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ELŐSZÓ 

       

   A hely szelleme – a genius loci – egy vidék, város vagy 

szűkebb környezet sajátos légköre, hangulata. Minden épület egy 

bizonyos helyen, egy adott korban és egy építész által jött létre. 

Vannak olyan épületek, amik körülveszik, beleolvadnak a 

környezetükbe, míg egyesek, legyenek akármilyen remek és 

pazar épületek, mégis idegenek abban a környezetben, ahová 

megálmodták. 

A helyi jelleg elvesztése fölötti aggodalmak és az annak 

visszanyerésére tett megoldási javaslatok végigkísérik a 20. 

század második felének építészetelméletét.  

Dolgozatommal az illeszkedés építészeti kérdését elemzem a 

magyar, és nemzetközi építészeti példákon keresztül. 

 

 

 

Mottó: 

"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 



 

ALAPKÉRDÉSEK 

 

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 könnyen 

belátható, hogy minden építészeti alkotásnak van helye, ahol 

megépült, mindegyik egy-egy meghatározott korban épült, és 

mindegyiket emberek tervezték, építették. Ha ezt a hármasságot 

kicsit tovább gondoljuk, szellemi értelemben is értelmezhetjük, 

azaz az építészeti művet meghatározza a hely szelleme, ahol 

létrejött, a korszellem, amelyben létrejött és az emberi szellem, 

ami létrehívta, megvalósította. Ha vizsgálni, illetve megismerni 

szeretnénk az egyes épületeket, és azoknak keletkezését, három 

alapvetően szükséges ténnyel kell tisztában legyünk: a 

helyismerettel, a korismerettel és az önismerettel. 

Mindhárom tényező rendkívül fontos, és együtt teremtik meg 

az összképet. Minden elemet külön-külön is vizsgálhatunk, de 

összefüggéseiket legtisztábban úgy érzékelhetjük, ha párosával 

vizsgáljuk őket, mind a három lehetséges kapcsolatukban, azaz: 

 

„- a hely és a kor kapcsolatában 

 - a hely és az ember kapcsolatában 

 - a kor és az ember kapcsolatában” 
Cságoly Ferenc – BME középülettervezés tantárgy előadás 



 

A HELY 
 Cságoly Ferenc 

szerint az építészeti 

mű megszületését 

három fő dolog 

befolyásolja: a hely, 

a kor és az ember. 

Minden környezet 

hatással van az 

építészre, ahová 

építeni kell, így 

először a környezetet kell vizsgálni, az ott élők életét, és aszerint 

kell egy épületet megtervezni, hogy az hangulatilag illeszkedjen 

oda.  A helyet ma az építészeti alkotást alapvetően meghatározó 

elemének tartjuk. Széleskörű vélekedés szerint az építészet egyik 

ismérve a topográfiai hitelesség, a helytől való 

elválaszthatatlanság.  A hely –mint fogalom –a tér 

komplexitásának egyfajta önkényes redukciója.  Olyasfajta 

ízlésszelekciót tükröz, amely a szemnek, vagy a léleknek tetsző 

tájegyüttesekre koncentrál. 

 Az építészeti tervezésnél a legelső lépés a környezet 

analizálása kell, hogy legyen. A hellyel kapcsolatos analízis is 

magát a kreatív adaptáció folyamatát segíti elő, mivel két 

ugyanolyan hely nincs a világon (ez az egyik szépsége az 

építészetnek szerintem). Az analízis hozzásegít a hely 

szellemének megértéséhez, vagyis a helyénvaló épület 

tervezéséhez (Tekintsünk el az egy területre tervezett ugyanolyan 

házaktól, szociális lakásoktól, amik építészetileg nem mérvadó 

alkotások). 

„A tér akkor válik hellyé, ha jelentéssel telik meg, ha megjelenik 

benne a világhoz való viszony. Ahhoz, hogy egy helyet hozzá 

alkalmazkodva tovább lehessen építeni, meg kell érteni”  Simon 

Mariann : Regionalizmus - A hely (ki)hívása 



 

AZ IDŐ 
 

 Az időbeni 

illeszkedés is egy 

érdekes kérdés. Jó 

néhány olyan épület 

van, amelyek nem 

tükrözik korukat.  Ez 

mind igaz azokra a 

házakra, amelyek a régi 

idők épületeinek 

építészeti karakterét, 

azok elemeit használják fel, így semmiképpen nem mondhatók a 

korra jellemző, újfajta és egyedi megoldásnak, csak egyfajta 

direkt leképezései a múltnak a jelenben, ugyanakkor vannak, 

amelyek előremutató, példát teremtő - ikonikus – épületek. 

Vegyük példának Gerrit Rietveld Schröder házát. Ez az épület 

1924-27-ben épült. A ház egy sorházas beépítés saroképülete, 

mely minden korabeli művészeti és civilizációs kánonnal 

szembefordul, de nem harsányan, nem agresszívan, hanem szinte 

észrevétlenül. 

Mindazonáltal kérdéses, 

hogy egy ilyen alkotás 

abban az időben milyen 

reakciót váltott ki az 

emberekből, mivel ez a 

ház se akkor, se most nem 

illeszkedik hangulatilag a 

közvetlen környezetéhez. 

