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kötelező a vizsgához  
az alábbi részlet a Glocal city-ből 
 
"A" – tömegorientált városépítészet  

… a könyv első részében - olyan együttesekkel foglalkozunk, melyek létrejöttének célja elsősorban 
épületek, tömegek megalkotása és ezért ezeket összefoglalóan tömegorientált városépítészeti 
projektekként írhatjuk le. A kiválasztott tervek számos szempont szerint rendszerezve mondhatnak 
újat. Az azonos funkciójúakat összehasonlítva a különböző használatok sokrétű megoldásairól, míg a 
földrajzi elhelyezkedés a klimatikus viszonyokra való reagálásról, a létrejöttének gazdasági 
körülményei pedig a beruházás módjáról adhatnak tanulságokat. De tekinthetjük őket egy elvont 
tematika szerint is, hogy beleilleszkednek-e valamely megatrendbe, kifejezik-e a flow, digital, net 
világát vagy létrejöttük ideje szerint felfigyelhetünk a formai trendek változására, úgymint a 
mesterséges topográfia, az alapsík grafikus attitűdje, vagy akár organikus formálás. Mind-mind 
releváns téma lehetne a mai irányzatok áttekintéséhez. 
Rendszerünk alapjául azonban egy ennél általánosabb érvényű - és talán maradandóbb tanulságokkal 
szolgáló - szempontrendszert választottunk, mely a téralkotás korszakonként megváltozó 
szemléletéből vezeti le a mai városformák alakulását.  
 
A II. világháború utáni európai városépítészetet négy, problémafelvetésében régióktól függetlenül 
hasonlóan megjelenő időszakra oszthatjuk, melyek azonban időintervallumukban országonként – 
elsősorban a különböző gazdasági berendezkedések miatt – eltérőek. 

  A háború utáni évtizedben a helyreállítás kötötte le az építési energiák döntő százalékát.  

  A tömeges lakásépítés és az előregyártás nagymértékű térnyerését a – más-más okokból, de 
egész Európát jellemző - katasztrofális lakáshiány indokolta. A nagy léptékű, monofunkciós 
lakótelepek városon belüli és új városokba történő építése Nyugat-Európában az 50-es évek 
második felétől az 1973-as olajválságig terjedő időszakban volt jellemző, míg nálunk, a szocialista 
gazdaságokban ez a korszak egészen a 80-as évek végéig elhúzódott.  

  A mennyiségi építést követő korszak legfontosabb városépítészeti eseményei a nagy állami és 
magán presztízsberuházások lettek: közfunkciójú új városi szimbólumok (színházak, múzeumok, 
irodaházak, stb.) épültek Európa szerte. Ebben az ellentmondásokkal terhelt időszakban jelent 
meg az építészeti elméletekben a hely, a kontextus és a kontinuitás fogalma is, mely már a 
következő korszak eseményeiben játszik fontos szerepet. 

  A városmegújítás és városfejlesztés folyamatai a 90-es évek elejétől kerülnek előtérbe, melyet a 
városok nemzetközi versenyképesség növelésének igénye és a politikai rendszerváltások nyomán 
születő lehetőségek indítanak el. A városépítészeti elméletek hatására a korábbi időszakok 
környezetükkel, a meglévő városszövettel intoleráns városépítészeti magatartással szemben 
megjelenik a környezet-érzékeny, értékmegújító szemlélet. A zöldmezős fejlesztések mellett a 
fenntartható fejlődés urbanisztikai elvei a figyelmet a városi barnamezők rehabilitációjára 
irányítják.  

A XX. század városi átalakulásait egyszerre jellemzi a központok beépítésének, eseményeinek 
sűrűsödése, ill. a városhatárok megszűnése, a hagyományos városhoz kötődő funkciók szétterülése a 
tájban. A 70-es évektől kezdve Európában látványosan felgyorsultak ezek a folyamatok és ennek 
következtében megkezdődött a belvárosok gyors népességvesztése, a városközpontok funkcionális 



összetettségének csökkenése („citysedés”), melyet a magasabb státuszú lakók kertvárosba költözése 
kísér. Ennek az ún. dezurbanizációnak a megfordítása, a reurbanizáció elindítása és erősítése kiemelt 
célja a kortárs városmegújító projektek többségének – és minthogy ezek a fájó jelenségek Budapest 
esetében is erőteljesen érzékelhetőek - fontos tanulságokkal szolgálnak számunkra. 
 
