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"A helyet nem szabad összetéveszteni a térrel. A tér és a hely
között az a különbség, hogy a térnek száma, a helynek arca van.
A tér, ha csak nem kivételes, minden esetben pontos vonalakkal
határolható, területe négyzetmilliméterre kiszámítható és alakja
körzővel és vonalzóval megrajzolható. A tér mindig geometriai
ábra. A hely mindig festmény és rajz, és nincs belőle több, mint
az az egy. A térnek képlete, a helynek géniusza van."

                                        Hamvas Béla: Öt géniusz
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Kivonat

 Az emberi gondolkodás alapelemei az ellentétpárok. Fekete és fehér. A két végpont
által határolt képzeletbeli spektrumban számtalan szürke árnyalatot jelölhetünk meg a
legvilágosabbtól a legsötétebbig. Az eltérő kultúrák, vallások kivétel nélkül használnak
ellentétpárokat. Ha létezik a jó, szükségszerűen megjelenik a rossz is, a különbség a hozzájuk
való viszonyulásban rejlik. A szélső értéket jelölő két véglet azonban felfogható egymást kizáró
vagy egymást kiegészítő tartalomként. Választhatunk.
 Az építészeti tevékenység is tulajdonképpen folyamatos döntések sorozataként
definiálható. Létezik jó és rossz építészet? Mitől lesz szép egy épület? Egyáltalán lehet-e
beszélni a szépségről általánosságban a változó világ és véleménykülönbségek ellenére?

Gondolataink és választásunk minden esetben kivetül a végeredményre,
meghatározza a megálmodott vagy éppen 'újra álmodott' épület és környezete minőségét. A
tárgy és anyagi minőség mellett azonban nem vonatkoztathatunk el a megvalósult hely
egyénre és a közösségre, tágabb értelemben a társadalomra kifejtett közvetlen és közvetett
hatásáról.

Disszertációm az építészeti tervezés és újrahasznosítás során felmerülő kérdéseket
és lehetséges válaszokat tárgyalja az építész szerepének és felelősségének kontextusában. A
vizsgált szempontok kiemelt példákon keresztül kerülnek bemutatásra és alátámasztásra, az
alkalmazott eszközök és a gyakorlat mellett pedig a humánum kerül előtérbe.

Építészeti eszközeink és döntéseink eredménye immár nem csak a saját világunkat
alakítja, felelősségünk kiterjed az emberre. Minden művészi alkotás az ember tükre, önarckép
rólunk, az egyedi egók sokasága pedig hű tükörképe vagy éppen ellenkezőleg, torz lenyomata
az adott kornak.
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Az építészeti mű létrejöttének három szükségszerű alapja van: a hely, a kor, és az
ember. Szükségszerűek, hiszen bármelyikük hiányzik, a mű létre sem jöhet. Ezáltal
belátható, hogy minden építészeti alkotásnak van helye, ahol megépült, mindegyik
egy meghatározott korban épült, és mindegyiket emberek tervezték, építették. Ezt a
hármasságot tovább gondolva, szellemi értelemben értelmezve, az építészeti
művet meghatározza a hely szelleme, ahol létrejött, a korszellem, amelyben létrejött
és az emberi szellem, ami létrehívta, megvalósította.
Ha vizsgálni, megismerni illetve újragondolni szeretnénk az egyes épületeket,  a
tervezési folyamat első lépéseként három alapvetően szükséges ténnyel kell
tisztában lennünk: a helyismerettel, a korismerettel és az önismerettel.

t é z i s  _ I.
változó építészeti szerep
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PTE MVP NOK - Damjanich Főépület, Pécs

Prof. dr. Medvegy Gabriella, Szamosközi Imre, Tárnoki István
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Ha az építészetről mint kommunikációról beszélünk, a közlő szerepét az építész tölti
be, aki a megrendelő, megbízó tervprogramját emberek befogadására kiképzett, az
ott jelenlevők különböző érzékszerveivel egyidejűleg érzékelhető terek tervezésével
fejezi ki.
A térben jelenlevők, a teret használók az építészeti alkotás címzettjei. A tervezői
magatartás, a tervezés és újrahasznosítás kulcsszereplője a hely, a kor és az
önismeret mellett az ember és indíttatása.

