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Bevezetés

2011 tavasz – Farkas István felvétele



Plakát 2013 tavaszáról                 Raffay Ferenc felvétele 2013 tavaszán



Indult 2015 tavaszán                  Huszár Tamás felvétele 2015 tavaszán

Fotó + az Urbanisztikai kutatások keretében: Város-képek



Fogalomtisztázás

Város – Kép?



Város - emberi közösségek közös érdekei mentén 

folyamatosan alakuló fizikai (épített/természeti-), és 

társadalmi környezet (közös ügyek/közügyek) 



Város - emberi közösségek közös érdekei mentén 

folyamatosan alakuló fizikai (épített/természeti-), és 

társadalmi környezet (közös ügyek/közügyek) 



Kép – kép keletkezése, camera obscura alkotása, 

képzőművészet

Jan Vermeer van Delft (1632 – 1675) 



Kép – kép keletkezése, camera obscura alkotása, 

képzőművészet

Jan Vermeer van Delft (1632 – 1675) 

Leány gyöngy fülbevalóval (1665 körül)



Camera obscura az Egri Liceum tornyában 

Kép – kép keletkezése, camera obscura alkotása, 

képzőművészet



Jan Vermeer van Delft (1632 – 1675) 

Kép – kép keletkezése, kép alkotása, képzőművészet



Kép – kép keletkezése, kép alkotása, képzőművészet



Albrecht Dürer -1525



Andrea Pozzo – S. Ignazio templom freskója 1691-1694 (Róma)

Kép – kép keletkezése, kép alkotása, képzőművészet



Az ember egyre hatékonyabb a világ 

„leképezésében”, különböző eszközökkel (rajz, modell,     

szobor), és különböző technikai szinteken 

(barlangrajz, perspektíva, fénykép, űrfotó, stb.)



Az ember egyre hatékonyabb a világ 

„leképezésében”, különböző eszközökkel (rajz, modell, 

szobor), és a technika különböző szintjén

(barlangrajz, perspektíva, fénykép, űrfotó, stb.)

Györffy Máté fotója 2011-ből

Duccio di Buonansegna: 

Utolsó vacsora (1308-11)



Város-kép = a város képi ábrázolása, 

urbanisztika és fényképezés konkrét kapcsolata 

VÁROS KÉP

Breuer-Lábady Anna fotója 2014-ből



Település-kép

- Településkép védelem

- Településképi arculati kézikönyv









Város - Kép

megközelítések



Városi táj – a természeti táj analógiájaként,

a kettő kapcsolata, egyik a másikban…

Nagy Orsolya fotója 2013-ból Markolt Péter fotója 2013-ból



Városi táj – a természeti táj analógiájaként, 

a kettő kapcsolata, egyik a másikban…

Természet a városi tájbanVáros a természeti tájban

Treszkai Anett fotója 2014-ben Kacsóh Gábor fotója 2014-ben



Giovanni Antonio Canal / 

Canaletto (1697 – 1768) 

London London

PirnaVelence

Városi tájkép – festmény (veduta) emberekkel



Sípos 

Lóránd

Osgyáni 

Sára 
Ozsváth 

György 

Szabó-

Lencz Péter

Budapest kortárs magyar festők képein

Városi tájkép – festmény (veduta) emberekkel



Pest-Buda-i látképek a XIX. század közepéről 

Rudolf Alt (1812-1905)

Városi tájkép - festmény, rajz (aquarel),



Klösz György

1844 – Darmstadt

1913 - Budapest

Városi tájkép - festmény, rajz, fotó

?



Klösz György

1844 – Darmstadt

1913 - Budapest

Városi tájkép - festmény, rajz, fotó

A Budai Városháza 1897-ben



Klösz György

1844 – Darmstadt

1913 - Budapest

Városi tájkép - festmény, rajz, fotó

A Budai Városháza 2016-ban



Városi tájkép - festmény, rajz, fotó, de lehet egy térkép

vagy tervlap is (absztrakció)…



A Margitsziget nyáron A Margitsziget télen

Város-kép (efemer) változásai



Keleti Pályaudvar – Rochlitz Gyula (1881-1884)             A XX. század első harmadában 

Város-kép (hosszabb távú) változásai



Aluljáró rendszer UVATERV (1970)

Város-kép változásai



A Baross tér a 4-es Metro új állomásával – Erő Zoltán és Koszorú Lajos terve alapján (2000)

Város-kép változásai



A Baross tér 2015 augusztusában

Város-kép változásai (városi életkép)



Városi életkép - kép a városi életről, a városban élő 

emberekről – akár több idősíkon is!