TÖMB  
A városi formák zártságát és nyitottságát vizsgáló rendszerezésünk alapja a városszerkezet 
közterületek által határolt alapegysége, a tömb. Fontosságát jól mutatja, hogy megjelenése – 
formája, telekstruktúrája, tulajdonviszonyai, beépítettsége, térfalai, stb. - nemcsak önmagát, de a 
belőle felépülő vagy felépíthető városszerkezetet, városformát is meghatározza.  
Az európai városfejlődés tér és tömegalakítása, tér és tömeg viszonyai alapján három karakteresen 
különböző típusról beszélhetünk:  

  hagyományos város 
A sűrű, utcákkal szervezett városszövet az ókortól a XIX. századig a legáltalánosabb módja a 
térszervezésnek városi kultúránkban. A jellegzetesen folyamatos telektömbökből összeálló 
alakulat térfalai karakteresen összezárnak, melynek elsősorban gyakorlati okai voltak: a zárt, 
fallal körülvett történeti város helytakarékossága a védhető és gyalogosan bejárható területek 
korlátaiból fakadt. Az ipari forradalommal együtt járó rohamos urbanizáció az 1850-es évekre 
kikényszeríti a városok szerkezetének átalakítását, az ennek nyomán megszülető nagyvárosi 
tömb minden jellegzetességét (zárt, egyöntetű térfal) és hibáját (a szellőzés és a benapozás 
hiányosságai) magán hordozva továbbra is esszenciális megjelenése ennek a formának.  

 

  modernista város 
A XX. század fordulóján a megjelenő változások - csatlakozó udvarok, majd a tömb keretes 
beépítése - már feszegetik a merev struktúrát, azonban a tömb teljes felbomlását a modern 
városépítészeti elvek hozzák magukkal. Az eredeti cél az egészséges lakáskörülmények 
megteremtése volt, a tömbök racionalizálása azonban végső soron annak felbomlását okozta és a 
tömegek folyamatossága helyére a külső tér folyamatosságát állította. A városi kontextussal 
szemben az építészet kerül előtérbe, az épülettömegek térben úszó objektumként viselkednek és 
immár öt homlokzatuk kínálják fel a formálásra. 
Ugyanakkor ez a nyitott struktúra történeti előzményekkel is rendelkezik, azonban a szabadon 
álló beépítés a modernizmus előtt a kerítés kultúrájával párosult, így benne élt a hagyományos 
városi térhasználat tagoltsága, a nyilvános és magán terek elkülönülése. 
 

  kortárs város 
A modern városépítészet kritikájaként fellépő posztmodern irányzatok a városi szövet 
folyamatosságának fontosságát hangsúlyozva megkísérlik az archetipikus városi formák 
rehabilitálását, azonban gyakran túlzó történetieskedő formálásuk inkább karikatúra szerűen hat. 
A 90-es években jelent meg egy olyan lehetséges kortárs városépítészeti válasz, mely magában 
hordja kettős múltját; öröksége a történeti és a modern hagyománya egyaránt. Olyan változatos 
módon megjeleníthető forma ez, mely egyszerre jelenthet morfológiai folytonosságot a város 
meglévő szövetében, de a modern városépítészet tanulságait is felhasználja. Jellegzetessége, 
hogy újraalkotja tradicionális - a modern által megszüntetett - térhasználati hierarchiát, melyben 
publikus, félpublikus és magán felületek rétegződnek egymásra. Ezt a formát transzparens 
tömbnek nevezzük, elnevezése egyszerre utal a tömegalkotás miatt felnyíló és az udvarba 
belátást engedő térfalra és a kétféle tömegalakítás áthatásából – téri transzparenciájából – 
adódó összetett alakulatra.  

A XX. században a városi tömb szélsőséges változásokon ment keresztül, tömegalakításában a 
teljesen folyamatos térfalú, zárt alakzattól az inverzeként ható teljes felnyitásig szinte az összes 
köztes fokozat megjelent és mindmáig párhuzamosan jelen van a kortárs városépítészet 
eszköztárában. A zártság és a nyitottság szélsőértékei között mozgó skálán négy fejezetbe helyeztük 
el ezeket az ún. tömegorientált terveket. Ez a besorolás nem jobb vagy rosszabb megoldásként 
értékeli a terveket, hanem megpróbálja a párhuzamosan létező különböző városformák által 



meghatározott városi minőségeket, térhasználati lehetőségeket tudatosítani. Rávilágít urbanisztika, 
városépítészet és építészet szükségszerű egymásra épülésére.  
 