Ez a viselkedésmód a modernista építészeti felfogás sajátossága, 

ez a ”hely nélküliség”, univerzalizmus építészeti megjelenési 

formája. (Lásd Az ember című fejezetben) 



 

Az idő kérdésében még felmerül egy érdekes tény, amit egy 

egyszerű hasonlattal szemléltetnék. Párhuzamot vonhatunk az 

egy iránypontos perspektívában megrajzolt kép és az építészet 

időbeni lefolyása között. „Az egy iránypontos perspektíva – 

akárcsak az idő – a nézőpontja okán a közeli elemekre koncentrál 

és a távlatot úgy érzékelteti, hogy a konkrét, egyedi elemet 

elmossa annak érdekében, hogy a részlet helyett a tendenciára 

koncentráljon. … Akár az egy iránypontos perspektíva szabályai 

szerint szerkesztett út. Az előtérben, a szemünk előtt csak az 

élesen megrajzolt kockaköveket látjuk, melyek fokozatosan a 

távolba tűnve elveszítik részletezettségüket, ugyanakkor 

pontosan kirajzolják a teljes út látványát a kanyarulataival, 

fordulóival, míg végül is a végtelenbe vész.  

A jelenben – az előtérben – sokkal pontosabban látjuk a 

különbségeket, nem véletlenül háborodnak fel egyes építészek 

azon, hogy műveiket a kortársak műveihez hasonlítják. Merthogy 

a különbség számít. Miközben nem szabad felejtsük: ez az út 

húsz méterrel feljebb – is ugyanígy kockakövekből áll.  

Ez a nézőpont bárhol felvehető. Ha a jelenben a különbség 

számít – pontosabban azt vesszük észre - akkor a múltban az 

azonosság. Pontosabban: az, amit észreveszünk. És valóban. Az 

idő által homályossá tett tekintet, a történelem által elmosott 

fókusz oldja el a jelenben metszően pontos kontúrokat annyira, 

hogy az azonosságokat észrevéve kénytelenek legyünk fogalmi-, 

és stíluskategóriákat is alkotni.  

Ne feledjük: a barokk mester nem tudja, hogy ő barokkban 

alkot. És ugyanez elmondható a gótikus építőmesterről, vagy a 

manierista szobrászról is. Az idő hívja létre az építészeti 

alkotásokat leíró fogalmainkat, folyamatosan az idő mérlegén 

elemezzük a formákat. Az idő okán vagyunk képesek stílusról 

beszelni, de továbbmegyek, az idővel karöltött történeti 

gondolkodás adja meg az építészet alapkategóriáit is.”  



 

http://wergida.blogspot.com/2008/03/az-ptszet-az-idben.html -  Az építészet az 

időben 
A fenti gondolatok összegzéseként megállapíthatjuk, hogy az 

azonos dolgok között az idő tesz különbséget, és mindent 

folyamatosan az idő függvényében értékelünk. Teljesen másként 

hat ránk egy kortárs(-nak hitt) épület, amikor megtudjuk, hogy 

az mikor épült. A fenti Schröder ház példája bizonyítja be a 

legjobban ezt a 

felvetést. Ha mai 

szemmel ránézünk, 

formabontónak, 

kihívónak találjuk és 

felfogjuk egy mai 

építész „eszement 

ötletének”, ám 

viszonylag hamar 

továbbsiklunk felette, ám amint megtudjuk, hogy a ház az 1920-

as években épült, valami megmozdul bennünk, és azt érezzük, 

hogy ez már valami. Feltesszük a kérdést, hogy hogyan tudott 

valaki ennyire előremenni saját korának. Amint becsúszik a képbe 

az idő síkja, sok mindent képesek vagyunk máshogy értelmezni. 

Ez egyfajta álszentség, mert nem tudunk elvonatkoztatni az idő 

tényétől, és csak a spontán szépségre figyelni, hanem a teljes 

„katarzishoz” szükségünk van erre a plusz síkra is. 



 

AZ EMBER 
 

A harmadik elem az ember.  „Az ember kettős természete, 

az egy testben lakozó "civilizált-lény/természeti-lény kettőssége, 

hasonlatosak a Nietzsche-i "apollói/dionüszoszi" dualizmushoz. 

 

 

 A két pólus az "egy" és a "sok". Az "egység" és a "sokság" 

ősi dilemmája. A soklényegű/sokértelmű (polivalencia, 

pluralizmus) és az egylényegű/egyértelmű (univalencia, 

monizmus) civilizációs képletek, mint ideálok, maximák elméleti 

végpontjai között a valóságos folyamatok ambivalens térben, 

dualisztikus természetű fenoménként alakulnak. Dolgainknak 

egyszer egyik, máskor másik vonását tartjuk fontosnak, vagy 

károsnak. A valóság soha sem egyértelmű, mindig értelmezést, 

interpretációt igényel. A kettőstermészetű, kettőstudatú ember 

racionális és/vagy nem-racionális kulturális minőségeket, 

mintákat tisztel és igényel egyszerre, s ezek között rendre 

irracionális döntési helyzetekbe kerül.  

