schulz, valamint a volt Jugoszláviából 
is sokan foglalkoztak a térbeli ellentétek kérdésével. Ugyancsak foglalkoztatta őket, hogyan győzhetők le ezek az 
ellentmondások annak érdekében, hogy elérjük a szintézist a térbeli és társadalmi környezetben, annak kölcsönösségében és 
oszhatatlanságában.     
 
Különböző javaslatok születtek a dinamikus – kiegyensúlyozott urbánus állapot elérésére. Kiemelnénk Lefebvre javaslatát, aki 
egy új antropológia létrehozásában gondolkodik, mely már kialakulóban van, és amely az urbánus gondolatból, ill. a 
lakókörnyezetből indulna ki, a metafilozófia eszméjére támaszkodva. A szerző úgy mutatja be, mint a hatalom, autoritás és 
ideológia gyámsága alól felszabaduló – nem intézményesített gondolatot, amely figyelembe veszi a filozófia egésze által 
kialakított elgondolásokat. 
 
A totalitás és szintézis kategóriáival gyakran találkozunk a városról, az építészetről és a térről szóló tanulmányokban és elméleti 
szövegekben. Ennek számos példája van, de a totalitás és a szintézis felfogásának, alkalmazásának és megértésnek módja 
nagyon különböző. 
 
Az ellentmondások mindenben működnek, tehát a természetben, az emberi társadalomban és gondolkodásban is. A dialektikus 
elemzés egyben szintézist is jelent, és fordítva. A totalitás éppen a dialektikus elemzésnek és a szintézisnek ezt az egységét 
jelenti, egészében és oszthatatlanságában tekintve.  
 
A jövőbeni Tértudomány szembesül majd számos történelmileg felhalmozott ellentmondással a térben. Kutatásának tárgya a tér 
elmélete és a térbeli gyakorlat lesz. Gondolati alapját képezi majd az emberi természet számos összetett és ellentmondásos 
jelensége, a város mint a legösszetettebb ismert jelenség, és a kettő viszonya, mint az egyik legösszetettebb lehetséges 
szintézis.  
 
Az ember kapcsolata a természettel, valamint az ember álláspontja és viszonyulása a természethez mindig is a gondolkodás és 
a tudományos kutatás tárgyát képezték. Az ember természeti környezethez való viszonyának megértése és magyarázata két 
alapvető és egymással szembenálló álláspont köré csoportosítható. Az egyik szerint a természet az ember számára külső, 
idegen és érthetetlen jelenség, amellyel az ember örökös és egyenlőtlen harcra ítéltetett. A másik szerint az ember a természet 
része, harmóniában áll vele, igyekszik alkalmazkodni hozzá, és végső célja, hogy elmúlásával újból beleolvadjon a 
természetbe.  
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Az ember és a környezete közötti viszony értékelésének két kritériuma ismert. Az első a humanista ideál – a természet és az 
emberi szempont egységének eszméje. 
A másik a természet fölötti dominancia ideálja, melynek mozgatórugója a hatékonyság, mint az ember és a környezet 
viszonyának vezérelve. Az ember ebben a viszonyban a harcos, a hódító, a romboló szerepében viszonyul a természethez. A 
hatalom az élet fő vezérelveként jelenik meg, a technika pedig teljesen átveszi az uralmat előbb a természet, majd az ember 
felett is. 
 
A technika végigkísérte az embert a civilizáció kezdetétől fogva. A technika az emberi történelem örökös, szükséges és 
elsődleges velejárója. Mivel nincs emberi társadalom technika nélkül, megállapíthatjuk, hogy a technika univerzális eszköz 
(szerszám), amellyel az ember a természetet saját szükségletei szerint alakítja. A technikát tekinthetjük fegyvernek is, úgy mint 
meghatározott célok elérésének eszközét.  
 
A technika és a technológia a XX. század elején és ma is az emberi figyelem középpontjában állnak, és kitöltik az emberi élet 
minden területét. Tanúi vagyunk a technika fogalmának különféle, még ellentmondó megközelítésének is, ahogyan a 
technikának a jelentőségét és értékét is különféleképpen és ellentmondásosan értelmezik a mai és a jövőbeni civilizáció 
szempontjából. 
Véleményünk szerint a technika lényege az ember és a természet, az emberi alkotások (mint az emberi alkotó tevékenység 
kifejezése) és a technika, mint az ember és a természet közötti közvetítő közeg, teljességének és egyidejűségének 
szemléletében rejlik. A technika ily módon az egzisztenciális tér humanizálásának és a természetes környezethez való 
alkalmazkodásának eszközévé válik. 
Ez a komplex megközelítés egyben polaritást (polárist), az ember és a természet, az ember és az épített környezet, és végül, 
egészében véve a technika és a kultúra közötti teljes kölcsönösséget jelent. 
 
A térelmélet és a jövőbeni Tértudomány megkerülhetetlen kérdése most és a jövőben is a technika helyének, szerepének és 
jelentőségének meghatározása lesz az ember és a természetes környezet viszonyának tanulmányozása terén. A technikának 
és a technológiának a tér (az ember és fejlődési szükségeletei céljából való) humanizálásának koncepcióit kell szemléltetniük. A 
technikának és a technológiának az építészeti alkotók kreativitását kell elősegíteniük. 
 
Az elképzelések szerint a magas szintű technológiára alapozzák a ma és a jövő emberének átgondolt és ösztönző tereit, 
melyek interaktív és a munka (élet) szempontjából ösztönző teret alkotnak majd. Ugyanakkor ezekben a terekben lehetséges 
lesz a magas szintű ellenőrzés, alkalmazkodás és szabályozás, valamint lehetséges lesz az élet és a munka terének testre 
szabása, a személyes (változó, alkalmazkodó és ellenőrzött) komfort kialakítása – az ember által.   
 
A jövő terei ugyanakkor a természet csúcsminőségű jellegzetességeit magukon viselő környezetet biztosítanak – sok fény, 
tiszta levegő, csend... 
 
Az értekezés Következtetését nyolc tézis képezi, illusztrációkkal: 
 
1_TÉZIS 
A Tértudomány kutatásának alapvető tárgya az EMBER/TÉR elméleti kettős lesz.  
 
2_TÉZIS 
Az ember és a tér kölcsönös és elválaszthatatlan viszonyban állnak. Az EMBER és a TÉR OSZTHATATLAN. 
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3_TÉZIS 
A tér koncepciói, a tér szervezése, a RENDEZETT TÉR  egészében az EMBERNEK és valós SZÜKSÉGLETEINEK van 
alárendelve. 
 
4_TÉZIS 
A POLARITÁS ELVE lesz a jövőbeni Tértudomány egyik alapelve. 
 
5_TÉZIS 
A lakóhely, mint TOTALITÁS, és a szervezett tér, mint a természetes feltételek és az emberi szükségletek SZINTÉZISE, az 
egyik alapvető kategória lesz, amellyel a jövőbeni Tértudomány foglalkozik. 
 
6_TÉZIS 
A HAGYOMÁNY és az INNOVÁCIÓ SZINTÉZISE sikeres egyesítés, amely új minőséget ad a térnek, mint az ember 
életterének.  
 
7_TÉZIS 
A TECHNIKA és a TECHNOLÓGIA óriási szerepet játszanak a téralakításban és a térrendezésben, de csak mint a térbeli célok, 
eszmék és koncepciók megvalósításának ESZKÖZEI. 
 
8_TÉZIS 
A JÖVŐ TEREI rugalmas, változó, az ember és a jövőbeni életstílus fejlődési szükségleteihez igazodó terek lesznek, melyek a 
kulturális különbözőségeket is támogatják. Ugyanakkor a természet csúcsminőségű jellegzetességeit magukon viselő 
környezetet biztosítanak – sok fény, tiszta levegő, csend és szép kilátás...  
 
 
 
 
 
 
 
Kulcsszavak 
 
Ember, tér, térelméletek, térkoncepciók, mindennapi élet, emberi szükségletek, életstílus, polaritás elve, totalitás és szintézis, 
természet és technika, Tértudomány.    
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A KUTATÁS NÉGY TÉMÁJA 
 
Ebben az értekezésben áttekintjük az egységes (ma még nem létező) Tértudomány kialakulását alátámasztó érveket. A tér 
számos teoretikusa gondolkodott és írt ennek lehetőségéről és szükségéről. Az értekezés négy elméleti téma köré szerveződik, 
feldolgozásuk eredményét pedig nyolc tézis foglalja össze. 
 
Az értekezésben feldolgozott négy téma: 
 
_EMBER ÉS TÉR 
_A POLARITÁS (POLÁRIS) ELVE ÉS A TÉRELMÉLET 
_TOTALITÁS ÉS SZINTÉZIS 
_TERMÉSZET ÉS TECHNIKA 
 
 
1_BEVEZETÉS 
 
Az emberi gondolkodást mindig is foglalkoztatta a tér.  
Az ember mindig a saját szükséglete szerint rendezi be a teret. 
 
A tér a filozófiai és elméleti rendszerek állandó témája. A filozófia érdeklődése a tér kérdése és problémája iránt változott ugyan 
a történelem folyamán, de bizonyos folyamatosság a térről való gondolkodásban kétségtelenül létezik.  
Közismert a térnek mint homogén és egyenletesen eloszló szubsztanciának a filozófiai felfogása. 
Közismert a térnek mint az elme kategóriájának, szubjektív formának és az érzékelés feltételének felfogása.  
Közismert továbbá a térnek mint az anyag egyik alapvető megnyilvánulási formájának felfogása.  
 
A térnek mindezen különböző felfogásai jelentős szerephez jutnak a térkoncepció besorolásának és tipológiájának 
kialakításában a Tértudomány átfogó kutatásai keretében.  
 
A tér összetett és sokrétű. A térnek számos deffiníciója és meghatározása van: 
 
_a tér a minket körülvevő valóság, egyetemes tulajdonságokkal és jelentéssel,  
_a tér mindennapi megnyilatkozásának konkrét típusai és formái vannak (jelenségek a mindennapi életben), 
_a tér az alkotói tevékenység feltétele és helye,  
_a tér a képzelet témája és tárgya, 
_a teret meghatározzák úgy is, mint formázható tárgyat, műtárgyat – valósan és virtuálisan, 
_ a teret meghatározzák úgy is, mint az alkotói eszmék megvalósulásának tárgyát,  
_a tér az egyéni (individuális, csoportos, társadalmi közösségi) szándék megvalósulásának tényezője, 
_a tér és formálása szervezett társadalmi vállalkozások célja,  
_a tér az egyéni és közösségi szükségletek kielégítésének helye, és egyben eszköze is, 
_a tér olyan közeg, amelyben az egyén és a közösség számos törekvése megvalósul (kielégül).  
 
Az átfogóan, komplexen és univerzálisan értelmezett, integrálisan meghatározott tér számos különböző tudomány, elmélet és 
diszciplína kutatásának tárgya.  
A tér elemezhető a filozófia, a szűkebb értelemben vett tudományok, tudományos diszciplínák és elméletek, a politika, és 
különösen a térelmélet, valamint a jövőbeni (ma még nem létező) Építészeti tértudomány 1 szemszögéből. 
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A térfilozófia és térelmélet felsorolt közös témáinak áttekintése mellett a jövőbeni Tértudomány keretében érdemes volna 
összehangolni a munkát az antropológiai ismeretekkel és eredményekkel.  
 
Egy egységes Tértudomány kialakításának elképzelését megtaláljuk a térelmélet számos teoretikusánál és filozófusánál. A 
Tértudomány többféleképpen meghatározható, pl. mint:  
 
_tudomány az emberről a tér szempontjából; 
_térbeli antropológia; 
_tértudomány az általános emberi szükségletek szempontjából.  
 