Klösz György felvételein a századforduló budapesti élete 



Városi életkép - kép a városi életről, a városban élő 

emberekről – akár több idősíkon is!

Petrovics Péter fotója 2014-bőlLászló Anna fotója 2014-ből



Városi életkép - kép a városi életről, a városban élő 

emberekről – akár több idősíkon is!

Bodnár Anita fotója 2014-ből



Városi életkép - kép a városi életről, a városban élő 

emberekről – akár több idősíkon is!

Klösz György és Lugosi L. László 

könyve



Városi életkép - kép a városi életről, a városban élő 

emberekről – akár több idősíkon is!

Budapest régen és ma

www.flickr.com/photos/mrsultan/sets/72157626149118210



Városkép(let) – a várost (annak működését) 

emblematikusan kifejező ábra, kép, jel

– általában és egy konkrét városé

A város ősi szimbóluma



Városkép(let) – a várost (annak működését) 

emblematikusan kifejező ábra, kép, jel

– általában és egy konkrét városé

A város ősi szimbóluma



Város-(jel)kép – a várost egy szimbólummal (épülettel, 

építménnyel, szoborral, címerrel, zászlóval) azonosítja

?



Város-(jel)kép – a várost egy szimbólummal (épülettel, 

építménnyel, szoborral, címerrel, zászlóval) azonosítja



Város-(jel)kép – a várost egy szimbólummal (épülettel, 

építménnyel, szoborral, címerrel, zászlóval) azonosítja



Város-(jel)kép – a várost egy szimbólummal (épülettel, 

építménnyel, szoborral, címerrel, zászlóval) azonosítja



Budapest címere

1990 után

Budapest címere

1964-90 között

Város-(jel)kép – a várost egy szimbólummal (épülettel, 

építménnyel, szoborral, címerrel, zászlóval) azonosítja

Budapest címere 1873-ban



A Budapest zászló 2011.08.14-ig

Város-(jel)kép – a várost egy szimbólummal (épülettel, 

építménnyel, szoborral, címerrel, zászlóval) azonosítja

A Budapest zászló 2011.08.31-től



Mentális kép

„A lélek képekben gondolkodik” (Arisztotelész)



Kevin Lynch 1960

ÚTVONAL SZÉL,PEREM

KÖRZET CSOMÓPONT IRÁNYPONT

Mentális kép



Boston mentális térképe Kevin Lynch „The Image of the City” c. könyvében (1960)

Mentális térkép



Mentális térkép

Nyugdíjasok mentális térképei Nagykároly városáról (2006)



Mentális térkép

Aktív dolgozók mentális térképei Nagykároly városáról (2006)



Ráközelítés a feladatra



Portré 1. (kép egy emberről)

Portré ≠ Ember, de a jó Portré ≈ Ember

Ruzsai Dorottya portré 2011-ből



Portré 1. (kép egy emberről)

Portré ≠ Ember, de a jó Portré ≈ Ember

Ruzsai Dorottya portré 2011-ből



Portré 1. (kép egy emberről)

Portré ≠ Ember, de a jó Portré ≈ Ember

Csanádi Gábor portré 2013-bólRuzsai Dorottya portré 2011-ből



Portré 2. (kép egy épületről)

Portré ≠ Épület, de a jó Portré ≈ Épület

Formanek Eszter fotója 2012-bőlNovák Zsanett fotója 2013-ból



Portré 2. (kép egy épületről)

Portré ≠ Épület, de a jó Portré ≈ Épület

Lázár Csaba fotója 2012-bőlAykler Dávid fotója 2012-ből



Portré 2. (kép egy épületről)

Portré ≠ Épület, de a jó Portré ≈ Épület

Long Yining fotója 2011-bőlKrippel Júlia fotója 2011-ből



Város-portré (kép a városról) 