Regionális tendenciák rendre akkor tűnnek fel, amikor az 

univerzalisztikus törekvések jelentkeznek. Legkönnyebben ez a 

kérdés úgy értelmezhető, ha saját példánkon keresztül gondolunk 

bele.”  Sólymos Sándor: Az elvesz(t)ett közép és az elve(sz)tett közép 

A regionalizmus és az univerzalizmus közötti döntési és 

választási helyzet valahol ugyanazt a kérdést veti fel, mint amikor 

nem tudjuk eldönteni, hogy egy új tárgy megvásárlásánál a 

szépet, vagy a praktikusat vegyük meg. A döntésünk 

folyamatosan oszcilláló mozgást végez a két lehetőség között, és 



 

az élethelyzetünknek megfelelően pillanatnyi kedvünk, igényünk 

szerint fogunk választani. Ez természetesen azt jelenti, hogy 

életünk egy másik adott pillanatában akár pont az ellenkező 

eredményt hozzuk meg végkifejletnek. Természetesen 

továbbgondolva ezt a gondolatmenetet, bátran ki merem 

jelenteni, hogy egyes épületeket az adott hangulatunk és korunk 

függvényében teljesen máshogy fogunk jellemezni, értékelni. 

A fő kérdés persze nem ennyire sarkalatos, soha nem 

tekintjük csak a végpontokat választási lehetőségnek, hanem 

általában a két véglet közötti értékeket tarjuk megfelelőnek, és 

azokat választjuk, ám az emberi változó természet miatt jöhet 

létre ez a fajta ugrálás, oszcilláció. 

 

 



 

 

 Az ember 

döntési helyzetén 

kívül a legfontosabb 

tényező, ami itt 

felmerülhet, az 

maga az építész 

jelleme. 

Exhibicionista, vagy 

sem. Megtöri a helyet, és egy szobrot alkot, vagy képes egy olyan 

alkotás létrehozásában, ami belesimul, eggyé válik a 

környezetével, azzal együtt él. Sok olyan építész van, akik nem 

törődnek illeszkedési kérdésekkel, mivel úgy gondolják, ez 

abszolút nem fontos. (Lásd A kor és az ember kapcsolata című 

fejezetben) 

Ahogyan a bevezetésben említésre került, legtisztábban a 

kapcsolatokat úgy tudjuk értelmezni, ha nemcsak magukban 

elemezzük őket, hanem párosával. 



 

A HELY ÉS AZ IDŐ KAPCSOLATA 
 

A hely és idő egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Ez 

természetes, ugyanis egy építészeti mű egyszerre helyfoglalás 

térben és időben is.  Az ember az időt folyamatos szakaszokban, 

azaz korokban érzékeli, ezért az építészetet is egyfajta hely-kor 

viszonylatban vizsgálja. A hely és kor részeinek viszonya 

egymással ellentétes: a hely térben kötött és időben kötetlen, a 

kor időben kötött és helyben kötetlen fogalmi tartalom. 

Ha egy építészeti alkotást hely és idő függvényében akarunk 

elemezni, egy olyan skálára kell letegyük, aminek az egyik 

végpontja a hely, azaz a teljes helyfüggőség, míg a másik 

végpontja a kor, azaz a teljes korfüggőség. Értelemszerűen az 

épületeket ezen két végpont között lehet értelmezni. A 

helyfüggőséget leghamarabb a népi építészetben lelhetjük meg, 

mivel ez az a környezet, amit legkevésbé érintett a korok 

változása. A helyfüggő építészet a környezetéből merít, azt teljes 

mértékben analizálja, kémleli, és olyan megoldásokat kínál, amik 

mindennél előbbre teszik a harmóniát és a funkciót. Elég csak egy 

kis falura gondolni a hegyekben, és máris érthető, miért van az 

adott helynek erős kisugárzása, azt érezzük, hogy az épületek, a 

terek pont ott vannak, ahol lenniük kell. 

 A teljes 

korfüggőséget a 

műépítészetben 

találhatjuk meg 

legmarkánsabban

. Ez szintén 

érthető, mivel 

ezen épületek az 

adott kor 

remekei, amelyek 



 

a korszellemet 

hordozzák magukban. 

Ha megfigyeljük, az 

idő előrehaladtával az 

egymást követő korok 

folyamatosan 

rövidülnek, ami a 

helytől való folyamatos 

függetlenedést is 

jelenti, így jöhetett létre a XX. században a teljesen helyfüggetlen 

ház jelensége. Ennek a folyamatnak a végén találjuk szembe 

magunkat azokkal az épületekkel, amik teljesen korfüggőek, a 

helyhez egyáltalán nem kötődnek, így mondhatni bárhol 

lehetnének a világban, ugyanazt az érzést váltanák ki az 

emberekből.  

Ez szerintem nem feltétlen rosszat jelent, mivel ezen 

épületekben is meg lehet találni a szépet, sőt egyeseknek ez az 

építészet a legcsodálatosabb, ám mivel az ember folyamatosan 

változik, és ehhez a környezete, de legfőképpen az aktuális 

trendek nagyban hozzájárulnak, így az adott korban épült 

korfüggő és helyfüggetlen házak egyre gyorsabban évülnek el, 

egyre gyorsabban érezzük őket „hibásnak” az adott 

környezetben. Ez az érzet azért következhet be, mert a 

helynélküliségben hiányzik egy nagyon fontos dolog, az 

otthonosság. Legjobban akkor tudunk azonosulni egy épülettel, 

ha megfog bennünk valami, egy részét magunkévá tudjuk tenni. 

Ezért szeretjük az otthonunkat, legyen akármilyen minőségű is, 

mindig előrébb helyezzük, mint egy steril, feszes teret. 