A Tértudomány lehetséges célja és feladata volna, hogy hozzájáruljon: 
 
_az ember és tér közötti összetett viszony általános kérdéseinek magyarázatához vagy jobb megértéséhez; 
_az ember és a környezete közötti kapcsolat magyarázatához vagy jobb megértéséhez; 
_az ember és város, az ember és építészet összetett kapcsolatának magyarázatához vagy jobb megértéséhez; 
_az embereknek a térben egymáshoz való viszonya magyarázatához vagy jobb megértéséhez, az élőhelyi társadalmi 
kapcsolatok megértéséhez; 
 
Ezért úgy gondoljuk, hogy a Tértudomány kutatásának (alapvető) tárgya, az elszigetelten kezelt (rendezett, beépített, 
szervezett) tér helyett, az ember/tér binom (elválaszthatatlan kettős) lesz. 
 
1_TÉZIS 
A Tértudomány kutatásának alapvető tárgya az EMBER/TÉR elméleti kettős lesz.  
 
 
Az ember és a tér kölcsönös, oszthatatlan és elválaszthatatlan kapcsolatban állnak. Ez az értékes egység könnyen elveszhet, 
ha az életfeltételek és társadalmi feltételek kapcsolatából kivonjuk a tér aspektusát.  
 
Az ember mint individuum, és mint a közösség tagja, nem valósíthatja meg a megfelelő minőségi szinten szükségleteit a valós, 
rendezett és alkalmazkodó egzisztenciális téren kívül.  
 
A jövőbeni Tértudomány kutatási feladatai javarészt a „világkép“ (filozófia) és a „tér koncepciója“ (építészet) közös témái köré 
szerveződnek.  
Számos összetett analógia létezik a filozófia és az építészet között. Az építészetet úgy értelmezzük, mint a tér tervezésének, 
rendezésének és humanizálásának elméletét és gyakorlatát. Ebben az értekezésben a világkép és az egzisztenciális tér 
koncepciója közötti analógiát négy téma szempontjából vizsgáljuk meg, melyek a tér, a város és az építészet elméletével 
foglalkozó számos teoretikust szintén foglalkoztatnak. A négy témát felsoroltuk az értekezés elején.  
A bevezető után, a következtetések levonása helyett, felvetnénk néhány lehetséges kérdést a jövőbeni Tértudományról: 
 
_Vajon a Tértudomány, ez az új, kialakulóban lévő tudomány képes-e megfelelően széleskörű és átfogó kutatási területet 
felölelni, képes-e átfogni a kortárs és a jövőbeni civilizáció városi életének teljes összetettségét?  
_Képes-e ez a komplex tudományág megvizsgálni és megmagyarázni az egyén és a közösség életének számos vetületét az 
egzisztenciális tér keretein belül? 
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_A Tértudomány képes-e áttekinteni az urbánus valóságot, mint három befolyásoló tényező: a fizikai, mentális és társadalmi 
szintézisét? 
_Képes-e ez az átfogó tudomány integrálni az egyén és a közösség életének minden térbeli aspektusát és modalitását, 
valamint áttekinteni azok kapcsolatát és kölcsönhatását? 
 
 
2_EMBER ÉS TÉR 
 
A világ koncepciója és a tér koncepciója  
 
Számos filozófus foglalkozott az „egzisztencia térbeliségével“ és a teremtmények  térbeliségével. Ezen kutatások központi 
témáját az ember és a tér oszthatatlanságának álláspontja képezi 2.  
 
A tér és az egzisztencia viszonyával foglalkozott a tér és az építészet számos teoretikusa is. A téma elméleti ismereteihez 
jelentősen hozzájárult Christian Norberg-Schulz 3, Henri Lefebvre 4, Bruno Zevi 5, Nikolaus Pevsner 6, Peter Eisenman 7, 
Sigfried Giedion 8, Robert Venturi 9, Steven Holl 10, Peter Zumthor 11, Juhani Pallasmaa 12, Bernard Tschumi 13, és még 
sokan a volt Jugoszlávia területéről is. 
 
Felidézzük a filozófusok néhány alapvető álláspontját:  
 
Ismert Friedrich Nietzsche álláspontja „Ahol tér van, ott egzisztencia is van“. Talán az egyén és a tér viszonyának lényegéhez a 
legközelebb Martin Heidegger jutott filozófiai munkáiban, különösen az építészetről, lakásról és gondolkodásról szóló 
fenomenológiai tanulmányában – alapvető álláspontként hangsúlyozva, hogy “Das dasein ist raumlich” (A létezés térbeli, P.A. 
megj.) 14. Az egzisztencia és a tér eme szimbiózisa és kölcsönössége jelenleg mindenképpen, de a jövőben is a térelmélet és a 
Tértudomány egyik alapvető kiindulópontja lesz.  
 
2_TÉZIS 
Az ember és a tér kölcsönös és elválaszthatatlan viszonyban állnak. Az EMBER és a TÉR OSZHATATLAN. 
 
Egzisztencia, ember, felhasználó és mindennapi élet 
 
A XX. század utolsó évtizedeire jellemző a helyi közösségek erősödése és a felhasználók térben való participációjának számos 
formája. Ha ehhez hozzávesszük 
_az ökológia megjelenését a térrel foglalkozó diszciplínákban,  
_a fenntartható fejlődés stratégiájának megjelenését az élet minden területén és 
_az energiahatékonyság megjelenését a mindennapi élet minden területén,  
világos, hogy a Tértudomány és elmélete új és egyre összetettebb kutatási feladatokkal sezmbesül.  
A mindennapi élet, mint az egyén napi mozgásának, működésének, kommunikációjának és fejlődésének területe, egyre inkább 
a térelmélet kutatásának tárgyává válik. Mindennapi léte során az ember a legtöbbször kénytelen konfrontálódni és harcolni a 
városi szolgáltatókkal, az urbánus intézményekkel, hatalmi központokkal, valamint a téralakítás és -rendezés szakembereivel.   
 
Ehhez az urbánus kulturológiai valósághoz hozzá kell adni még a globalizmus stratégiájának (és ideológiájának) aktuális, 
mindenütt jelenlévő hatását, melynek fő eszméi és céljai: 
 
_a regionális és helyi, mind az általános, mind a térbeli értékek eltörlése, habár tudjuk, hogy ez milyen óriási kulturális kincs, 
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_a kulturális és történelmi (nem anyagi, anyagi és térbeli) örökség tagadása, habár tudjuk, hogy ez milyen óriási kulturális kincs, 
_(minden) jellegzetesség és sajátosság alárendelése a növekedés és hatékonyság „filozófiájának“, 
_a mesterségesen kialakított emberi szükségletek szabványosítása, általánosítása és elterjesztése,  
_az egyén autentikus személyiségének (az emberiség egyik legnagyobb értékének) megsemmisítése, és 
_ az ember fogyasztóvá redukálása. 
 
A tudományos igazságért, minden ideológia, különösen a globalizmus kortárs ideológiája ellen folytatott harc az elméletek és a 
tudományok, a tértudomány közös kötelessége is. 
Éppen ezért a térrendezéshez kapcsolódó tudományágak egyik feladata minden regionális és helyi kulturális és térbeli érték 
feltárása, megőrzése, védelme és népszerűsítése, valamint a városfejlesztési és építészeti programokban való érvényesítése. 
 
Mindezek alapján szükségessé válhat kialakítani egy megfelelően széleskörű és átfogó 
 
_Tértudományt, vagy jobb megfogalmazásban  
_Az ember és a tér tudományát, avagy   
_Az ember tudományát a tér szempontjából 15.  
 
A következtetés során feltehetünk néhány kérdést: 
 
_A kialakulóban lévő Tértudomány már ma kész felvállalni az összetett feladatokat, melyeket kijelöltek számára?  
 
_Elfogadható-e a teoretikusok álláspontja, amely szerint éppen a mindennapi élet területén válhat az urbanizmus társadalmi 
akcióvá, mellyel az ember képes megváltoztatni a saját világát – nyilvános viták, demokratikus eljárások, különböző formájú 
részvétel, közösségi fellépés (ang. community action, P.A. megj.) stb. keretében? 
 
Program,  perspektíva 
 
Véleményünk szerint az ember és a tér viszonyának minőségileg új és lehetséges antropológiai kutatása feltételezi a filozófiai 
és antropológiai ismeretek bevezetését a Tértudomány alapjaiba. 
A dolgok rendje szerint a teret és a tér szervezését az embernek és valós szükségleteinek kellene alárendelni.  
Ebből kiindulva kiküszöbölhetnénk számos hibát és kockázatot, ugyanakkor leküzdhetnénk a tér bizonyos leegyszerűsített 
kezelését, amely megfigyelhető a szakemberek, városrendezők, építészek munkájában, az oktatási intézményekben, de a 
városvezetőknél, politikusoknál is.  
Ezek közül néhány: 
 
_a tér egyoldalú idealizálásának veszélye, 
_az egyes térszemléletek jelentőségét felnagyító számos megnyilatkozás kockázata (forma, dizájn, funkcionalitás, vizuális 
hatások, gazdasági hatások, hatékonyság és profit...), 
_ a tér fétisként kezelésének kockázata egészében – mint élettelen, befejezett, embertől elvonatkoztatott és önmagába zárt 
egészé,  
_az emberi környezet kockázatos megfosztása a változatosságtól és a fejlődőképességtől (városrendezési tervek, mint 
befejezett koncepciók, térbeli megoldások, mint a „jó és szép“ látvány megnyilvánulásai, vizuális hatású projektek, a jövőbeni 
fejlődést figyelmen kívül hagyó térbeli megoldások stb.).  
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3_TÉZIS 
A tér koncepciói, a tér szervezése, a RENDEZETT TÉR egészében az EMBERNEK és valós SZÜKSÉGLETEINEK van 
alárendelve. 
 
3_A POLARITÁS ELVE ÉS A TÉRELMÉLET 
 
A polaritás elve 
 
Az ókortól napjainkig a tér elgondolása és gyakorlata visszatükrözi és megjeleníti a társadalmi környezet bonyolult és 
ellentmondásos viszonyait és folyamatait. 
 
Ezen a területen a folyamatos fejlődés elemzésének egyik alapvető elve mindenképpen a polaritás elve, amely kifejezi a világ 
minden összetett jelenségének egyik legáltalánosabb törvényét. A polaritás elve alapján a jelenségek, folyamatok, viszonyok 
ellentmondásai mindig lényegileg és közvetlenül szemben állnak egymással. Éppen ez az ellentét teszi lehetővé integritásukat, 
és a leginkább megmagyarázza eredetiségük és egyediségük lényegét. 
 
Mint a térelmélet sok egyéb alapvető tétele, a polaritás elve is a filozófiából került át a kortárs térelméletekbe. A teljesség és 
integritás értékelésének, sőt a térelmélet és a térbeli gyakorlat „termékminőségének“ megkerülhetetlen mércéje. 
A fennálló egyoldalúság meghaladása és új poláris szintézis bevezetése mindig külön alkotói erőfeszítést igényel. A múlt 
egyetlen poláris szintézise sem szolgálhat abszolút érvényes modellként a jelenben és a jövőben. Éppen az általános és az 
egyéni polaritása következtében minden egyes új (történelmi, társadalmi) helyzet lényegében új, megismételhetetlen és eredeti. 
 