Képeslap ≠, Város-portré de a jó Város-portré ≈ Város



Város-portré (kép a városról) 

Város-portré ≠ Város, de a jó Város-portré ≈ Város

Hermann Dániel fotója 2013-ból

Holczer Eszter fotója 2012-ből



Város-portré (kép a városról) 

Város-portré ≠ Város, de a jó Város-portré ≈ Város

Hargitai Ákos város portréja 2012-ből



„A tudatosság nem más, mint az élő anyag 

‘odafordulása’ sajátosan szervezett önnön 

lelki képeihez, melyek sémákba szerveződve 

vizuális entitásokat (képileg létező dolgokat) 

képezhetnek le.” 

(Antonio R. Damasio portugál neurobiológus 

„Remembering When” c. cikkéből)



Bennünk élő (összetett) kép a városról = a bennünk élő 

város (ami bemutatható fényképe(ke)n)

Pirity Ádám „Duna –Tisza” c. fotója 2013-ból



Feladat

10 képből álló fotósorozat a Dunakanyar egy településéről:

- amely bemutatja a településnek a Dunához való viszonyát,

- amely minél teljesebb, karakteresebb képet ad a település 

természeti (benne emberi) és épített környezetéről,

- a táji léptéktől a részletekig,

- bemutatva a település jó (szerethető) helyeit és problémáit.

Határidő: 2017. november 13 (hétfő) 24 óra
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10 képből álló fotósorozat a Dunakanyar egy településéről:

- amely bemutatja a településnek a Dunához való viszonyát,
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Határidő: 2017. november 13 (hétfő) 24 óra



Feladat

10 képből álló fotósorozat a Dunakanyar egy településéről:

- amely bemutatja a településnek a Dunához való viszonyát,

- amely minél teljesebb, karakteresebb képet ad a település 

természeti (benne emberi) és épített környezetéről,

- a táji léptéktől a részletekig,

- bemutatva a település jó (szerethető) helyeit és problémáit.

Határidő: 2017. november 13 (hétfő) 24 óra



Feladat

10 képből álló fotósorozat a Dunakanyar egy településéről:

- amely bemutatja a településnek a Dunához való viszonyát,

- amely minél teljesebb, karakteresebb képet ad a település 

természeti (benne emberi) és épített környezetéről,

- a táji léptéktől a részletekig,

- bemutatva a település jó (szerethető) helyeit és problémáit.

Határidő: 2018. április 16 (hétfő) 24 óra



Feladat

A Dunakanyar hét települése, melyekre hét csoportot hozunk 

létre a jelentkezett hallgatók névsorának hétfelé osztásával:

- Szob

- Pilismarót

- Dömös

- Kismaros

- Nógrádverőce

- Kisoroszi

- Dunabogdány

A csoportbeosztást mindenki a héten megkapja e-mailen!: 

2017. november 13 (hétfő) 24 óra





A fényképek beadásának szabályozása:

http://www.urbanisztika.bme.hu/oktatas/osztatlan-oteves-es-

bsc-kepzes-kotelezo-tantargyai/epitett-kornyezetunk-fotos-

szemmel/





Néhány hallgatói Város-kép 

a Duna-kanyarból

az előző félévből



Szentendre – Birkás Dorina felvétele



Szentendre – Czirják Bence felvétele



Szentendre – Bogáthy Zsolt felvétele



Leányfalu – Hajdok Bence felvétele



Leányfalu – Fuller Lajos felvétele



Leányfalu – Fehér Anna felvétele



Vác – Kelemen Márta felvétele



Vác – Hoffman Zsófi felvétele



Vác – Kovács Emese felvétele



Nagymaros – Mudri Kamilla felvétele



Nagymaros – Oroszvári Péter felvétele



Nagymaros – Pál Benedek felvétele



Zebegény – Terjék Tamás felvétele



Zebegény – Wildanger Martin felvétele



Zebegény – Unger Márk felvétele



Visegrád – Oroszvári Péter felvétele



Visegrád – Rudolf András felvétele



Visegrád – Szepes Hajnalka felvétele



Jó munkát!

Köszönöm a figyelmet!