A helyet és kort elemezve azt a konklúziót tudjuk levonni, 

hogy a két fogalom egymás ellenpólusaként működik, két 

végletet jelent. Az érdekessége viszont abban rejlik, hogy nem 

kell radikálisan csak az egyik, vagy csak a másik oldalra húznia az 

embernek. Tekinthetjük ugyan a két karját a mérlegnek egymást 



 

kizáró, és egymásnak ellentmondó tényezőknek, valamint 

tekinthetjük a két végletet egymás kiegészítéseként is. A 

végpontok egymással szembe állítása jellemzi főként a nyugati 

gondolkodásmódot. Nálunk elképzelhető, hogy a jó legyőzze a 

rosszat, a fény elűzze a sötétséget, a szenvedés átalakuljon 

vigasságá. Mondáinkban, történeteinkben is mindig a szélsőségek 

harcát látjuk, és egyszer az egyik, egyszer a másik 

diadalmaskodik. Ezzel szemben a keleti gondolkodásmód teljesen 

más viszonyt mutat az ellentétek felé. Mindig a harmóniára 

törekszik, ám nem a végletek eltörlésével, hanem azok 

egyensúlyba hozásával. Gondoljunk csak a jin és a jang jelképére, 

melyek egymással ellentétes tartalmak szimbólumai, mégis 

együtt egészek. ” A tradicionális keleti gondolkodás szerint nem 

az a baj, hogy a jó mellett van rossz is, hanem az, ha kettejük 

egyensúlyi helyzete felborul, diszharmonikussá válik. 

Amit a 

Nyugat 

kívánatosnak tart, 

az a Kelet számára 

a legteljesebb 

diszharmónia. 

Nyugaton a 

sárkányt kiirtják, 

keleten 

megszelídítik” Cságoly Ferenc: Hol vagyunk? Merre tartunk?  

A fenti idézet nagyon jól szemlélteti a keleti és nyugati 

gondolkodásmód közti különbségét. Mi, „nyugatiak” kevésbé 

reagálunk érzékenyen, ha az egyes egyensúlyi állapotok 

megbomlanak, könnyebben fogadjuk azt el, még ha az eredmény 

diszharmónia is lesz. 

Ha sikerül egy alkotásban a helyet és a kort a megfelelő 

mértékben „vegyíteni”, olyan harmóniát hozhatunk létre, ami 

kellőképpen tükrözi az adott helyet mind térben és időben is.



 

A HELY ÉS AZ EMBER KAPCSOLATA 
 

A hely és az 

ember kapcsolata 

már ősidők óta 

fennáll. Az ember a 

környezetét a 

kezdetektől 

formálta, olyan 

tereket, helyeket 

alakított ki, amik 

számára kedvezőek 

voltak. Megművelte a földet, kiásta az alagutat, felépítette a 

házát, utakat készített, városokat alapított. Folyamatosan 

próbálta magát függetleníteni a környezetétől, és egy olyan 

burkot létrehozni, melyben az adott életkörülményei a 

legkedvezőbbek. Ez a folyamat a falvak építésével indult. Az itt 

élő emberek felépítették házaikat, a közelben lévő anyagokat 

használták. A kapcsolat a falu és a környezete között még 

harmonikus, az belesimul a tájba. 

Ám idővel megjelentek az első városfalak, amik az első 

lépést jelentették a függetlenedés felé. Mind a természettől, mind 

egymástól meg kellett védeni a várost, így egy olyan tengelyt 

hoztak létre, ami radikálisan elválasztja a várost a környezetétől. 

Egyfajta szigeteket alkottak ezek a települések, és a szigetek 

belsejében egyre kevesebb dolog utalt a külső környezetre. Az idő 

elteltével, és a metropoliszok kialakulásával az arány megdőlni 

látszik, és az épített környezetünk kezdi maga alá gyűrni a 

helyet, és lassan már csak „természet szigeteink” lesznek a 

metropoliszok között.   

Ám akármennyire próbáljuk elnyomni, a természet hatással 

van az emberekre, és nem lehet függetlenné válni tőle. A 



 

természettől való elszakadás valahol a teremtett világtól, az 

egyszerűségtől való elszakadást jelenti. Egyelőre építsünk 

akármilyen héjat, a természet erőit nem tudjuk kizárni 

életünkből. A természet és az ember folyamatos kölcsönhatásban 

van egymással, ez egyfajta örökös körforgásnak is tekinthető. 

 

A KOR ÉS AZ EMBER KAPCSOLATA 

 

A kor és az ember 

kapcsolata a 

korszellemben egyesül. A 

korszellem egy adott 

időszakban egy adott 

térségre levetített 

népeket átlengő politikai 

vagy társadalmi szellem, 

mely megfogalmazza az 

emberek 

gondolkodásmódját, 

vágyait, törekvéseit. A 

korszellem nem egy 

matéria, kézzel megfoghatatlan, ám kivetülései nagyon is 

valóságosak. Gondoljunk csak egy adott kor művészetére, 

felfogására, tudományos törekvéseire. A korszellem átölel 

mindent a leghétköznapibb dologtól kezdve a legigényesebb 

művészetig. Befolyásolja látásmódunkat, gondolatainkat mivel 

bennünk válik érzékelhetővé, bennünk kap valódi tartalmat. 