Ellentétpárok a térelméletben 
 
A tér elemzésének és az urbánus jelenségnek szentelt számos elméleti munkájában Henri Lefebvre közvetve egy sajátos 
dialektikus térelméletet fejleszt ki 16. Értekezéseiben elemzi a tudományos rendszerezés igénye nélkül felsorolt ellentétpárok 
viszonyát is: 
_magán és nyilvános,  
_magas és alacsony,  
_nyitott és zárt,  
_szimmetrikus és aszimmetrikus,  
_rendezett és rendezésre váró, 
_város és falu,  
_város és természet („a másik természet“),  
_természet és kultúra,  
_természetes környezet és művi környezet (természetes táj és kulturális táj),  
_természet és civilizáció,  
_spontán (szabadság, kreativitás) és tervezett (meghatározott, szervezett, rendezett, beépített), 
_természetes és mesterséges... 
 
A felsorolt ellentétpárokat a szerző az urbánus jelenség szintjeinek és kiterjedésének vizsgálata keretében elemzi, beleértve a 
térbeliség aspektusát is. A felsorolt párok elméleti indoklását bizonyos terminológiai és fogalmi sokféleség vagy 
összefüggéstelenség jellemzi. Értelmezhető úgy is, mint a szerző próbálkozása, hogy alapjában véve összetettségében és 
egyetemességében rendszerezze az urbánust, mint civilizációs jelenséget a különböző lehetséges kategóriák szerint. 
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4_TÉZIS 
 A POLARITÁS ELVE lesz a jövőbeni Tértudomány egyik alapelve. 
 
A metafilozófia eszméje  
 
A városról és az ubránusról (mint mindent átfogó totalitásról) gondolkodva Lefebvre az urbánus fogalmát úgy határozza meg, 
mint: 
 
_nagyon összetett feszültségek terét, 
_virtualitást, egy folytonosan önnön kiteljesedését kereső lehetséges-lehetetlent, 
_folyamatosan megújuló jelenlétet-hiányt, a megújulás folyamatos igényével.  
 
A tér és ember viszonyának vizsgálata, valamint a tér és a város vizsgálata során Lefebvre ugyancsak támaszkodik az 
ellentétpárokra, és ugyancsak beszél: 
 
_a centralitás dialektikájáról, a központ és a periféria viszonyáról,  
_a rendezettségről és rendezetlenségről, általában és a térben, 
_a valós és a lehetséges viszonyáról, általában és a térben, 
_a szubjektum/objektum viszonyáról a térbeli kapcsolatok és térbeli hatások terén, 
_a determinizmusról és a szabadságról térbeli keretekben,  
_a struktúráról és funkcióról a térbeli viszonyokban, 
_a formáról és tartalomról a térbeli viszonyokban 17.   
 
A felsorolt poláris párok (ellentétpárok) kommentárjában Lefebvre felvet egy sor fontos, megválaszolatlan kérdést, melyek a 
következők:  
 
_Ezek a (fentebb felsorolt), tudományos ismeretekkel alátámasztott fogalmak elválaszthatók-e teljes filozófiai 
megközelítésüktől?  
_A filozófus és a filozófia önmagukban semmit sem tehetnek; de mit tehetünk mi nélkülük?  
_Az urbánus jelenséget nem kellene-e a filozófia teljességéből kiindulva vizsgálni, figyelembe véve az összes tudományos 
ismeretet is?  
_Áttekinthetjük-e teljes egészében az urbánus jelenséget (urbánus fenomént) és fejlődési folyamatát, azaz az embernek a 
megvalósulását (önmegvalósítását) ilyen összetett feltételek között, illetve sikerét vagy sikertelenségét az előrevetített urbánus 
társadalomban?  
 
A térben és a társadalomban felgyülemlett konfliktusok lehetséges megoldásaként Lefebvre a „metafilozófiát“ javasolja, melyet 
úgy mutat be, mint: 
 
_a hatalom, az autoritás és az ideológia gyámsága alól felszabadult gondolatot,  
_nem intézményesített gondolatot,  
_a filozófia egésze által, Platontól Hegelig kialakított koncepcióval foglalkozó gondolatot 18.  
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Az új (térbeli) antropológia eszméje 
 
Lefebvre egy új (térbeli, PA megj.) antropológia elképzeléséről gondolkodik, amely „már kialakulóban van“ 19, amely az urbánus 
gondolatból, ill. a lakókörnyezetből indulna ki. A szerző éppen a dialektikus párokra építi a diskurzust, külön hangsúlyt fektetve a 
mindenkire (élőlényre, szubjektumra, individuumra) jellemző dichotómiákra (ellentmondásokra). Helyesen arra emlékeztet, hogy 
az emberi lénynek (felváltva, sőt néha egyszerre) szüksége van: 
 
_a biztonságra és a kalandra,  
_a társaságra és a magányra,  
_az elégedettségre és elégedetlenségre,  
_a kiegyensúlyozatlanságra és az egyensúlyra,  
_a felfedezésre és az alkotásra,  
_a munkára és a játékra,  
_a beszédre és a hallgatásra,  
_az emlékezésre és a felejtésre...  
 
Lefebvre ezzel magyarázza az ember és a tér közötti szükségszerű kapcsolatot, valamint ennek a, véleményünk szerint, 
alapvető poláris párnak (ember és tér, PA megj.) a dialektikus oksági kapcsolatát. 
Az ember és tér oszthatatlanságának és kölcsönösségének lényegi kapcsolatával szemben áll a modern város, mint a 
társadalmi és urbánus viszonyok, állapotok és folyamatok totalitása. 
 
Az urbánus, mint a totalitás eszméje 
 
A modern város magában foglalja az élet minden aspektusát, illetve az élet minden aspektusának totalitását, más szóval az 
urbánust (fr. l’urbain, ang. the urban, PA megj.), ahogyan Lefebvre elméletileg meghatározza. 
Az urbánus önmagában is ellentmondásokból és dichotómiákból álló jelenség 20.   
Lefebvre az urbánusról azt állítja, hogy: 
 
_forma és gyülekezőhely,  
_üresség és telítettség,  
_szupertárgy és nem-tárgy,  
_tudatfeletti és a tudat totalitása.  
Az urbánus egyrészt a forma logikájához, másrészt a tartalom dialektikájához kapcsolódik (a tartalom különbségeivel és 
ellentmondásaival). 
 
A város és ellentmondásai 
 
A város és az urbanizmus lényegi ellentmondásaival foglalkoznak közös és egyéni elméleti munkáikban Christopher Alexander 
és Serge Chermayeff is 21.   
A témák, melyekkel foglalkoznak: 
 
_a kollektív és individuális,  
_a nyilvános és magán,  
_a közös és személyes – a városban és a lakhatásban.  
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Számunkra különösen fontosak az „urbanizmus antinómiáival“ foglalkozó álláspontok. A szerzők leginkább az alábbiak 
dualitását magyarázzák 
 
_nyilvános és magán,  
_tervezett és spontán, 
_állapot és folyamat, 
_magas és alacsony, 
_változó és (viszonylag) változatlan, 
_centrum és periféria 22.   
 
A szerzők hangsúlyozzák a város tagolásának azokat a jellegzetességeit, melyek közvetlen hatással vannak a magánszférára 
(a felhasználóra, egyénre, családra). Külön hangsúlyozzák, mennyire fontos biztosítani azoknak a tereknek és helyeknek az 
integritását, ahol megvalósulhat az érzékenyebb és emberibb mértékű közvetlen tapasztalat 23.     
 
Az Időtér című tanulmányába (24) foglalt elméleti-kritikai cikksorozatában M. Prelog (Milan Prelog) az urbanizmus, az 
urbanizálódás és tér problémájával foglalkozik. A szerző több helyen is alkalmazza a polaritás elvét, és az urbánus problémákat 
dialektikus módszerrel elemzi.  
Elméleti téziseit Prelog a következő poláris párokra építi: 
 
_minőség és mennyiség,  
_spontán és tervezett,  
_elmélet és gyakorlat,  
_magán és nyilvános,  
_optimizmus és pesszimizus, 
_elidegenedés és annak ellentétes folyamata. 
 
A felsorolt poláris párok többsége, átfogó és általános volta miatt, elfogadható a jövőbeni Tértudomány elméleti alapjaként. 
 
B. Milenković (Branislav Milenković) (25) véleménye szerint a tér, valamint az ember és a tér kapcsolatának legáltalánosabb 
elemzése és tervezése terén az alapvető poláris párok a következők: 
 
_csoportosulás (gyülekezés) és mozgás,  
_elzárkózás és csatlakozás (kiválás és kapcsolódás),  
_egyedek és csoportok,  
_individuális és kollektív, 
_tipikus és atipikus 26.   
 
A felsorolt poláris párok elfogadhatók a jövőbeni Tértudomány elméleti alapjaként. Kivételes jelentőségüket a tér elméletének és 
(tervezési, építési) gyakorlatának viszonylatában látjuk.  
 
4_TOTALITÁS ÉS SZINTÉZIS  
 
A szintézistől a totalitás felé 
 
Közismert, hogy az ellentétek mindenütt működnek, tehát  
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_a természetben,  
_az emberi társadalomban és  
_a gondolkodásban.  
 
Közel áll hozzánk az a felfogás, amely szerint a dialektika (dialektikai elemzés) magába foglalja a szintézist, és fordítva, ezért 
foglalkozhatunk a 
_dialektikai szintézissel,  
_poláris szintézissel, valamint 
_történelmi szintézissel,  
 
vagy tovább, a kultúra területére, a térbeli kapcsolatokra, állapotokra és folyamatokra koncentrálva eljutunk a következő 
lehetőségekhez,  
 
_a természetes és az emberi tevékenység által létrehozott szintéziséhez (a tér vonatkozásában),  
_a szellemi és az anyagi szintéziséhez (a tér vonatkozásában),  
_a kontemplatív és a haszonelvű szintéziséhez (a tér vonatkozásában), 
_az eszme és a gyakorlat szintéziséhez (a tér vonatkozásában),  
_a kreatív képzelet és a tartósság igényének szintéziséhez (a tér vonatkozásában). 
 
A totalitás és teljes érvényesülése éppen a dialektikai analízis és szintézis egységét jelenti, egészében és oszhatatlanságában 
tekintve. A Tértudomány kénytelen lesz szembesülni számos, a történelem során felgyülemlett térbeli ellentmondással is. 
Itt tehát a tér elméletéről és gyakorlatáról van szó, melynek kiindulópontját számos bonyolult és ellentmondó jelenségben kell 
keresni, úgy mint  
 
_az emberi természetben,  
_a városban, mint a legbonyolultabb ismert jelenségben és 
_a kettő kapcsolatában, mint az egyik legösszetettebb jelenségben. 
 
A totalitás felfogásáról 
 
A totalitás kategóriájával gyakran találkozunk a várossal, az építészettel és a térrel foglalkozó tanulmányokban és elméleti 
szövegekben. Számos példa létezik, de a totalitás felfogásának módja, alkalmazása és megértése nagyon is különböző. A 
totalitás kifejezése és fogalma a tudományos szakirodalomban gyakran változik, vagy más fogalmakkal helyettesítik, ezért a 
következő fogalmakkal vagy kifejezésekkel találkozhatunk 
_a tér homogenitása,  
_a tér átfogó jellege,  
_a tér teljessége,  
_a tér integráltsága,  
_térbeli integráció,  
_a tér reintegrálása stb. 
 
A térelmélet összetett kérdéseit vizsgáló szinte minden szerző és mű hangsúlyozza a totalitás meghatározásának 
szükségességét, vagy felveti a totalitás követelményét.  
 
A totális vagy a totalitás úgy jelenik meg, mint: 
_elméleti és tudományos cél (melyet el kellene érni),  
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viszont a totalitást gyakran fogják fel úgy, mint  
_a tudományos elemzés alapját és keretét, avagy 
_a térbeli jelenségek viszgálatának elméleti pratformját.  
 