 
"B" – térorientált városépítészet  

 
A tömegorientált, az építéseket előkészítő, és természetesen a városi épített tömeg növekedésével 
járó feladatok mellett az elmúlt néhány évtizedben egyre nagyobb szerephez jutnak a meglévő 
térbeli helyzetek rendezései, a város szabad vagy felszabaduló tereinek formai és funkcionális 
újrafogalmazásai. A nemzetközi szakirodalom ezt az 1990-es évektől előtérbe kerülő feladattípust 
„un-vol” /un-volumetric/, tömeg nélküli építészetnek nevezi. Számunkra a könyv első részében 
ismertetett „tömegorientált” tervekkel szemben ez a térorientált városépítészet, egy olyan tervezési 
terület, melyen városépítészet, tájépítészet, építészet osztozik. A köztér korunk egy valódi inter- és 
pluridiszciplináris tudományos-művészeti kihívása. Szinte nincs olyan szakterület, amelyik valamilyen 
módon ne érintené /szociológia, kulturális antropológia, kommunikáció, környezetpszichológia, 
történelemtudomány, műszaki tudományok, design, képzőművészet, film, …/ 
 
Az emberiség tájformáló, építő és romboló tevékenységének tudatosulása az 1990-es évek közepétől 
a fenntarthatóságot tette korunk egyik legfontosabb témakörévé. A fenntartható fejlődés városokra 
vonatkozó elveit az 1998-ban kiadott Új Athéni Karta fogalmazza meg. Az új megközelítés szerint a 
város is egy ökoszisztéma. Tehát az urbanisztika átveszi az ökológia egyik alapfogalmát, mely 
élőlények és környezetük kapcsolatát modellezi és kiterjeszti a városra. A fenntartható fejlődés 
érdekében a fenntartható közlekedés (a járműforgalom korlátozása, illetve visszaszorítása, a parkolók 
eltűntetése a térfelszínről, a kerékpározás elősegítése, a közösségi, elsősorban kötöttpályás 
közlekedés fejlesztése, …), a környezettudatos életmód és építési tevékenység (optimális 
területhasználat, megújuló energiák használata,…), a biodiverzitás, stb. kialakítását és megőrzését 
követeli. A fenntarthatóság szempontjából Földünk összeért: természeti és települési táj azonos 
értékek mentén kell, hogy alakuljon.  
 
A társadalmi, gazdasági és technikai, valamint ezek következtében kialakuló életmódváltozások, 
illetve a végre felismert környezeti problémákra reagáló fenntartható fejlődést hangsúlyozó 
városfejlesztés a XX. század végére olyan új igényeket generáltak a városi élettel, a városi beavatko-
zásokkal szemben, melyek a közterek - utcák, terek, parkok - építészetének kortárs forradalmát 
eredményezték: 

  a történeti városközpontok közterei a város identitásának hordozói, a lokalitás lényeges elemei, 
így rehabilitációjuk a városlakók és az „idegenek” számára egyaránt lényeges; 

  a megnövekedett szabadidő, a megváltozott utazási szokások a turizmust a gazdaság 
húzóágazatai közé emelik, és a turizmus egyik fő célpontja a városi köztér, közpark; 

  a motorizáció által lehetővé tett, amerikai mintára bekövetkezett európai szuburbanizáció 
jelenségével szemben a köztér rehabilitáció elősegítheti a lakosság városban tartását, a városi 
életminőség javítását; 

  a posztindusztriális korban a korábban az ipari tevékenységek és a közlekedés által elfoglalt 
hatalmas városi /gyakran központi helyzetű vagy vízparti/ területek szabadulnak fel, melyek 
újrahasznosításának egyik alternatívája a városi szabad térrendszer fejlesztése; 

  a XX. századi városfejlődés eredményeként megváltozott, szinte megfordult a tér-tömeg arány a 
településeken belül, így a szabad terek a városi tájat összetartó folytonos rendszert alkotnak; 