Minden adott kornak megvannak az irányzatai, trendjei. Ebből 

szeretném a sztárság aspektusát kiemelni, mivel napjainkban 

egyre több olyan építésszel találkozni, akiket sztárépítészeknek 

hívunk. 

 



 

SZTÁRÉPÍTÉSZET 
 

Az elmúlt egy-két évtizedben divattá vált neves építészeket 

alkalmazni, és egy-egy jellegzetesnek szánt épület, „landmark” 

emelésével új szimbólumot teremteni a világ nagyvárosaiban. (A 

’landmark’ ugyancsak nehezen lefordítható; legjobban a ’land’, 

mint ’föld’ és a ’trademark’, azaz ’védjegy’ szavak 

összefonódásával lehet jellemezni). Ezt a folyamatot elsősorban a 

világméretű gazdasági fellendülés segítette elő.  A sztárépítészek 

azok, akik általában fittyet hánynak egy adott helyszín sajátos 

jellegére, és a saját önmegvalósításukat helyezik előtérbe. 

Mondhatjuk, hogy a sztárépítészeti gesztusok figyelmen kívül 

hagyják a társadalmi és architekturális környezetet.  

Mindig érdekes 

kérdés, hogy egy 

adott városnak 

szüksége van-e egy 

sztár által épített 

házra. Általában 

akkor szokták őket 

felkérni, ha fel 

akarják pezsdíteni a 

város 

idegenforgalmát, és ehhez a legjobb, ha egy olyan valaki teszi le 

a védjegyét, akit sokan ismernek és elismernek. Összességében 

elmondható, hogy az ilyen épületek mindenképpen új színt 

visznek egy adott térség vagy város látképébe, de hogy azt az ott 

élők mennyire fogadják el, teszik a magukévá, ez csak idővel 

derül ki. És ugyebár ők azok, akik  ezeket az épületeket nap mint 

nap látják, elmennek mellettük, együtt élnek vele.  

Rettentő nagy felelősség egy ilyen kaliberű épület 

megtervezése, ugyanis alapjaiban képes megreformálni a 



 

környezetét, és az ehhez a környezethez kötődő emberek életét, 

és ezt úgy kell megtennie, hogy a környezet, amibe beépül is 

azonosulni tudjon egy olyan alapvetően nem a helyieknek készült 

alkotással, aminek fő célja a figyelemfelkeltés, valamint a 

gazdaság bizonyos fokú fellendítése.  

 

JELENLEGI  TENDENCIÁK 

 

Mint ahogy Cságoly Ferenc is említi, a sztárok között is 

vannak talentumok, akiknek az építészete nem 

szemfényvesztésről szól, de sajnos akadnak olyanok is, amik 

építészetileg nem sokat érnek. Érdekes figyelemmel kísérni az 

előző korok építészeit, miként alkalmazták az adott kor formáit, 

építészeti nyelvezetét, formáit, így mindegyikük különbözőt, 

mégis hasonlót alkotott. A kezdetekben a társadalom és a 

művészetek sokkal közelebb voltak egymáshoz, mint manapság. 

A művészet az egész 

társadalomnak szólt, 

összhang volt a 

művészet tárgya és 

közönsége között. 

Természetesen az 

adott környezet 

mindenhová rányomta 

saját bélyegét, és ezt 

a helyi színekkel kiegészítette. A művészettörténeti korok 

előrehaladtával ez az egység folyamatosan bomlani látszott. A 

romantikától kezdődően a szellemi alapok azonosak voltak, de a 

különböző nemzetek más-más stílusjegyeket használtak 

művészetükben. Ez a tendencia a XX. századra érte el azt az 

állapotot, ahol a különböző stílusjegyek többé-kevésbé egymás 

mellett léteztek. Példának vehetjük a de Stijlt és a Bauhaust, 



 

melyek más-más szellemi alapon, egymástól eltérő 

stílusjegyekkel próbáltak képet adni világunkról. 

Ez az egymás mellett létező sokféleség adja az alapját annak 

feltevésnek, miszerint az ilyen töredezett, sokszínű világban 

esélye sincs az egységnek. A művészetek egyre jobban 

rétegművészetekké válnak, nem a társadalomhoz szólnak, csak 

egy bizonyos szegmensének. Ez a széttagoltság az egyén 

megerősödésének 

következménye. 

 Manapság ez 

az egyén, az 

indivídum került 

előtérbe. Ha valaki 

olyan épületet 

tervez, ami a 

környezetében 

lévők elemeit használja, variálja, többnyire unalmasnak 

bélyegzik. A mai építészeti felfogás eltolódott a közös formanyelv 

használatától a saját ötletek, egyéni gondolatok 

megvalósításához. Ez természetesen nem rosszat jelent, ugyanis 

ahogy a világ, úgy az emberi eszme és felfogás is változik, 

valamint a nagy gondolatok vitték előbbre társadalmunkat, és 

szintúgy az építészetet, ám mivel az építészet erősen helyfüggő, 

legyen akármilyen erős alapgondolatunk, alapkoncepciónk, nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül a helyi vonatkozásokat. Amennyiben 

mégis ezt tesszük, és saját önmegvalósításunkat hozzuk létre, a 

fent említett korfüggő építészet vonzásába kerülünk.  