A totalitás kérdése, a tér elméletében és gyakorlatában, valamint a jövőbeni Tértudományban elfoglalt helye kivételesen fontos. 
Véleményünk szerint a totalitás kérdése mindenképpen az építészet és a tér elméletének és gyakorlatának egyik alapvető 
kérdése. Továbbá, a jövőbeni Tértudomány ugyancsak fontos feladata lesz megállapítani a totalitás kategóriájának helyét, 
szerepét és jelentőségét az ember és a tér összetett viszonyában.  
 
Totalitás és strukturális elemzés 
 
Christian Norberg-Schulz számos munkája foglalkozik az építészet és a tér elméletével 27. Ezek a tanulmányok nagyon 
jelentősek a tér totalitásának elemzése szempontjából. Elméleti vizsgálatai javarészt a modern pszichológia és filozófia 
eredményeire támaszkodnak, különösen Jean Piaget tanulmányaira, és Martin Heidegger fundamentalista ontológiájára.    
 
Norberg-Schulz célja valójában az építészet integrált elméletének megalapozása, ezért sok helyen ír a totalitásról, mint az egyik 
kulcsfontosságú kategóriáról. Szerinte az építészet elmélete nem lehet teljes a „jellegzetes totalitások” (28) vizsgálata nélkül, 
melyek az információk, üznetek és az (építészeti, P.A. megj.) mű jelentésének magyarázata szempontjából lényeges, 
különböző pólusok és szemantikus kapcsolatok ötvözésének elemzése során jelennek meg.   
 
Mint totalitás, az építészeti mű kézzelfoghatóvá teszi a különböző ellentétpárok kapcsolatát-rendszerét. A totalitásra jellemzőek 
a különböző fajta kompatibilis pólusok, de nem az absztrakt tisztaság utáni vágy kifejezéseként. A minőségi és sikeres 
építészeti mű gyakori meghatározása az organikus, ami, jelen szerző szerint, egyszerűen azért van, mert az építészet úgy 
valósul meg, mint maga a természet.   
 
Az építészet elméletének feladata, Norberg-Schulz szerint, rámutatni az összehasonlítás releváns dimenzióira, míg az 
empirikus kutatások az egyes konkrét esetekkel foglalkoznak. Az elemzések és összehasonlítások rámutatnak, hogy az 
építészeti mű megmagyarázható meghatározott, világosan megfogalmazott és egymással kapcsolatban álló pólusok-
objektumok segítségével, melyeket a szerző, a totalitás szempontjából megkülönböztet, mint fontosabbakat és kevésbé 
fontosakat, „elsődleges és másodlagos pólusokba“ rendszerezve azokat. Ily módon Norberg-Schulz eljut az analitikai – 
részleges következtetések összegzésének kérdéséhez, és az építészeti minőség meghatározásához 29.  
 
A totalitás és a rendszer 
 
Az építészeti totalitást, Schulz szerint, lényegi aspektusai határozzák meg, míg az építészeti minőség elsődleges mércéje 
éppen a különböző aspektusok kapcsolata. A szerző, helyesen, arra a következtetésre jut, hogy a műnek, amelyben a nem 
összefüggő aspektusok vannak túlsúlyban, nincs belső koherenciája.  
 
Schulz jó nyomon jár, amikor összeköti a totalitás viszonyának kérdését és a vizsgált probléma egyes aspektusai korábbi 
elemzésének összefoglalóját. Közel jár a totalitás-szintézis kapcsolatához, de ez még mindig nem az.  
Mi hiányzik? Valójában a kölcsönös kapcsolatok és oksági viszonyok hiányoznak, a poláris oszthatatlanság, mint ennek a 
kapcsolatnak a szükségszerű interaktív jellemzője. 
 A szerző az építészeti minőség meghatározására bevezeti a kapcsolat, a rész és az egész függőségének fogalmát, az 
artikuláció és a koordináció fogalmát. Ezáltal a totalitást a struktúra, sőt a szisztéma szintjére vezeti le. 
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Norberg-Schulz vizsgálata a tér szintjének és dimenziójának struktúrájára vonatkozóan, valamint a strukturalizálás és 
destrukturalizálás elemzése a totalitás keretében, amiről az idézett munkáiban ír, elméleti hozzájárulásnak bizonyul a 
strukturális analízis keretein belül, és nem lépi át ezeket a kereteket, éppen ezért az ő totalitás felfogása lényegesen (belsőleg) 
korlátozott 30.  
 
Az integráltról és a teljességről 
 
Bruno Zevi, a neves olasz építészeti elméletíró és történész, aki hosszasan tanulmányozta a térkoncepciókat, szkeptikusan 
viszonyul a totalitás kérdéséhez: „Ha senki nem is találja meg a totális térkoncepció kifejezésének módját, a részleges 
próbálkozásoknak és vitáknak köszönhetően megtanuljuk jobban megérteni a teret” 31.   
 
Az építészetet meghatározó feltételek integráltságát vizsgálva, melyek közül külön hangsúlyt fektet a  
 
_szociális,  
_intellektuális,  
_technikai és  
_esztétikai  
 
feltételekre, a szerző kiemeli az építészetet egészében létrehozó civilizáció komplex hatását. A meghatározó tényezők integrált 
kapcsolata az építészet keletkezésének termékeny talaja. Szerinte az épületek „az azokat létrehozó civilizáció minden 
tényezőjének koegzisztenicája” eredményeként jönnek létre 32.  
 
Korai műveiben Zevi favorizálja a belső teret, és abban keresi az építészet lényegi sajátosságait. Itt tehát a tér jelenségének 
csak egyik oldaláról van szó, nem pedig a totális térről, és nem az ember és a tér szintéziséről.  
Későbbi munkáiban Zevi továbbfejlesztette és gazdagította álláspontját. Ami új és lényeges, hogy az építészetet és a várost 
történelmileg a forma fejlődésének és tökéletesítésének egységes folyamataként szemléli. Ugyancsak fontos komplex 
hozzáállása a térbeli problémákhoz és kapcsolatokhoz. Habár Zevi maga soha nem kísérelte meg a tér kérdéseinek filozófiai 
szintű általánosítását, néhány más szerzőtől eltérően (Schulz, Lefebvre), hangsúlyozni kell, hogy egyes álláspontjai, 
következtetései, javaslatai és elemzései mindenképpen utat törnek egy új térelméletnek, egy „még mindig önmagát kereső 
tudománynak“. 
 
Az építészet különböző mércék, megközelítések, a társadalmi környezethez való viszonyulás, a képviselt értékek alapján 
meghatározott számtalan deffiníciója közül idézzük az olasz teoretikus, La Regina (Francesco La Regina) meghatározását:  
 
„Az építészet fogalma változatos jelenségeket és a környező valóság változatos formáit  foglalja magába:  
 
_az időben tervezett és kiépített tér fogalmát,  
_az emberi szükségletekből és a megmunkálatlan anyagból kiinduló, a formailag egységes szintézishez vezető események 
értelmét,  
_a szociálisnak az antropológiai környezetet tükröző, kollektív önmegismerésbe való átmenetét,  
_az urbánus struktúrában saját hellyel rendelkező funkcionális szervezet típusát stb” 33.  
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A felsorolt jelenségek, a totalitás kategóriájának közvetlen említése nélkül, egészen jól tükrözik az ember és tér viszonyának 
elemzéséhez való átfogó és teljes hozzáállást. Ugyanúgy tükrözik a térbeli életfeltételek humanizálási folyamatának történelmi 
fejlődését.  
 
Miközben a formák fejlődésének, az építészet fejlődésének kontinuitásáról ír, La Regina kiemeli „a saját tudományos 
örökségünkhöz” való kapcsolódás szükségességét. 
Ezt a kapcsolatot, véleménye szerint, a diakrónia és szinkrónia lényegi modellje képviseli. 
Minőséget akkor érünk el, ha az új nem ássa alá és nem újrateremti a régit, hanem meghaladja azt, magába építve annak 
összetevő részeit, alkotó módon továbbfejlesztve azokat, miközben szigorúan tiszteletben tartja ugyanezt a kommunikációs 
kódot 34.      
Az építészet történetének, mint folyamatos fejlődési folyamatnak a szemlélete közel áll hozzánk, és számunkra elfogadható. 
Lényeges, hogy a szerző a térrel kapcsolatos kérdéseket a valós feltételek összességének feltételrendszerébe helyezi.  
 
Az urbánus mint totalitás 
 
Amikor a térbeli jelenségekről van szó, elsősorban az emberrel és a társadalommal való kapcsolatukról, és amennyiben a 
kutatás célja az egész, az összetettség, a jelenségek és viszonyuk fejlődése, akkor beszélünk építészeti, urbanisztikai, térbeli – 
totalitásról. A totalitás megértéséhez Lefebvre munkái nagyon fontosak. 
Egészében az urbánussal foglalkoznak, mint a jelen legjelentősebb jelenségével.  Az urbánus alapvető elképzeléseit 
legtömörebben maga a szerző határozta meg: „Az urbanizáció, illetve az urbánus társadalom az iparosítás és az ipari 
társadalom vége és értelme; az urbánus a totalitás, amely nem fogható át résztudományokkal” 35.    
 
Lefebvre a tanulmányaiban részletesen elemzi az urbánust mint totalitást/totalizálót. Elsősorban elemzésének átfogó voltát kell 
hangsúlyoznunk. Az urbánust átfogó módon közelíti meg 
 
_térbeli,  
_gazdasági,  
_politikai,  
_szociológiai,  
_antropológiai, és végül 
_filozófiai síkon. 
 
Az urbánus Lefebvre szerint az elméleti és a mindennapi gyakorlati kutatás tárgya; van saját logikai formája és tartalmi 
dialektikája; az urbánus három síkon nyilvánul meg: mint forma, tartalom és struktúra. Az urbánus átfogja a múltat, jelent és 
jövőt. Aktualitás és lehetőség. Az urbánus jelenség teljes (totális) valóságként mutatkozik meg, és a társadalmi gyakorlat 
egészére vonatkozik 36.    
 
A totalitás és a lakóhely 
 
A térelmélet által felvetett egyik alapvető feladat a kutatási és fejlődési terület kijelölése és meghatározása. Hogyan határozza 
meg Lefebvre? 
 
_A kutatási terület legyen a fejlődés megfelelően széles, átfogó, univerzális-konkrét területe, 
_Amely egyben az egyén és a közösség kölcsönhatásának, cselekvésének és kifejezésének területe, 
_A kutatás területe az épített környezet lényegi attribútumait is jelenti – formát, tartalmat és struktúrát, továbbá 
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_Az élet fő – fizikai, mentális és társadalmi vetületeit is érinti 37. 
 
Tehát, figyelembe véve az előbbieket, ez az univerzális-konkrét kutatási terület egyedül a lakóhely lehet, és az is. 
Véleményünk szerint ez a lakóhely integrális felfogását jelenti.  A lakóhely lehetne: 
 
_a kutatás elméleti területe, de  
_mindennapi gyakorlat is, valamint 
_az egyed univerzális kifejezésmódja, sajátosságainak és affinitásainak kifejezése, továbbá 
_a valós emberi szükségletek kielégítésének kerete és alapja.  
 
Az így meghatározott és megtervezett lakóhely megköveteli (mint előfeltételt) a lakó- és munkakörnyezet külön kezelésének 
túlhaladását. A lakó- és munkakörnyezetnek, a mai felfogás szerinti két különálló pólusnak a szintetizálása az integrált 
mindennapi közegben lehetséges. 
Ez végül megteremtené annak lehetőségét, hogy a lakóhely, mint totalitás, univerzális-konkrét eszközzé váljon az egyednek az 
egésszel (az egyénnek a közösséggel) való integrálása során. 
 