  az ember a természet szépségét ösztönösen értékeli, igényli a növényzet a víz jelenlétét a 
környezetben, élvezi ezek klimatikus és esztétikai hatásait, ezért egyre nő a városi zöldfelületek, 
zöldfelületi rendszerek és zöldterületek jelentősége; 

  a II. világháborút követő lakásproblémák nagy része megoldódott, a 80-as, 90-es évek 
reprezentatív középületei új lendületet adtak számtalan város fejlődésének, az ezredforduló felé 



közeledve az európai gazdaság megerősödött, így a közszféra felszabaduló forrásait a 
környezetminőség javítására kezdte fordítani; 

  a közterület minősége a gazdaság erejét tükrözi, ezért a köztér rehabilitáció növeli egy város 
versenyképességét, és magánfejlesztéseket alapoz meg. 

  a térorientált, tömeg nélküli építészet tervezői eszköztárában az építészet vertikális térhatáráról, 
a falról, az épített tömegről a növényzet téralakító szerepére és az alapsík megformálására 
helyeződik a hangsúly. A design megalkotása során jelentősebb szerep jut a kísérletezésnek, 
mivel az épületektől általában elvárt maradandósággal szemben a térfalai közé szorított tér, a 
térhasználat időben gyorsabban, gyakrabban változik, illetve a beruházás fajlagos költsége is 
kisebb. 

 
A könyv első részében ismertetett tömegorientált tervek természetes módon, azáltal, hogy 
épületeket és azok egymáshoz való viszonyát határozzák meg, szükségszerűen tereket is létrehoznak, 
illetve gyakran koncepciójuk alapja is maga a tér formálása. Tehát egyértelműen tömeg-tér, 
építészet-táj, mesterséges-természetes, külső-belső hibridek.  
A térorientált megközelítés ezektől abban különbözik, hogy itt a terv elsősorban a tér kialakításáról 
szól, aminek nem feltétlenül része új épület / tömeg építése. Meglévő városszövetben létező tér 
újratagolása és értékei megőrzése mellett mai újrafogalmazása vagy városi környezetben új 
„természeti”, épített táj létrehozása a feladat. Az elmúlt évtizedek európai példaértékű köztér, ill. 
köztérrendszer rehabilitációi a városi élet új minőségét eredményezik. A városközpontokban 
csökkentett vagy kiszorított autóforgalom által javul a környezeti minőség (levegő, zaj), felvirágzik a 
vendéglátás, a kiskereskedelem és a megújított köztér újból a hétköznapi és ünnepi (rendezvények) 
találkozások színtere, a szabadidő eltöltésének egyik fontos helyszíne. A gyalogosok visszahódítják 
városaik egy részét, erősödik a hely identitása, így a lakók kötődése környezetükhöz és fellendül az 
élet sűrűsödési helyeit, városok valódi köztereit kereső és használó turizmus.  
 
A város tereit többféle, különböző jelentésű szakkifejezéssel illetjük: 

  szabad tér / open space – a tájépítészet alapfogalma, melyet 2000-ben Jámbor Imre tájépítész 
vezetett be a hazai terminológiába. Tájépítészetet azóta a szabad tér építészeteként definiálják. 
Számunkra jelenleg ez a fogalom túl tág, mivel minden fedetlen szabad teret magába foglal: a 
belső udvartól a településen kívüli tájig. 

  külső tér / exterieur space – a térelméletek sokat elemzett dichotómiája a belső és külső tér. 
Városépítészeti szempontból lényeges fogalom, mivel érzékelteti a belső, építészeti térrel való 
szükségszerű kapcsolatot. Meggyesi Tamás városépítész, 2003-ban jelentetett meg könyvet 
azonos címen. 

  köztér / public space – a szakirodalom által leggyakrabban használt megnevezés. Eredeti 
jelentése szerint korlátozás nélkül, szabadon bárki számára elérhető városi tér. Mára jelentése 
kitágult, és elsősorban a tér összetett rendeltetése, használata teszi köztérré az akár részben 
korlátozott megközelítésű /kontrollált/ teret, illetve nem értelmezzük köztérként a csak 
közlekedésre használt települési úthálózat nagy részét.  

  közterület / public domain – a tulajdonra utal a szó, tehát a közé /államé, városé/ a terület.  
 
… 