Ha egy kicsit közelebbről megfigyeljük környezetünket és 

annak építészeti milyenségét, könnyen találunk olyan épületeket, 

amelyek se formailag, se anyaghasználatban nem illeszkednek a 

városképbe, tehát nem csak a sztárépítészek készítenek a helytől 

független műveket. Nagyon sok olyan helyi épület van, melynek a 

célja a figyelem felhívása. A középületek azon szegmenséről van 



 

szó, amelynek muszáj kitűnnie egy átlagos utcaképből, mert 

fontos mondanivalója van. A kiállítások terei, múzeumok, 

színházak mind szembetűnőek kell, hogy legyenek, mivel a 

bennük lévő tartalmat már a külsejükből „éreznünk kell” 

(izgalmas épületről izgalmas előadásokra, programokra 

asszociálunk). 

Az időben visszatekintve az egyik legfőbb hivalkodó épület, 

amely nem illeszkedett a környezetébe, onnan magasan kitűnt, 

nagyságot és erőt sugárzott a templom volt. Egy templom tornyát 

messziről látni lehetett, a figyelem központjában állt, mindenkit 

odavonzott a környékről. Az ott tartott szertartások és misék 

fontosak voltak, ezáltal senki nem kérdőjelezte meg a 

templomokat illeszkedésileg, ám ha megfigyeljük, anyagukban, 

szerkezeteikben, de legfőképpen tömegükben teljesen elütöttek a 

szokványos parasztházaktól (ennek persze megvolt a 

szimbolikája). Mindezen formai eltérések miatt mégis azt érezzük, 

hogy egy templom nem idegen a környezetében, erős helye van 

benne. 



 

A HELYHEZ KÖTŐDŐ ÉPÍTÉSZET NEM TUD SAJÁT ISKOLÁT 

TEREMTENI 

Csak úgy, mint a tudatos illeszkedés mentesség, a helyhez 

való kötődés is egy építészeti alkotói magatartás. Ennek a 

magatartásnak a követését több minden befolyásolta, 

befolyásolja. A régebbi időkben kénytelenek voltak olyan házakat 

építeni, melyek a helyben meglévő anyagokat használták fel, 

ezáltal létrejött egy kapocs az épület és a környezete között. 

 Szerintem a 

„kényszeren” kívül a másik 

főbb meghatározó dolog 

az a hely, ahová 

születtünk. A hely, ahol 

felnövünk, ahová életünk 

köt minket az egyik 

legmeghatározóbb erő, 

mivel ezen a perspektíván keresztül szemléljük és értjük meg a 

világot. Az adott hely szellemisége tükröződik 

gondolkodásmódunkon, azt nem tudjuk teljes mértékben 

figyelmen kívül hagyni, legfeljebb az idő közben szerzett tudás és 

intuícióval el tudjuk nyomni. Azok az építészek, akik saját 

szemléletükben a helyet nagyban hagyták érvényesülni, nagy 

valószínűséggel az alkotói tevékenységük folyamán is helyhez 

kötődő épületeket fognak tervezni.  

A fentieket összefoglalva, a helyhez kötődő építészet nem 

tud saját iskolát teremteni. Ez könnyen belátható, mivel két 

azonos hely nincsen, sőt egy azon is hely is folyamatosan 

változik. Nincsen egy meghatározott forma, képlet, ami alapján 

„el lehetne sajátítani”. Nem tudja megmondani, hogy mit kell 

gondolni a helyről, csak azt tudja megmutatni, hogy hogyan kell 

róla gondolkodni. A folyamatos változás miatt nincsenek örök 



 

érvényű szabályai. Az egyéni késztetések, intuíciók határozzák 

meg a prioritásokat, hogy hogyan alkalmazza a helyhez való 

kötődés eszközeit.  

 

A HELY SZELLEME A REGIONALIZMUSBAN 

 A hely szelleme 

elsőként főleg a 

regionalista építészetben 

érhető tetten markánsan. 

Falun az emberek 

régen(és még lehet, hogy 

most is) a saját kezükkel 

építették a házukat, így 

érzelmileg is kötődtek 

hozzá. A parasztházak kialakítása mind a használhatósságot 

helyezte előtérbe, és mivel egy környéken a természeti és 

környezeti viszonyok azonosak, a házak hasonló építészeti 

karaktert hordoztak. Mindegyik kicsit hasonlít a másikra, de 

mégis valamiben más. Autentikus anyagokat használtak, amik a 

környéken megtalálhatóak voltak, így nem érezzük tájidegennek 

az itteni épületeket. Az ilyen szellemben épült házak nem 

tartalmaztak díszítő, illetve felesleges elemeket, minden adott 

részletnek megvolt a hasznos funkciója. Egy ilyen falusi látképben 

rögtön érezhető az a szelleme, amit birtokol, és ez pont emiatt 

olyan, amilyen. Nem hivalkodik, minden mindennel harmóniában 

áll...  A tradicionális építészeti értékek hagyományközvetítő 

fontossága található meg ebben. 



 

A téma 

szubjektív megítélése 

miatt mindenkinek 

más a véleménye egy 

házról, annak 

környezeti 

viszonyairól. A 

következőkben saját 

szemléletem alapján 

szeretnék bemutatni 

néhány példát, 

megmutatni, hogy én 

miként látom a körülettem lévő épületeket, miként értelmezem a 

környezetükkel való kapcsolatukat. Mielőtt dolgozatomat 

elkezdtem írni, magamat a hely és idő skáláján egyértelműen az 

„idő”, azaz a helynélküli építészet kedvelőjéhez soroltam. 