5_TÉZIS 
A lakóhely mint TOTALITÁS és a szervezett tér mint a természetes feltételek és az emberi szükségletek SZINTÉZISE a 
jövőbeni Tértudomány egyik alapvető kategóriája lesz. 
 
Dezintegráció, integráció, szintézis 
 
A szintézis a tér elméletében és a Tértudományban kivételesen összetett kérdés. Számos elméleti megközelítés a szintézis 
problémáját annak tagadásával oldja meg.   
A térelmélet sok teoretikusánál találkozunk, a modern élet egyik általános jellemzőjeként, a létezés olyan lényegi 
meghatározásával, mint a: „széthúzás“, „viszály“, „széthullás“, „megosztottság“, „törés“, „kapcsolatok hiánya“, 
„szétmorzsolódás“... stb.  
Külön hangsúlyt kapnak:  
 
_az elmélet és gyakorlat (építészet, tér) megosztottsága,  
_a művészet és technika megosztottsága (az építészetben),  
_a racionális és irracionális megosztottsága (térben, városban, építészetben),  
_az érzelem és az értelem megosztottsága.  
 
Mindezekben vélik megtalálni az építészet (belső) dezintegrációjának alapvető okait.  
Véleményünk szerint a félreértések a világ és az ember felfogásának kulcskérdése körül keletkeznek.  
Az építészet és a tér síkján a nézeteltérések és az elméleti véleménykülönbségek a tér, valamint az ember és a tér 
kapcsolatának főbb dilemmái köré csoportosíthatók.  
 
Totalitás és szintézis 
 
A szintézis esetében egy dolgot tisztázni kell. Felmerül a kérdés, milyen szintézisről van szó. 
Mit jelent egyáltalán a szintézis az ember-tér viszonylatában? 
A Tértudomány információs bázisát a világról és a térről kialakult elgondolások képezik majd (a filozófiában és építészetben, 
mint a tér elméletében és gyakorlatában).  
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Az egyik lényegi kérdés mindenképpen a totalitás-szintézis viszonya lesz. Értjük alatta az ember és a tér viszonyának 
teljességéről, egészéről, átfogó voltáról és egységéről kialakult felfogást, illetve annak megértését. Ez éppen a totalitás és 
szintézis egységében nyilvánul meg.  
 
A térbeli kapcsolatok és jelenségek oldaláról nézve, a totalitás és a szintézis kapcsolatát az elfogadott térbeli standard, mint a 
fejlett alakzat (forma, térbeli forma, építészeti forma) legmagasabb fejlettségi foka szintjén kísérhetjük figyelemmel 38.    
Így, a forma, mint összetett és fejlődő fogalom felfogásával, eljuthatunk annak, mint a szintetizált totalitás kifejezésének lényegi 
attribútumaihoz. A térbeli, építészeti vagy urbánus forma lényegi atrribútumai a következők 
 
_konkrét (univerzális-konkrét),  
_történelmi, változó,  
_nyitott, rugalmas,  
_fejlődő, 
_célszerű és gyakorlatias emberi tevékenység által létrehozott, tökéletesített és alkalmazott.  
 
A teljesség és az integráltság (totalitás) alapvető elvek, melyekre a térelemzés támaszkodik.  
  
A hagyomány és az új alkotásának szintézise sikeres egység, amely új minőséget ad a térnek, mint élettérnek egészében véve. 
Ez az egyik legbonyolultabb szintézis, amelyre az emberi alkotó szellem képes.  
Minden korszak a maga módján valósítja meg ezt a szintézist. A fejlődés haladása és egy korszak érettsége éppen annak 
alapján értékelhető, mennyire felkészültek az ilyen korszakalkotó szintézisre. 
 
6_TÉZIS 
A HAGYOMÁNY és az INNOVÁCIÓ alkotó szintézise sikeres egység, amely új minőséget ad a térnek, mint az ember 
életterének.  
 
Urbánus és lehetséges megoldás 
 
Lefebvre urbánus fogalma totalitást jelent (építészeti, urbanisztikai, térbeli értelemben), amit a résztudományok nem képesek 
elemezni és áttekinteni. A jövőbeni, alakulóban lévő Tértudomány kialakítja a szükséges Corpus scientariumát, egy megfelelően 
széleskörű és átfogó tudományos, a komplex elemzésre és kreatív szintézisre képes alapot.  
 
Az urbánus rendelkezik a forma logikájával és a tartalom dialektikájával, ugyanakkor forma, tartalom és struktúra alakjában 
jelenik meg; az urbánus érinti az élet minden fontos területét – a fizikait, a mentálist és a társadalmit. Az urbánus magába 
foglalja a múltat, a jelent és a jövőt 39. 
 
Lefebvre, a lehetséges megoldáson gondolkodva, felvet egy kérdést: 
A jövőbeni Tértudomány kialakulásához vezető út vajon nem maguk a művészek, kritikusok, tudósok által spontán kifejlesztett 
filozófiai gondolatnak, és maguk a filozófusok által kifejlesztett kritikának a dialógusában és szintézisében rejlik? 
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5_TERMÉSZET ÉS TECHNIKA 
 
Ember, természet, technika 
 
Huszonöt évszázadra volt szükség ahhoz, hogy a gondolkodó és alkotó ember, a természettel való harmónia ősi ideáljától 
visszajusson ugyanahhoz a „gondolati helyhez“ – ugyanarra a pontra, ahonnan elindult.   
 
Miután elmúlt  
_az ókor és a középkor, majd 
_a reneszánsz és a barokk, lezajlott 
_az ipari forradalom és a 20. század Modern mozgalma, lecsengtek 
_az utópiák, a hi-tech és az intelligens építészet, majd 
_a fenntartható fejlődés és az energetikai hatékonyság, 
 
újból felfedezték az ember számára legértékesebb kincset és térbeli szükségleteit – ezek pedig a fény, a tiszta levegő, a csend 
és a szép kilátás. 
 
Arisztotelész még az i.e. IV. században felismerte az ember, a természet és az építészet fontos és megbonhatatlan kapcsolatát. 
Az építészetet minden művészet szintézisének tekintette. Meghatározta az alapvető állsápontot, miszerint – az embert 
körülveszi a természet és az építészet; továbbá – az építészet a természet kiegészítése. 
Arisztotelész elképzelései nem veszítettek időszerűségükből a civilizáció egyetlen korszakában sem, egyetlen történelmi, 
gondolkodói vagy stíluskorszakban sem – keletkezésüktől kezdve mind a mai napig.  
 
Ez az álláspont kétféleképpen értékelhető: 
 
_Először is, az álláspont szerint a természeti tényezők és a természeti hatások kivételesen fontosak az emberi tér és az emberi 
szükségletek szempontjából;     
_Másodszor, az álláspont szerint az embert körülvevő környezetnek két összetett aspektusa van:  
 
(1) mindaz, amit a természet teremtett és teremt, és   
(2) mindaz, amit az alkotó ember teremt; 
A két összetett aspektus egymással elválaszthatatlan kapcsolatban, szimbiózisban és interakcióban van. 
 
Az ember és a (természeti, élőhelyi, munka, lakó) környezet viszonya 
 
Kíséreljünk meg Arisztotelész álláspontjaiból következtetéseket levonni és mélyebb értelmet keresni, ami releváns lehet 
tanulmányunk szempontjából. A jövőbeni Tértudománynak, mint már említettük, módszertanát és programját tekintve, a világ és 
a tér koncepciói közötti analógiák köré kellene szerveződnie. 
 
Az ember és a természet kapcsolata, valamint az embernek a természetről való álláspontja, ahhoz való viszonya mindig is a 
gondolkodás és a kutatás tárgyát képezték. Az ember és a természetes környezet viszonyának megértése és magyarázata két 
alapvető és egymásnak ellentmondó álláspont szerint csoportosíthatók: 
 
_az egyik szerint a természet külső, idegen és érthetetlen jelenség az ember számára, aki arra van ítélve, hogy örökös és 
egyenlőtlen harcot vívjon vele,  



 20 

_a másik szerint az ember a természet része, harmóniában áll vele, igyekszik alkalmazkodni hozzá, és végső célja elmúlásával 
újra feloldódni a természetben.  
 
A két ellentétes álláspont az európai filozófiai hagyományban általános elméleti formában, két végletben mutatkozik meg: 
 
_az egyik a gondolati dualizmus, amely szembeállítja egymással az embert és a természetet, a szubjektumot és az objektumot, 
a szellemit és az anyagit. Ez az irányvonal, amely a szofistáktól indult, Rene Descartes-tal és a dualizmusával átkerült a modern 
korba és a mai napig jelen van.  
_a másik a monista gondolkodás, amely szintén az antik görög gondolkodás kezdetén jelent meg. Lényege a logos eszméje, ill. 
a teremtmény, a szellem és a beszéd azonos törvényszerűségei.  
 
Két kritériumot ismerünk az ember és környezete kapcsolatának értékeléséhez: 
 
_az első az antik humanista ideál, a természeti és emberi aspektus egysége.   
 
Alapjául Arisztotelész álláspontja szolgál, amely szerint az ember számára a boldogságot az emberi természetből következő 
cselekvés képezi. A cselekvés vagy alkotás a legmagasabb szintre fejlesztheti az emberi természetet. Ebből az álláspontból 
fejlődött a humanista hagyomány, amely folyamatosan jelen van az ókortól kezdve, a korai kereszténységen és a reneszánszon 
át a felvilágosodásig, és mind a mai napig.  
 
_a második kritérium a természet feletti uralom ideálja.  
Az antik humanista ideállal ellentétben a polgári társadalom az ember és a környezet viszonyát teljesen ellenkező mércék 
alapján értékeli. Felállítják a dominancia elvét, a természet feletti uralom elvét. Meghatározzák a hatékonyság kritériumát, mint 
az ember és a környezet viszonyának fő elvét. Ezáltal az ember és a környezet összetett kapcsolatát leszűkítették a cél-eszköz 
sémára. 
Ennek a viszonyulásnak a lényege a szubjektum-objektum kapcsolat, illetve a dominancia és alárendeltség elve, az egyik fél 
aktivitása, a másik fél passzivitása. Az ember ebben a viszonylatban harcias, hódító, romboló attitűdöt vesz fel a környezettel 
szemben. A hatalom az élet legfőbb elveként jelenik meg, míg a technika teljesen átveszi a hatalmat a természet, majd pedig az 
ember felett is. 
 
Az emberi civilizáció térbeli aspektusainak fejlődéstörténete (amely szintén a Tértudomány tanulmányozásának tárgya lesz), 
változatos formákat mutat. A formák gazdagsága és változatossága az embernek a természethez és a térhez való, egymást 
folytonosan váltogató extrém viszonyulásaiban nyilvánul meg.  
 
Mindezek a változatok megint csak két ellentmondásos végletre vezethetők le: 
 
_Az egyik véglet az ember történelmi harca a természetben és térben megnyilvánuló erőkkel, a törekvése, hogy a kegyetlen és 
ellenséges környezetet előbb ellenőrzés alá hajtsa, legyőzze, majd leigázza, alárendelje és a végletekig elhasználja, elpusztítsa 
és tönkretegye – a megfelelő értékrenddel összhangban.  
_A másik véglet (az ellentétes értékrenddel összhangban) az ember törekvése, hogy a környezetét a szükségleteihez igazítsa, 
és megművelje. Ezáltal az ember megtanulhat barátságban, összhangban és harmóniában élni a természettel.  
 
