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 „Az építés ember-építéssel kezdődik, az autonóm emberé;” 

(Plesz Antal)

Az építészet alapvetései nem, de eszközrendszerei folyamatosan változnak. Az utóbbi 

időkben az építészetben paradigmaváltás zajlik. A szerkezet, funkció, forma hármasát új 

fogalmak egészítik ki. Az energiatudatosság, a fenntartható fejlődés, az ökologikus építés, 

a közösségi gondolkodás és közösségi tervezés mára az építészet integráns részeként em-

líthetők, általuk az oktatásban is új utak nyíltak meg. Mindemellett az esztétikai nevelés 

fontossága sem szenvedhet csorbát, az értelmi nevelést kiegészítve az érzelmi nevelés sze-

repe továbbra is kiemelt terület, ehhez biztosítanunk kell a gondolatok szabad áramlását az 

együttműködés, az információ átadás módszereinek fejlesztésével.

Az építészet nemcsak technológiájában, de társadalmi szerepét illetően is átalakulóban van. 

A „több etikát és kevesebb esztétikát” (Massimiliano Fuksas) jelmondat alapján az építészet 

és így az építész felelőssége a jövőben tovább erősödik. Az oktatásban résztvevő összes 

korosztályban tudatosítani kell, mennyire fontos a múlt emlékeinek védelme, a jelen isme-

reteinek maximális elsajátítása és a jövő iránti felelősségvállalás. 

Építész(tanár)ként vallom, hogy építeni csak közösen, közösségben lehet, az építészet nem 

az egyes alkotók, hanem mindig egy közösség ügye. Az építéshez kollektív szándék és mun-

ka szükséges, ez a civilizáció kezdete óta így van. A közös munka során megismerve egymás 

gondolatait gyarapodik a kollektív tudás. Tanulni és tanítani szinte egy.

Dr. habil. Markó Balázs DLA

A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karának dékánja

DR. MARKÓ BALÁZS:
KÖSZÖNTŐ
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A kultúrAktív Egyesület 2017/18-ban Építészet és Pedagógia címmel konferenciasorozatot 

szervez, amelynek célja, hogy az épített környezeti nevelés legújabb irányait és eredményeit 

tárja fel a szakmai közönségnek. A konferenciasorozat első állomására 2017. május 11-én 

került sor a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Karán. 

TÓTH ESZTER: 
ELŐSZÓ

Hogyan kapcsolódhat az építészet és a pedagógia a felsőoktatásban? A konferencia 

ezt a kérdést járta körül különböző tudományok szemszögéből. Az elmúlt években 

ugyanis egyre több egyetemi kar képzésében jelent meg az épített környezeti neve-

lés projektekben, tantárgyi elemként, vagy akár önálló kurzusként. A konferencia 

elsődleges célja az volt, hogy bemutassa ezeket a kezdeményezéseket és tudomá-

nyágakon átívelő szakmai diskurzust indítson el, amely hosszabb távon erősítheti az 

épített környezeti nevelés szerepét a felsőoktatásban. 

A konferencián első alkalommal kerültek bemutatásra azok a törekvések, amelyek az épí-

tett környezeti nevelés felsőoktatásba való integrálását célozzák. Hat intézmény különböző 

karáról, tanszékéről érkeztek az előadók, és változatos, innovatív kezdeményezéseket mu-

tattak be a szakmai közönségnek. A rendezvény célja volt – a jó gyakorlatok megismerésén 

túl – a tapasztalatcsere és kapcsolatépítés lehetőségének megteremtése, amely megala-

pozza a jövőbeni együttműködéseket. Hiszen, ahogy a konferencián többször is elhangzott, 

az épített környezeti nevelés határterület, amely csak integrált, komplex gyakorlat kereté-

ben valósulhat meg, és ezért különböző szakterületek együttműködését, együttgondolko-

dását előfeltételezi. Ezt mind a bemutatott, megújuló építész- és pedagógusképzések, mind 

az interdiszciplináris doktori kutatások kiválóan példázták.