Azonban az idő előrehaladtával, és a dolgozat írásával egyre 

jobban kezdtem eltolódni az ellentétes pólus felé, és mára 

kevésbé érzek jónak egy helyfüggetlen épületet, mint ezelőtt. 

Természetesen alapvetően nem változott meg a gondolkodásom, 

viszont a kontraszt a megítéléseimben jelentősen csökkent, és 

egyre több erősen helyfüggő épületre tudom azt mondani, hogy 

tetszik.



 

PÉLDA DÁNIÁBÓL 
 

Első példaként egy kevésbé ismert házat mutatnék be, 

melyet a Svendborg Architects tervezett Dániába. 

Az épület 

falusi 

környezetben 

helyezkedik el. A 

térségben 

alkalmazott 

építési mód a 

hagyományos, 

földszintes 

épületmodell, régimódi nyeregtetővel. A megbízás egy régi 

melléképület átalakítása volt irodává. Az építészek figyelembe 

vették a környezet sajátosságait, és aszerint tervezték meg a 

házat, hogy az egybeolvadjon vele. Szerintem ez sikerült is. 

Annak ellenére, hogy kortárs (2010), teljesen együtt él az őt 

körülvevő épületekkel, mégis viseli a mai korszellem egyes 

jegyeit. Az épület tömegében hasonul a környezetéhez, ám a 

fehér meszeléssel kontrasztot képez a fekete színű alumínium 

burkolat, mely 

átfordul a tető 

síkjába. A 

homogén fekete 

felületet 

ablakokkal 

törték meg a 

homlokzaton és 

a tetőn. 

Meghagyták a 

régi épületet, és abból kihúztak egy modem házat, ami 



 

megtartotta a környezetében lévők jellegét. A belsejét tükrökkel 

burkolták, hogy a tér nagyobbnak hasson. 

Véleményem szerint ez az épület 

teljesen összhangban van a 

környezetével, hangulatilag illeszkedik 

ide, nem hivalkodik, beleolvad abba, 

és ugyanakkor megjeleníti azt a kort, 

amiben épült. Nagyon sok olyan épület 

épül manapság, ami formajegyeiben 

egy az egyben lemásol egy másik 

házat, és ezzel azt hiszi, hogy 

illeszkedett a 

helyhez. 

Sajnos az ilyen épületek hamis képet 

sugároznak felénk. Ez az, amit nem 

szabad elkövetni, mindenképpen tovább 

kell gondolni egy adott struktúrát, amit 

át akarunk venni, és nem szabad 

teljesen ugyanúgy lemásolni. Egy mai 

háznak szerintem tükröznie kell, hogy 

milyen időket élünk, mik az aktuális 

irányok attól függetlenül, hogy hová 

épül. Véleményem szerint az építészeknek teljes mértékben 

sikerült elérniük ezt. 

Összességében, ezt egy nagyon jó épületnek tartom, mely 

egy lehetséges választ nyújt mai kortárs épületek tervezésére 

falusi környezetben. 

 



 

PÉLDA AUSZTRIÁBÓL 

 

A grazi 

művészetek házát 

Peter Cook és Colin 

Fournier tervezte 

2003-ban. Az épület 

stílusilag a ‘blob 

architecture’-ba 

sorolható, mely magyarul elég furán hangzik, de érzékelteti a 

lényeget (csöpp, folt, paca). A művészetek háza a belváros 

közepébe épült, a Mura folyó partjára. Érdekes formavilágával 

teljesen elüt a környezetétől, melynek abszolút jellemzője a 

magastető és a 

cserépfedés. Graz 

híres kortárs 

művészetéről, így egy 

olyan épületet akartak 

ide létrehozni, mely 

magára vonja a 

figyelmet. Mint 

láthatjuk, sikerült. A homlokzata hajlított acryl üveg, és mögötte 

található, az ún. BIX homlokzat, mely a big és pixel szóból jött, 

ami lényegében egy nagy kijelző. A nyugati oldalon egy műemléki 

épülethez csatlakozik, így teremtve “kapcsolatot” a körülötte lévő 

házakkal. 

Megítélésem szerint elnyomja a 

környezetét, mindenki kénytelenül ide 

összpontosít. Ez a fajta viselkedés 

meglehetősen agresszív, figyelmen 

kívül hagyja a közvetlen környezetét, 

ám a célját kétségtelenül eléri vele. Az 



 

épület anyagában, 

formájában ugyan 

nincs kontaktusban a 

közvetlen 

környezetével, azt 

tágabban értelmezi, és 

ez által teremt 

kapcsolatot. A 

művészetek háza a funkciójából kifolyólag nem tud szigorú 

értelemben kapcsolódni, ám szerintem hangulatilag megtalálta a 

helyét ebben a szövetben. Ezen épület jó példa az intuitív 

illeszkedésre. 