 
 



 21 

A technika szerepe és jelentősége 
 
Az ember technikához és természethez való viszonyának deffiniálását megelőzően nem árt emlékeztetni rá, hogy a gyakorlat 
(emberi tevékenység, praxis) naturalista-ontológiai és antropológiai-humanista meghatározásával együtt jár az ember és 
környezet interakciójának értékelését szolgáló két lényegi kritérium: 
 
_a technikai kritérium, amely meghatározza az ember természetes környezet feletti ellenőrzésének fokát, és 
_a humanista kritérium, amely az emberi szükségletek és kreatív képességek megvalósulásának fokát mutatja. 
 
A történelem arra tanít, hogy a gyakorlatban (akárcsak az elméletben) szinte mindig a két kritérium egyike dominált. Úgy tartják, 
hogy a civilizáció története során soha, sem az ókori Görögországban, sem az olasz reneszánszban nem sikerült elérni a két 
kritéium teljes összhangját és egyidejű működését. A két kritérium szintézise továbbra is elérendő cél marad. 
 
A technika kérdése a történelmi és filozófiai értekezésekben újkeletű jelenség. Az ember és a civilizáció szempontjából való 
lényegének, értelmének és jelentőségének kutatása a 19. század elején kezdődött, a technikai vívmányoknak és az ipari 
fejlődésnek köszönhetően. Rövid időn belül megkerülhetetlen (filozófiai és elméleti) kérdéssé vált 40.    
 
Az elmélet két fogalmat különböztet meg:  
 
_általánosságban a technika fogalmát és 
_a modern technika fogalmát.  
 
A technika általánosságban követi az embert a civilizáció kezdeteitől fogva. Az emberi történelem örökös, szükségszerű és 
elsődleges velejárója. Tekintve, hogy nincs emberi társadalom technika nélkül, megállapíthatjuk, hogy a technika egyetemes 
eszközként (szerszámként) jelenik meg, amellyel az ember a természetet saját szükségletei szerint alakítja. 
A technika értelmezhető úgy is, mint fegyver a bizonyos célok elérésére használt eszköz szerepében. 
A modern technika, avagy, ahogyan manapság egyre gyakrabban  mondjuk, a technológia a modern felfogás szerint egészen 
kivételes fenomén az emberi civilizáció fejlődésének egészét tekintve. Úgy tartják, hogy „minőségi változást“ jelent a 
technikában (annak lényegében, létezésében). Különlegessége és korszakalkotó jelentősége a tudománnyal és az iparral 
együtt jut igazán kifejezésre. A 20. század utolsó évtizedei és a 21. század kezdete a technika teljhatalmát (úgymond „a 
technológia dominanciáját“) hozták el az emberiség számára. Ezért nevezzük joggal a mai időszakot a technika korának, vagy, 
egyre gyakrabban, a technológia korszakának 41.   
 
A technika és a technológia manapság egyre inkább az emberi figyelem középpontjába kerül, és kitölti az emberi lét minden 
szegmensét.  
Azonban, habár a technika lényegének, értelmének és az ember számára való értékének kérdése korunk egyik központi 
kérdésévé vált, elterjedt felfogás, hogy a technikáról való ismereteink és magyarázataink nem kielégítőek és nem teljesek.  
Tanúi vagyunk, hogy a technika fogalmának különféle, akár ellentmondásos megközelítése létezik, ahogyan a technikának a 
jelenlegi és jövőbeni civilizáció szempontjából való jelentőségét és értékét is különféleképpen és ellentmondásosan értelmezik.  
A technika felfogása így két véglet között mozog:  
 
_egyik oldalon áll a technika és vívmányainak fenntartás nélküli támogatása. Ez együtt jár minden vívmányának kritikátlan 
elfogadásával. Együtt jár a technikának, mint az ember szövetségesének a felfogásával, amely eszköz végleg felszabadít 
bennünket a szerves természettől, mint energiaforrástól való függőség alól. Továbbá megmenti az embert a fizikai munka 
nyomorúságától, és lehetővé teszi a tartós boldogság megvalósulását a földön; 
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_a másik végletre jellemző álláspont szerint a technika a civilizáció legádázabb ellensége, olyan erő, amely elpusztítja az 
emberiséget és a természeti környezetet. Ez a hozzáállás olyannyira negatív, hogy szerinte a technika veszélyezteti az ember 
fennmaradását a földön. 
 
Korunk két domináns álláspontjának összefonódása jellemzi számos gondolkodó elméleti rendszerét. Nem ritka ennek a két 
ellentétes álláspontnak a párhuzamos és egyidejű létezése ugyanazon szerző műveiben (pl. Marx, Heidegger stb.). Ez is csak 
megerősíti, a lényegüket tekintve egymással is ellentmondó modern technika és technológia kategóriáinak összetettségét és 
bonyolultságát.   
 
7_TÉZIS 
A TECHNIKA és a TECHNOLÓGIA óriási szerepet játszanak a téralakításban és a térrendezésben, de csak mint a térbeli 
célok, eszmék és koncepciók megvalósításának ESZKÖZEI. 
 
Végletek és szintézis 
 
Térjünk most vissza Arisztotelész üzenetéhez: Az embert körülveszi a természet és az építészet  – az építészet a természet 
kiegészítése.  
Véleményünk szerint ennek az üzenetnek a lényegét az előző értekezés kontextusában kell értelmezni, tehát oly módon, hogy 
teljességében és egyidejűségében tekintjük 
 
_az embert és a természetet,  
_az emberi alkotást, mint az emberi gyakorlat (alkotó tevékenység) kifejezését, és  
_a technikát, mint közvetítőt az ember és a természet között, mint az egzisztenciális tér humanizálásának és a természetes 
környezethez való alkalmazkodásának eszközét.  
 
Ez a komplex kapcsolat, az előző értekezés tükrében, magában foglalja (magától értetődően) a polaritást és a teljes 
kölcsönösséget az alábbiak között 
 
_ember és természet,  
_ember és épített környezet, és végül 
_technika és kultúra egészében véve. 
 
A jövőbeni Tértudománynak integráltan kellene foglalkoznia, elemeznie és magyaráznia számos aspektusból  
 
_a tér szervezését és 
_az emberi szükségletek térbeli értelmezését.  
 
Amikor az épített környezet (építészet, materializált egzisztenciális tér) és a természetes környezet viszonyáról beszélünk, a 
kortárs építészet gyakorlatában megkülönböztethetünk két ellentétes (felváltva uralkodó) tendenciát: 
 
_Az első tendencia az építészet és a környezet harmóniájából indul ki, a város és az építészet „organikus“ kapcsolatából a 
természetes környezettel. Az organikus mozgalomról, organikus térről vagy organikus építészetről számos, sőt jelentős elméleti 
tanulmány készült. Megmagyarázták az organikus stílus iskoláit és irányzatait az építészetben a hagyományostól, népiestől, 
regionálistól, vernakuláristól, vidékiestől, lokálistól a modernig és egyetemesig. Azonban, úgy tartják, az „organikus“ fogalmának 
jelentése (az építészetben) még nincs teljesen tisztázva.   
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_A második tendencia „elemi térfogati formákkal“ foglalkozik, és „büszke hanyagsággal viseltetik a természet iránt“ (Le 
Corbusier) 42. 
 
Az utóbbi évtizedekben számos, a ház vagy a város témájával foglalkozó fontos kongresszus, konferencia, szimpózium és 
tematikus kiállítás, valamint számos elméleti tanulmány éppen az alábbi viszonylatok eszméjével és vizsgálatával foglalkozott 
 
_természetes és mesterséges,  
_természet és alkotás,  
_környezet és építészet.  
 
Ily módon kutatták az utópia gondolati határait, de felbecsülték a különböző szélsőséges ötleteken alapuló javaslatok veszélyét 
is. Ezek három csoportba sorolhatók: 
 
_a természetutánzás különböző koncepciói,  
_a “mesterséges természet“ létrehozásának koncepciói, vagy akár 
_az “antitermészet“ koncepiója és esetleges következményei. 
 
A 20. század második felének jelentős eszméiben felismerhető az Új formativitásnak nevezett tendencia, amely a 20. századi 
építészet két domináns – organikus és funkcionális –  irányzatának szintetizálási kísérletében nyilvánul meg. 
A technika szerepéről szóló vita szempontjából lényegesek a negatív utópiába sorolható javaslatok is. A negatív utópia 
minőségileg meghaladja a pozitív utópiát, különösen a japánt, és alapvető tétele a „mindenható“ technológia elvetése. 
Úgy tartják, hogy éppen a negatív utópia megjelenésével következett el a pillanat, hogy leromboljanak egy hosszú ideje elterjedt 
mítoszt egy új, ellenőrzött, mesterséges természet létrehozásáról (az új ember, a holnap embere számára).  
 
Visszatérés a természeteshez 
 
A térelmélet és a jövőbeni Tértudomány fontos kérdése lesz a technika helye, szerepe és jelentősége az ember és a 
természetes környezet viszonyának kutatásában. 
A tér elképzelése, tervezése és materializálása, a városrendezés és az építészet saját belső fejlődési törvényszerűségekkel és 
működési szabályokkal rendelkeznek, éppen ezért nem rendeltetésszerű szerepük a technikai és technológiai fejlődés nyújtotta 
lehetőségek demonstrálása.  
 
Éppen fordítva: 
a technikának és technológiának kell demonstrálnia a tér humanizálásának koncepcióit (az ember és szükségletei érdekében). 
A technikának és technológiának kell tükröznie az építészet kreatív lehetőségeit. A technika az építészeti célok 
megvalósításának eszköze, és annak is kell maradnia. 
A legáltalánosabban elfogadott eszmei (elméleti, filozófiai) álláspontként hangsúlyozzuk:  
a technika az ember önmegvalósításának egyetemes eszköze.  
 
A 20. század nyolcvanas éveiben az elméleti és gyakorlati kísérletek egy részét megszállottan foglalkoztatták az alábbi 
koncepciók 
_mesterséges természet,  
_szintetikus vagy új természet teremtése, sőt  
_a természetes körülmények utánzása és szimulációja. 
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A tudományos, elméleti és gyakorlati kutatások súlypontja a 20. század végén elmozdult 
_az ökológiai egyensúly,  
_a fenntartható fejlődés,  
_az energiahatékonyság irányában. 
 
Ugyanakkor, a térelmélet és az urbánus gyakorlat súlypontja a szofisztikált technika és technológia irányában mozdul el, melyek 
alapja 
_az intelligens, önszabályozó térbeli rendszerek koncepciója, valamint elmozdul 
_az előző generációktól örökölt értékek és minőségek átörökítésének és továbbfejlesztésének kötelezettsége (a jövő generációi 
számára) irányában. 
 
Lehetséges jövő 
 
Várható, hogy a mai és a jövőbeni ember megtervezett és ingergazdag környezete a  
 
_fejlett technológián alapul majd, továbbá 
_interaktív és (a munka és élet szempontjából) ösztönző teret alkot, 
_magas szintű ellenőrzési és szabályozási lehetőségekkel,  
_az élet és munka terének testreszabásával, valamint  
_az ember által és az emberért való személyes (változó, alkalmazkodó és ellenőrzött) komfort kialakításának lehetőségével.  
 
A jövő terei ugyanakkor a természet csúcsminőségű jellegzetességeit magukon viselő környezetet biztosítanak – sok fény, 
tiszta levegő, csend... 
 
  
8_TÉZIS 
A JÖVŐ TEREI rugalmas, változó, az ember és a jövőbeni életstílus fejlődési szükségleteihez igazodó terek lesznek, 
melyek a kulturális különbözőségeket is támogatják. Ugyanakkor a természet csúcsminőségű jellegzetességeit 
magukon viselő krönyezetet biztosítanak – sok fény, tiszta levegő, csend és szép kilátás...  
 