Paradigmaváltás az építészképzésben: Markó Balázs DLA dékán megnyitó beszédében 

kiemelte, hogy paradigmaváltás zajlik az építészképzésben. Az épített környezetre, annak 
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formálására irányuló új igények szemléletváltozást kívánnak, és ezért az építészképzés ha-

gyományos tartalmi elemeit, mint a funkció, forma és szerkezet, új fogalmakkal és szem-

pontokkal kell kibővíteni. A társadalmi felelősségvállalás, a fenntarthatóság és a közösségi 

tervezés egyre fontosabb szerephez jut az építészeti gyakorlatban, és ehhez igazodnia kell az 

építészképzésnek is. A paradigmaváltás következményeképpen egyre fontosabbá válnak az 

építészet azon határterületei, amelyek a szemléletváltást elősegítik. Ilyen határterület többek 

között az épített környezeti nevelés is. Ehhez a paradigmaváltáshoz kapcsolódva jött létre 

2015-ben a Magyar Építészképző Intézmények Fóruma. Ennek keretében az öt építészképző 

egyetem (DE, SZI Győr, PTE, SZIE, VM) vezetői új építészeti oktatási módszertant dolgoznak ki. 

Az épített környezeti nevelés növekvő szerepe a felsőoktatásban: Tóth Eszter köszöntő-

jében a kultúrAktív Egyesület tevékenységeit bemutatva kiemelte, hogy az épített környeze-

ti nevelés határterület, az épített környezettel foglalkozó tudományok és a társadalomtudo-

mányok metszéspontja, amelyet az érintett diszciplínák határai sokáig háttérbe szorítottak, 

de az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kap. Egyfelől a pedagógusok érzékelik a fizikai 

környezettel kapcsolatos ismeretszerzés és kompetenciafejlesztés jelentőségét, másfelől 

az építészek is látják, hogy a közösségi tervezés, az egyre tudatosabbá váló térformálás 

és térhasználat újfajta megközelítésmódot, eszköztárat és a közösséggel való kapcsolat 

elmélyítését teszi szükségessé. Hazánkban is egyre több szakember – pedagógus, épí-

tész, képzőművész, tájépítész – foglalkozik épített környezeti neveléssel, ezt a szakmai 

sokszínűséget kívánja bemutatni a konferencia is. Az elmúlt egy-két évben, a kiemelkedő 

helyi, nem formális gyakorlatokon túlmutatva, több helyen a felsőoktatásban is megjelen-

tek kezdeményezések az építészet és a pedagógia határterületén. A konferencia azért jött 

létre, hogy ezeket erősítse, és összekösse az épített környezeti nevelés iránt elkötelezett 

oktatókat és intézményeket. 

Ö
S

S
ZE
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Az épített környezeti nevelés szerepe az építészetpolitikában: Bálint Imre megnyitó  

beszédében rávilágított arra, hogy az eseménysorozatnak aktualitást a 2016-ban 

megjelent 1032-es, építésügyi Kormányhatározat, melynek 14. pontja a tér-, és kör-

nyezetkultúra megteremtéséről intézkedik, óvodás kortól a felsőoktatásig. Ehhez 

kapcsolódva a Magyar Építész Kamara és a kultúrAktív Egyesület együttműködik az 

épített környezeti nevelés szélesebb körben való elterjedésének érdekében, és ebbe 

illeszkedik az Épített környezeti nevelés konferenciasorozat. 
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Az építészet társadalmi szerepe: Füleky Zsolt helyettes államtitkár az építészet társadal-

mi szerepét nyomatékosítva ismertette a törvényalkotók azon erőfeszítéseit, amelyek az 

építészek és építtetők közötti kommunikáció javítását, és az állampolgárok szerepvállalá-

sának megkönnyítését célozzák. A legfrissebb építészetpolitikai változásokat bemutatva 