 

PÉLDA MAGYARORSZÁGRÓL 
 

 

A következőkben 

egy magyar példát 

mutatok be, amit Kis 

Péter és Molnár Bea 

tervezett 2008-ban 

Badacsonytomajba. Az 

épület a Badacsonyi 

tanúhegyek lábánál épült. A területre jellemző a 

bazaltvulkanizmus, és ezáltal a borászatban készült bor is innen 

kapta a nevét : „Bazaltbor”. Mivel a helyszínre jellemző a 

borászat, a 

borturizmus, egy olyan 

épületet terveztek, 

amiben a borkészítés 

minden fázisát el tudják 

végezni, valamint az 

épület racionális, 

könnyen bejárható, 

letisztult. A borászat nagy része a föld alatt található, ezzel is 

segítve a pincékben a megfelelő klíma kialakulását. Az épület a 

terület lejtésirányával párhuzamosan lett telepítve, részben a 

földbe süllyesztve. Így 

a területet felülről 

kémlelve próbál nem 

kitűnni onnan, ám 

alulról nézve nagyban 

közelít egy falusi 

látképhez. Egyfajta 

átmenetet képez a 



 

természet és falu között. 

Nagyon tetszik az épületben, hogy nem akar hivalkodni, 

próbál azonosulni a tájjal. A tömegre nézve egy letisztult formát 

látok, mely enyhén görbül, akárcsak egy szőlő indája. Szinte a 

földből tűnik elő, és a funkció végére 

teljes valójában megjelenik. 

Tömegképzésében nem hozott be 

formabontót, a falusi nyeregtetős 

parasztházak formáját vette alapul, és 

ezt gondolta tovább kortárs szemmel. 

A burkolat látszóbeton, mely átfordul 

a tető síkjába, ezzel egységes képet 

teremtve. Külön érdekes kérdés még 

az épület burkolata, mivel olyan 

látszóbeton, amibe szőlőindák tekerednek, és ezzel az apró 

gesztussal még jobban tud kötődni, azonosulni az őt körülvevő 

környezettel. A bevilágítást sem a szokványos módon oldották 

meg, a külső burkolattal egy síkban egy perforált lemezen 

keresztül jut be a fény, amin szintén kavarognak a szőlőindák. 

Sokféleképpen lehet 

értékelni ezt a házat, 

ám szerintem ez 

szintén egy nagyon jó 

példa a helyhez való 

kötődésre. Nem 

próbálta másolni a 

környezetét, kortárs 

szemmel olyat alkotott, 

ami szerintem teljesen harmonizál a környezetével. (Az épület az 

archdaily.com oldalon a közönségszavazás eredményeképpen a 

2010-es év ipari épülete lett) 



 

SAJÁT PÉLDA  PÉCSETT 
 

Dolgozatom végén szeretném bemutatni az egyik saját 

tervemet, melyet a tavalyi évben, a Tervezés IV. tantárgy 

keretein belül készítettem. Az épület egy bábszínház-játszóház 

együttes.  

A telek 

környezetében sok 

műemlékileg védett 

épület található, 

melyek 

homlokzatára 

jellemző a sima 

vakolat, valamint a 

tégla architektúra. 

Az épületem 

alapkoncepciója a fent említett Dán példa alapján került 

megfogalmazásra. Egy olyan épületet szerettem volna tervezni, 

ami egy részében illeszkedik a környezetébe, de a másik része 

egy teljesen más oldalt mutat meg, egy mai kortárs épületet. 

Anyaghasználatában az alsó részeket szintén téglaburkolattal 

oldottam meg, ám csak anyagában próbáltam illeszkedni a 

környezethez, mivel a téglák világos színűek. Ezen téglaburkolat 

mögül húztam elő egy sötétszürkés-zöld modern „ékszerdobozt”, 

melyet Trespa burkolattal fedtem. Az épület tetőidomai hajaznak 

a magastetőre, ugyanakkor mégis máshogy közelít azok felé. 



 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Nem kis feladat egy épületet úgy megtervezni, hogy az 

harmonikus kapcsolatban legyen közvetlen környezetével, hogy 

beleilleszkedjen abba a térbeli viszonyrendszerbe, amit akár egy 

épített településszerkezet, akár egy természeti környezet jelent. 

De ennél is komolyabb kihívás az, ha az építész nem csak a 

közvetlen helyszín illeszkedési kérdéseivel foglalkozik, hanem a 

környezet teljességének, egészének problémáira is reagálni 

igyekszik. Ha felfigyel és reagál a tágasan értelmezett környezet 

globális gondjaira, amelyek így vagy úgy, de mindig jelen vannak 

egy-egy konkrét építési-tervezési feladatban is. Az építész 

számára az jelenti a teljes problémafeltárást, ha nem csak az 

éppen aktuális munkája részkérdéseit igyekszik megoldani, 

hanem a teljességen, azaz az egészen keresztül közelít az 

aktualitások részkérdései felé.  

Összességében kijelenthető, hogy a hely jelentősége nem 

függetleníthető el a tervezési folyamat során, mivel ha nem 

tudunk az adott épülettel megoldást találni környezetünk 

problémáira, nem tudunk egy harmonikusa együtt élő teret és 

tömeget létrehozni, a szövet, amibe bekerült egy idő után ki fogja 

lökni magából, és helyére újat teremt. (Ez az idő természetesen 

nem pár év, hanem évtizedek). 

Megítélésem szerint, legyen bármilyen környezet a tervezés 

helyszíne, mindenképpen mai, kortárs szemmel kell nekiállni a 

tervezésnek, az épületünknek mainak kell lennie, nem másolhatja 

előző korok építészeti értékeit, azokat tovább kell gondolnia, 

absztrahálnia kell azt, és úgy megjeleníteni azt, hogy harmóniába 

kerüljön a környezetével. 
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