Végül felmerül egy kérdés: 
 
Vajon ez azt jelenti, hogy 25 évszázad után bezárul az „Arisztotelészi kör“, hogy az ember már elsajátította az elérhetetlen ókori 
ideált, és végre megtanult harmóniában élni 
_az őt körülvevő természettel és 
_saját természetével? 
 
 
6_ KÖVETKEZTETÉS_ ÉRVELÉS_NYOLC TÉZIS ÁTTEKINTÉSE ILLUSZTRÁCIÓKKAL 
 
Az értekezés Következtetését nyolc tézis képezi, melyeket az alábbiakban tervezői és építészeti gyakorlatunkból vett példákkal 
támasztunk alá.   
  
1_TÉZIS 
A Tértudomány kutatásának alapvető tárgya az EMBER/TÉR elméleti kettős lesz.  
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Érvelés_Illusztrációk: 
 
A válaszott példa egy régészeti lelőhely, a LEPENSKI VIR a Duna mentén, a mai Szerbia területén. 
A lelőhely rekonstrukciója, a kutatások eredményei és következtetései arra utalnak, hogy nem lehetséges értelmezni a térbeli 
formákat, a település és a lakóegységek struktúráját, sem a néhai lakók lakókörnyezetének szervezeti formáját az ember és a 
tér egységes szemlélete nélkül. 
 

 
 
1. kép_Lepenski vir, Szerbia _A komplexum tervrajza 
 

 
 
2. kép_ Lepenski vir, Szerbia _Lakóegységek

 
2_TÉZIS 
Az ember és a tér kölcsönös és elválaszthatatlan viszonyban állnak. Az EMBER és a TÉR OSZTHATATLAN. 
 
Érvelés_Illusztrációk: 
 
A választott példa egy régészeti lelőhely, a LEPENSKI VIR a Duna mentén, a mai Szerbia területén.  
A lakóhelyre alkalmas tér megválasztása, a helyi éghajlati viszonyok figyelembe vétele, biztonság a Duna vízállásváltozásával 
szemben, ésszerű viszonyulás a tájhoz, a közvetlen környezet természetes anyagainak felhasználása, a közvetlen 
lakókörnyezet adta táplálékforrások kiaknázása, a víz alkalmazása padlófűtés és –hűtés céljára – mindez az ember és a 
lakóhely szimbiózisára utal. A régészeti felfedezések és kutatások alapján ugyancsak nyilvánvaló az embernek és a 
közösségnek a térrel és a közvetlen környezet adottságaival való együtthatása. A közösség eltűnt, vagy elhagyta ezt a területet, 
miután megváltoztak az ember és a környezete közötti harmónia feltételei.  
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3. kép_ Lepenski vir, Szerbia _A lakókomplexum ábrája 
 

 
 
5. kép_ Lepenski vir, Szerbia _Lakógységek 2, séma 

 
4. kép_ Lepenski vir, Szerbia _Lakóegységek 1, tervrajz 
 

 
6. kép_ Lepenski vir, Szerbia _Lakóegységek 3, térbeli ábrázolás 
 

 
 
3_TÉZIS 
A tér koncepciói, a tér szervezése, a RENDEZETT TÉR  egészében az EMBERNEK és valós SZÜKSÉGLETEINEK van 
alárendelve. 
 
Érvelés_Illusztrációk: 
 
A választott példa egy rekonstruált hagyományos település, a Sirogojno falumúzeum Szerbiában. 
A 18. és 19. századi eredeti formákat a hagyományos településszerkezet szerint rendezték el – tanulmányok és tudományos 
kutatások alapján. 
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A hagyományos falusi település helyének és szerkezetének megválasztását az esetleges ellenségtől való védelem (túlélés), a 
növénytermesztésre és állattenyésztésre alkalmas termékeny talaj (táplálkozás, fejlődés, haladás), valamint a természeti 
csapásokkal (szél, hó, fagy, vízsodrás, áradás, tűzvész stb.) szembeni ellenállóképesség határozta meg.  
A lakó- és munkakörnyezet technológiai szerkezetét, mind a ház, mind a házcsoportok esetében a napi szükségleteknek, 
ugyanakkor az egyén, a család és a családi szövetkezet (családközösségek) fejlődési szükségleteinek rendelték alá. Az 
ételkészítés és étkezés, a használati tárgyak készítése és alkalmazása, a gyermeknevelés, a ruhakészítés, valamint a ház és a 
nyitott terek általános funkcionális és térbeli szerkezete a mozgás, a napi és időszaki munkálatok elvégzésének ésszerűsége, 
valamint a család dinamikus fejlődése, a generációs különbségek, időszakos munkák stb. jegyében alakult 
A településszerkezetet, valamint a hagyományos építészeti formákat és anyagokat az ésszerűség, az energiatakarékosság, a 
szélsőséges éghajlattól való védelem, továbbá az egyszerűség és a könnyebb építkezési folyamat jegyében választották meg.    
 
 
 

 
 
7 a. kép_ Sirogojno, Szerbia_A komplexum panorámája 
 

 
 
7 b. kép_ Sirogojno, Szerbia_A komplexum panorámája 

 
 
8. kép_ Sirogojno, Szerbia_A település egészének hangulata 
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9. kép_ Sirogojno, Szerbia_Ház ábrája 
 

 

 
10. kép_ Sirogojno, Szerbia_Lakóegységek 

 
 

 
 

 

 
 
11. kép_ Sirogojno, Szerbia_Belső tér, használati tárgyak 
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4_TÉZIS 
A POLARITÁS ELVE lesz a jövőbeni Tértudomány egyik alapelve. 
 
Érvelés_Illusztrációk: 
 
Az 1. választott példa egy rekonstruált hagyományos település, a Sirogojno falumúzeum Szerbiában. Kontrasztok 
sokszínűsége: az Egész (település) – egy egység (épület), individuális – kollektív, közös – magán, forma – struktúra, spontán – 
tervezett, állapot – folyamat (jelenlegi helyzet és a család, a közösség fejlődése)... Ezeket az ellentétes elvárásokat és 
szükségleteket a hagyományos közösségben optimális, dinamikus és távlati módon összehangolták a hagyományos népi 
építészet fejlődésével. 
Az ellentétes elvárások összehangolása évszázadokon át zajlott, alkalmazkodva a család és a közösség életéhez (családi 
szövetkezet), a tapasztalatokat apáról fiúra adták tovább, a ház koncepciója fejlődött, míg elérte a térbeli szabványok szintjét – 
a népi építészet ékköveként ismert formát. 
Ez a szabvány a funkcionalitás, az anyagi megvalósítás, az egyszerűség, az ésszerűség és a szépség szintézisét képezi. 
 

 
 
12. kép_ Sirogojno, Szerbia_A szerkezet és a tető részlete 
 

 
 
13. kép_ Sirogojno, Szerbia_Beltér  

 
 
 
 
 

 
 
14. kép_ Sirogojno, Szerbia_Épületek a település egészén

 
A 2. választott példa a verseci Millenium Sport- és Üzletközpont Szerbiában. Tervező P. Arsić. 
A terv és a megvalósított komplexum a különböző, sőt ellentétes elvárások és szükségletek összehangolásának szintézisét 
képezi. A terep kifejezett egyenetlenségeit, ami gyakori probléma, ebben az esetben arra használták, hogy világosan 
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elhatárolják az utakat (látogatók-nézők) és a résztvevőket (sportolók, előadóművészek, kiállítók). Megtartották a minőségi 
rálátást az ismert domb és erődítmény zöldfelületeire, valamint a lankán álló hagyományos településre. Ezt a csarnok és az 
üzleti célú toronyépület (magassága, helyzete, formája és mérete) átgondolt mikrolokációjával érték el. 
A különböző célú felhasználást (sport, vendéglátás, kereskedelem, üzleti élet) kétszintű nyitott közterület kialakításával 
határozták meg, biztosítva ezzel a komfortot, könnyű megközelítést és a biztonságot. 
Az érzékeny kontextus (zöldterület, távlatok, talajszinteltérések, lakókörnyezet, utcamátrix) iránti tisztelet a csarnokok nagy 
kiterjedésének minimalizálásában, részbeni talajba süllyesztésében, valamint volumenének formájában mutatkozik meg. 
Mindez energetikai szempontból is költséghatékony, az évnek mind a hideg, mind pedig a meleg időszakában. 
Az épületegyüttes általános kompozíciója dialógust provokál a magas és alacsony, a függőleges és vízszintes, az ívelt és 
szögletes között – az optimális képzőművészeti szintézisre törekedve. 
 

  
15. kép_Millennium Központ, Szerbia_1 komplexum 
 

 
 
16. kép_Millennium Központ, Szerbia_2 komplexum 
 

  
 
17. kép_Millennium Központ, Szerbia_ nyitott közösségi tér 
 

 
 
18. kép_Millennium Központ, Szerbia_ Beltér 
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19. kép_Millennium Központ, Szerbia_1 részlet 
 

 
 
20. kép_Millennium Központ, Szerbia_ 2 részlet 

 
 
5_TÉZIS 
A lakóhely, mint TOTALITÁS, és a szervezett tér, mint a természetes feltételek és az emberi szükségletek SZINTÉZISE, az 
egyik alapvető kategória lesz, amellyel a jövőbeni Tértudomány foglalkozik. 
 
Érvelés_Illusztrációk: 
 
A választott példa az AZER lakó-turisztikai-szabadidő központ Bakuban, Azerbajdzsánban. Tervezők P. Arsić és D. Arsić. 
Az Azer komplexum koncepcióját Azerbajdzsán egy lényeges és jellegzetes sajátossága ihlette, ami nem más, mint az ország 
egy sajátos természeti jelensége -  a természetes gázlelőhelyeken a hegyekben folyamatosan égő tűz, az apró természetes 
vulkánok, melyekben folyton forr az iszap, az örökös hósapkával fedett hegyóirások, valamint az organikus formák víz alatti 
élőlényeinek gazdagsága. 
Ugyancsak tiszteletben tartották a mikroklíma sajátosságait, biztosítva a napsütés, a szél és a tenger hullámainak hatásától való 
védelmet, a változó széljárást pedig felhasználták az épület és a közterek szellőzésére, egyúttal kellemessebbé téve a 
tartózkodást a nyitott tereken.  
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21. kép_AZER Központ, Bakuban, Azerbajdzsánban_ tervrajz 
 

 
 
23. kép_AZER Központ, Bakuban, Azerbajdzsánban_ panoráma 2 
 

 
 
22. kép_AZER Központ, Bakuban, Azerbajdzsánban_ panoráma 1 
 

 
 
24. kép_AZER Központ, Bakuban, Azerbajdzsánban_ panoráma 3 
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25. kép_AZER Központ, Bakuban, Azerbajdzsánban_ környezet 1 
 

 
 
27 a. kép_AZER Központ, Bakuban, Azerbajdzsánban_  látvány 1 

 
 
26. kép_AZER Központ, Bakuban, Azerbajdzsánban_ környezet 2  
 

 
 
27 b. kép_AZER Központ, Bakuban, Azerbajdzsánban_  látvány 2 
 

 
 
6_TÉZIS 
A HAGYOMÁNY és az INNOVÁCIÓ SZINTÉZISE sikeres egyesítés, amely új minőséget ad a térnek, mint az ember 
életterének.  
 