Az érzékenyítés és pedagógia szerepe az építészképzésben: A szakmai program első szek-

ciójában három egyetem építészképzésének példáján keresztül került bemutatásra, hogy 

az építészet és a pedagógia hogyan kapcsolódhat az építészeti tanulmányok során. Prof. 

dr. Bachmann Bálint, a PTE Műszaki és Informatikai Karának dékánja az építészek megvál-

tozott szerepéről, és az összetett, globális problémákról értekezve, amelyekre napjaink épí-

tészete megoldásokat keres, hangsúlyozta annak szükségességét, hogy az építészképzés 

a kortárs igényeket és kihívásokat figyelembe véve alakuljon át. A Breuer Marcell Doktori 

Iskolához kapcsolódó gyakorlati példákon keresztül mutatta be a kortárs építészképzés le-

rávilágított arra, hogy a közigazgatásban is 

paradigmaváltás zajlik, ami egyfelől az épí-

tész szakma társadalmi elismertségében, 

másfelől az állampolgárok cselekvési lehe-

tőségeinek kibővítésében mutatkozik meg. 

Sikerként könyvelhető el, hogy törvénybe 

foglalták a településkép védelmét, aminek 

hatására megjelentek az első településképi 

arculati kézikönyvek, illetve a jogszabályok 

radikális egyszerűsítése, például az egysze-

rű bejelentés. Füleky Zsolt mottója a „kor-

szerű építésügy, minőségi építészet”, tehát 

nem csak a szűkebb értelemben vett épí-

tészeti gyakorlatra utal, hanem feltételezi 

a felelős állampolgárok aktív közreműkö-

dését is. Ehhez azonban elengedhetetlen 

a megrendelők építészeti kultúrájának fej-

lesztése, így az építészetpolitikai stratégiá-

ban fontos szerep jut az épített környezeti 

nevelésnek is. 
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évek óta nagy sikerrel működik Győrben. „Mit 

tanulhatnak az építészek a gyerekektől?” Ez 

a kérdés ösztönözte a kutatást, amely so-

rán Cseh András módszeresen megfigyelte 

a gyerekek helytanulását, térérzékelésének 

és – alakításának, vagyis térkultúrájának 

fejlődését. Ennek alapján a Tértan kurzus  

a térérzékelés és térformálás különböző 

fázisaira épül, amelyekben a gyerekek ösz-

tönös térfelfedezése és építése inspirálja a 

tantárgyi programot. A kapcsolódás azonban 

nem csak elméleti síkon valósul meg: a kur-

zus során az építészhallgatók és a gyerekek 

a gyakorlatban is együtt tanulnak, együtt élik 

hetséges útjait. Egyfelől a növekvő komp-

lexitásra megoldást nyújthat az integrált 

dizájn, vagyis az interdiszciplináris együtt-

működés erősítése a különböző léptékű 

projektekben. Másfelől, a társadalmi fele-

lősségvállalás és a közösségi tudat igénye 

egyfajta szolidáris építészetet tesz szüksé-

gessé, amely építészeti eszközökkel keres 

megoldást társadalmi és ökologikus prob-

lémákra. Az építészképzést tehát nyitni 

kell más tudományágak, határterületek 

és szélesebb társadalmi rétegekkel való 

kommunikáció és együttműködés felé. A 

konferenciakötetben Dr. Gyergyák János, 

a PTE MIK oktatója ír az épített környezeti 

nevelés szerepéről a közös nyelv kialakí-

tásában. Példaként a ParticiPécs projektet 

emeli ki, amely a kultúrAktív Egyesület és 

a PTE MIK doktoranduszainak együttmű-

ködésében valósult meg.  Cseh András, a 

Széchenyi István Egyetem oktatója a DLA 

kutatásának keretében kidolgozott Tértan 

kurzus koncepcióját mutatta be, amely 

meg az építészeti helyzeteket és közösen 

építenek. Az együtt tanulás pedig mindkét 

fél számára meghatározó élményekkel és 

tudással szolgál. Dr. Cserényi-Vörös Erika 

adjunktus a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi 

Karán folyó képzésen keresztül mutatta be, 

hogy az építészképzésben hogyan fejleszthe-

tő a hallgatók tervezői szemléletmódja, fele-

lősségtudata, értékrendje, értelmi és érzel-
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mi intelligenciája, amely végső soron meghatározza majd az elkészült tervek társadalmi 

értékét és relevanciáját.