t é z i s  _ II.
indíttatás & kommunikáció
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Prof. dr. Medvegy Gabriella, Szamosközi Imre, Tárnoki István
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Alapvetően kétféle motivációt különböztethetünk meg: beruházási és érzelmi
indíttatásból induló tevékenységet, amelyeknek számtalan átmenete lehetséges.
Személyes kapcsolat esetén a tervezési folyamat lényegesen hosszabb időt vesz
igénybe, mélyebb átgondolásra ad lehetőséget, a részletek kidolgozásán nagyobb a
hangsúly, gyakran csekélyebb anyagi keretek között. Gazdasági motiváció esetében
a rendelkezésre álló időből jut kevesebb, ezáltal a szűk határidők de az anyagi
háttér is adott. Az eltérő motivációk esetén az érzelmi befektetés és az idő az
esetek többségében egyenes arányosságot mutat, az idő és az anyagi befektetés
pedig fordítottan arányosak. Az építész felelőssége az eltérő igények mellett vagy
azoktól függetlenül értéket teremteni.

t é z i s  _ III.
érzelmi integráció
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PTE MVP NOK - Damjanich Főépület, Pécs

Prof. dr. Medvegy Gabriella, Szamosközi Imre, Tárnoki István

Meglévő villaépület, Budapest XI. kerület

Tárnoki István
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Az egyéni motivációból adódik a funkció meghatározása. Hogyan helyezzünk új
tartalmat egy meglévő keretbe, adott szellemiségbe, az eredetivel megegyező
funkciót hogyan gondoljuk újra és töltsük meg élettel a korra jellemző igények
szerint, de a hely- és a korszellem tiszteletben tartása mellett? Az új csupán
befogadást nyer a régibe, vagy a régi az új díszleteként funkcionál?
A tervezés és újrahasznosítás összetett kérdés, a hely története, az emlékek
tiszteletben tartása mellett számos szerkezeti megkötés, adott arányokhoz és
telepítéshez való alkalmazkodás jellemzi. Az építész feladata, hogy harmóniát
teremtsen az adottság -  a régi és új között.

t é z i s  _ IV.
re_load

04
PTE MVP NOK - Damjanich Főépület, Pécs
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Pollack Mihály Szüreti- és Présháza, Tahitótfalu

Tárnoki István
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Az építésznek közvetlen hatása van az egyénre. Nem elegendő csupán a
funkcionalitásra hagyatkozni és ennek tükrében teremteni életteret a szükségletek
kielégítésére, sokkal inkább „serkentő" építészetet kell létrehozni, olyan tereket kell
kialakítani, amelyek formálják az embert, ösztönzik képességeik kibontakoztatására,
nyugalmat és meghittséget sugallnak, biztonságot nyújtanak. Középület
tekintetében az indíttatás a funkciótól függően lehet merőben eltérő, akár
nyugtalanságot, bizonytalanságot keltő, társadalmi problémára felhívó üzenetekkel
felruházott közlési felület.

t é z i s  _ V.
közvetlen és közvetett térintegráció
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Mint minden művészeti alkotás, ezáltal az épület is az ember, a tervező tükre, saját
önarcképünk - alkotói gondolat a tervasztalon, mely elképzelés létrejötte számos,
egymásra pozitív, de lehet negatív hatású tényező sokaságának egyenletéből
tevődik össze. Egyedi egók összeségének kivetülése alkotja épített környezetünket,
hű tükörképet vagy éppen torz képet mutatva társadalmunkról, amely hatással van
az utánunk következő nemzedékekre és korunk építészettörténeti
meghatározására.

t é z i s  _ VI.
hiteles vagy torz tükörkép?
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Szintézis

 Doktori tanulmányaim kezdetén választott kutatási témám részét képezi
disszertációmnak, az eltelt évek tapasztalatait azonban nehéz lenne egy szigorúan
meghatározott kérdés köré fonni. A feladatok változatossága, egyedisége, a merőben eltérő
igények és adottságok, személyes vonatkoztatásom minden esetben egyedi nézőpontot
igényeltek. Tanulmányaim során és oktatóim által elsajátított látásmód meghatározták a döntési
folyamatokat, munkáim az évek alatt kialakult tervezői habitusom és az életem egy
meghatározó időszakát tükrözik.

 Doktorjelölti munkásságom alatt megvalósult és megvalósulás előtt álló munkáim
elemzése és tárgyalása a következtetések és tanulságok levonása mellett egyértelművé teszik
számomra környezetem hatását, az oktatóim, mentoraim által átadott tudás gyakorlati
megnyilvánulását, a családomtól, szüleimtől tanult értékrend megkérdőjelezhetetlen szerepét a
tervezési folyamat során. A konkrét esettanulmányok, alkalmazható módszerek és gyakorlati
elemek fontossága mellett nem vonatkoztathatok el az építész önmagával és környezetével
ápolt kapcsolatáról és ennek hatásáról. Ahogyan egy művészeti alkotás sem értelmezhető a
kor, a hely és az alkotó nélkül, az építészet sem lehet magának való és öncélú. Mindezen
tényezők összegzése által a magamról alkotott kép is élesebbé és tisztábbá vált, egy korszak
pedig lezárhatóvá.
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