Érvelés_Illusztrációk: 
 
A választott példa a Šipčanik falumúzeum Montenegróban. Tervezők P.Arsić és T. Vrbnik-Brkić.  
Multifunkcionális falumúzeum koncepciója – Három színteret alakítottak ki: az alsón dinamikus tartalmakkal (az alsó tér körül, 
központi tartalmak, lakótér kiegészítése, borkereskedés, wellness központ, sport és szabadidő terep, óratorony, tér szökőkúttal), 
a felsőn nyugodtabb tartalmakkal (felső tér környéke, lakások, templom, könyvtár...), és a harmadik – a kapcsolat, a lejtőn 
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összekötő tartalommal (bormúzeum, műhelyek, kézműves termékek, ajándéktárgyak, ruhanemű, hangszerek, régi üvegtárgyak, 
poharak...). 
Felállították a kommunikáció és a tartalom forgatókönyvét és „dramatizálását“ az integrális lakótéri komplexumban, a terep 
természetes és megtervezett jellegével, a hely szellemével és domborzatával, a hagományokkal, az anyagi és nem anyagi 
kulturális örökséggel összhangban. 
A megoldás a hagyományos építészeti elveken alapul, a természetes feltételek és a közösség szükségleteinek szintézisén a 
konkrét programokban.  
Az építészeti hagyományt az alkotói felépítmény ihletőjeként kezeljük, mint ösztönzést a hagyományos építészek minőségének 
elérésére, mind a környezethez való érzékeny viszony, mind a nyitott terek formálásának képessége és a település építészeti 
morfológiája, mind pedig az építészeti formáknak a tájképhez viszonyított, arány, méret és nagyság szerint való elosztása 
tekintetében. 
A hagyomány kreatív újraértelmezése ebben a megoldásban a vidék térszerveződéséhez és hagyományos megvalósulásához 
szellemileg közel álló kompozíciós kifejezési eszközök használatára irányul. 
A népi építészek stílusát, valamint a közismert és elfogadott hagyományos építési szabályokat követtük a lakóhely 
kiválasztását, a település megformálásának és fejlesztésének elvét, kialakítását és építését illetően.  
 
  

 
 
28. kép_Falumúzeum, Šipčanik , Montenegróban _elhelyezkedése 
 

 
 
30. kép_Falumúzeum, Šipčanik , Montenegróban _panoráma 2 
 

 
 
29. kép_Falumúzeum, Šipčanik , Montenegróban _panoráma 1 
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31. kép_Falumúzeum, Šipčanik , Montenegróban _ látvány 1 
 

 
 
32. kép_Falumúzeum, Šipčanik , Montenegróban _látvány 2 
 

 
7_TÉZIS 
A TECHNIKA és a TECHNOLÓGIA óriási szerepet játszanak a téralakításban és a térrendezésben, de csak mint a térbeli célok, 
eszmék és koncepciók megvalósításának ESZKÖZEI. 
 
Érvelés_Illusztrációk: 
 
A választott példa a verseci Millenium Sport- és Üzletközpont Szerbiában. Tervező P. Arsić. A komplexum épületcsoportból áll, 
ami néhány nagyméretű összekapcsolt épület. A megfelelő konstrukciós rendszereket alkalmaztuk (acél és beton, valamint 
térbeli struktúrák). Továbbá az adott időszak legkorszerűbb szerelvényeit és felszereléseit, valamint építési anyagait használtuk 
fel.  
A technika és a technológia itt is, mint mindig, a térkoncepciót, a térbeli szerveződést és az építészeti formák megvalósítását 
szolgálja. A technika, mint mindig, az alkotói elképzelések, térkoncepciók és a térbeli szerveződés által felállított célok 
megvalósításának eszköze.  
 

 
 
33. kép_ Millenium Sport- és Üzletközpont Szerbiában _Panoráma 
komplexum 

 
 
34. kép_ Millenium Sport- és Üzletközpont Szerbiában 
_Tetőszerkezet 
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35. kép_ Millenium Sport- és Üzletközpont Szerbiában _Építési 
időszak 
 

 
 
37. kép_ Millenium Sport- és Üzletközpont Szerbiában _Az 
épületegyüttes 

 
 
36. kép_ Millenium Sport- és Üzletközpont Szerbiában _A 
nagycsarnok belső tere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8_TÉZIS 
A JÖVŐ TEREI rugalmas, változó, az ember és a jövőbeni életstílus fejlődési szükségleteihez igazodó terek lesznek, melyek a 
kulturális különbözőségeket is támogatják. Ugyanakkor a természet csúcsminőségű jellegzetességeit magukon viselő 
környezetet biztosítanak – sok fény, tiszta levegő, csend és szép kilátás...  
Érvelés_Illusztrációk: 
 
A választott példa egy podgoricai irodaház (Állami Ingatlankezelő Ügynökség, UZN) Montenegróban. Tervezők P. Arsić és T. 
Vrbnik-Brkić. Vasbeton tartószerkezetet, oszloprendszert és tömböket alkalmaztak. Kettős padlót és alacsony mennyezetet 
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használtak a szerelvények elhelyezésére. Kettős üvegezésű homlokzatot („double skin“) alakítottak ki az átlátszó felületeken, 
valamint kőlapokkal borított szellőző kettős homlokzatot a többi felületen. A térszervezés tekintetében megvalósul a teljes 
rugalmasság, a munkaterület és munkahelyek nagyságának és elosztásának könnyű kialakítási lehetőségével. A homlokzat 
tervrajza energetikailag hatékony, magas színten kellemes komfortérzetet biztosít a felhasználók számára, lehetővé teszi a 
környezeti tényezők ellenőrzését és szabályozását a munkahelyen (hőmérséklet, fény, látvány, hangszigetelés...). 
Reméljük, hogy az épület, a környezetre (zaj, napsütés, szél, ugyanakkor látvány, növények) adott világos válaszokkal, a kívánt, 
változó-ellenőrzött-alkalmazkodó belső munkalégkör biztosításával, valamennyire hozzájárul az emberhez méltó 
munkakörnyezet kialakításához – a jelenben és a jövőben.   
 
 

 
 
38. kép_UZN, Montenegróban _1 Model 
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39. kép_UZN, Montenegróban _ Típusos emeletterv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
41. kép_UZN, Montenegróban _Keresztmetszet 
 
 

 
 
40. kép_UZN, Montenegróban _ Kettős homlokzat 
 

  
 
42. kép_UZN, Montenegróban _2 Model 
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43. kép_UZN, Montenegróban _Az épület építése 
 

 
 
45. kép_UZN, Montenegróban _ 2 Model 
 
 
 

 
 
44. kép_UZN, Montenegróban _ 2 Model 
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7_MEGJEGYZÉSEK 
  
1 Szövegkörnyezetünkben ezt a jövőbeni tudományt Tértudománynak nevezzük. 
 
2 M. Heidegger (Martin Heidegger), I. Kant (Immanuel Kant), E. Husserl (Edmund Husserl), M. Scheler (Max Ferdinand 

Scheler), N. Hartmann (Nicolai Hatmann),  L. Wittgenstein (Ludwig Wittgenstien), M. Merleau-Ponty (Maurice Merleau-
Ponty),  J. P. Sartre (Jean-Paul Sartre) és mások elmélete alapján 

3 C. Norberg-Schulz (C. Norberg-Schulz) elképzelései alapján. Lásd a bibliográfiában: C. Norberg-Schulz 
 
4 H. Lefebvre (Henry Lefebvre) elmélete alapján. Lásd a bibliográfiában: Henry Lefebvre 
 
5 Bruno Zevi (Bruno Zevi) olasz építész elképzelései és munkái alapján. Lásd a bibliográfiában: Bruno Zevi 
 
6 N. Pevsner (Nikolaus Pevsner) elképzelései alapján. Lásd a bibliográfiában: Nikolaus Pevsner 
 

7 P. Eisenman (Peter Eisenman) amerikai építész könyveiben és szövegeiben bemutatott elképzelései és munkái alapján. Lásd 
a bibliográfiában: Peter Eisenman 

 
8 S.Giedion (Sigfried Giedion) elképzelései alapján. Lásd a bibliográfiában: Sigfried Giedion 
 
9 R. Venturi (Robert Venturi) amerikai építész elképzelései alapján. Lásd a bibliográfiában: Robert Venturi 
 
10 S. Hall (Steven Hall) amerikai építész elképzelései és munkái alapján. Lásd a bibliográfiában: Steven Hall 
 
11 P. Zumhtor (Peter Zumhtor) elképzelései és munkái alapján. Lásd a bibliográfiában: Peter Zumhtor 
 
12 J. Pallasmaa (Juhani Pallasmaa) elképzelései alapján. Lásd a bibliográfiában: Juhani Pallasmaa 
 
13 B. Tschumi (Bernard Tschumi) elképzelései és munkái alapján. Lásd a bibliográfiában: Bernard Tschumi 
 
14 M.Heidegger (M. Heidegger): (Heidegger, Bauen Wohnen Denken, 1954), (Heidegger, Building Dwelling Thinking) és A. 

Sharr (Sharr, 2007) elmélete alapján 
 
15 Friedman (Friedman,1971), A. Lefebvre (Lefebvre, The Urban Revolution, 2003) (Lefebvre, La révolution urbaine, 1970) 

(Anri Lefevr, Urbana revolucija, 1974.) 
 
16 (Elden, 2004) 
 
17 (Lefebvre, The Production of Space, 1991) 
 
18 Metaphilosophy, forrás: (Lefebvre, Métaphilosophie, 1965), (Elden, 2004), (Lefebvre, The Urban Revolution, 2003) 
 
19 Ibid. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger
http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl
http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Scheler
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolai_Hartmann
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20 Urbane forme, forrás: (Lefebvre, The Urban Revolution, 2003) 
 
21 (Alexander & Chermayeff, Community and Privacy: Towards a New Architecture of Humanism, 1963, pp. 12-15), (Alexander, 

A New Theory of Urban Design, 1987, pp. 126-127) 

22 Ibid. 
 
23 Ibid. 
 
24 (Prelog, 1991) 
 
25 (Milenković, 1977, p. 21) 
 
26 Ibid. 
 
27 (Norberg-Shulz, Existence, Space and Architecture, 1971), (Norberg-Shulz, Genius Loci Towards a Phenomenology of 

Architecture, 1980), (Norberg-Shulz, Intentions in Architecture, 1965) 
 
28 (Norberg-Shulz, Meaning in Western Architecture, 1974), (Norberg-Shulz, Existence, Space and Architecture, 1971) 
 
29 Ibid. 
 
30 (Norberg-Shulz, Intentions in Architecture, 1965), (Van Nes, 2008) 
 
31 (Zevi , Gendel, & Barry, Architecture as Space: How to Look at Architecture, 1957), (Arnold, Altan Ergut, & Turan Ozkaya, 

2006) 
 
32 (Zevi , Gendel, & Barry, Architecture as Space: How to Look at Architecture, 1957), (Zevi, The Modern Language of 

Architecture, 1978), (Cirillo, 1996) 
 
33 (La Regina, 1976) 
 
34 Ibid. 
 
35 (Lefebvre, La révolution urbaine, 1970), (Lefebvre, The Production of Space, 1991)(Lefebvre, State, Space, World: Selected 

Essays, 2009) 
 
36 (Lefebvre, The Production of Space, 1991) 
 
37 (Lefebvre, La révolution urbaine, 1970) 
 
38 (Milenković, 1977, p. 45) 
 
39 (Lefebvre, The Production of Space, 1991), (Elden, 2004) 
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40 (Kidd, 2012), (Baudrillard, 1994), (Franssen, Lokhorst, & Van de Poel, Winter 2013 edition), (Habermas, 1970) 
 
41 (Mumford, 2010, p. 24) 
 
42 (Lloyd Wright, 1908), (Corbusier, 2007) 
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