Az épített környezet szerepe a tanárképzésben: A szakmai program második szekciójában 

az előadók az épített környezeti nevelés pedagógusképzésben betöltött szerepét járták kö-

rül. Dr. Dúll Andrea a Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék vezetője előadásában 

bemutatta azokat a környezetpszichológiai szempontokat, amelyek tudományosan meg-

alapozzák az épített környezeti nevelés relevanciáját az oktatásban. A környezetpszicholó-

gia alapvetése ugyanis, hogy az ember viselkedése a környezete nélkül értelmezhetetlen. 

Ahogyan az ember formálja a környezetét, úgy formálja a környezet is az embert. Az em-

ber-környezet tranzakció tehát folyamatos, és fontos komponense a személyiségfejlődés-

nek. Dúll Andrea nevéhez köthetően Magyarországon már a kilencvenes évek óta folyik 

környezetpszichológiai kutatás, az elmúlt években pedig BA, MA szak és doktori képzés is 

indult több egyetemen. Mivel a környezetpszichológia esetében is határterületről van szó, 

a képzés szoros együttműködést igényel más tudományterületekkel, karokkal és képzé-

sekkel. A soron következő előadásokban a pedagógusképzést képviselő szakemberek szin-

tén a fizikai környezet személyiségfejlődésre való hatását hangsúlyozták. Bodóczky István 

a MOME címzetes egyetemi tanára, saját pedagógiai gyakorlatából válogatott példákon 

keresztül mutatta be, hogyan válhat a térbeli alkotás az iskolai vizuális nevelés szerves 

részévé. Hangsúlyozta a komplex, integrált vizuális nevelés szükségességét, amelyben az 

épített környezet, a téri kompetenciák fejlesztése is fontos szerepet kap. Ahhoz azonban, 

hogy ez megvalósulhasson, elsősorban a pedagógusok képzésére van szükség. Bodócky 

István elmondta, hogy az 1990-es években az akkori Iparművészeti Főiskolán évekig folyt 

rajz- és környezetkultúra tanárképzés, amelyben több, mint 200 pedagógust képeztek a 

vizuális nevelés komplex oktatására. Ennek hatását azonban manapság alig érzékelni. 

Hiába nyújt lehetőséget a Nemzeti Alaptanterv a téri kompetenciák célzott fejlesztésére, 

az építészeti tartalmak feldolgozására, ha a pedagógusok nincsenek felkészítve arra, hogy 

ezt a gyakorlatba átültessék. Dr. Pataky Gabriella, ELTE TÓK Vizuális Nevelés Tanszék ad-

junktusa, Bodóczky Istvánhoz csatlakozva hangsúlyozta a komplex vizuális nevelés fontos-

ságát és a pedagógusok korszerű képzését. Az előadásában kiemelte, hogy a térérzékelés, 

a térhasználat és a téralakítás képességeinek fejlesztésének, valamint az épített környe-

zettel kapcsolatos ismeretek átadásának az oktatás és nevelés részét kell képeznie már a 

kora- és kisgyermekkori nevelésben, az óvodában is. Az előadásában ismertetett kutatási 
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eredményeiből kiderült, hogy az óvodai vizuális nevelést szinte kizárólag a kétdimenziós 

ábrázolás, az egysíkú anyaghasználat és sokszor a sablonok segítségével történő ábrá-

zolás jellemzi. Az ELTE óvópedagógus-képzésében évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a 

komplex művészeti nevelés oktatására, amely egyfelől a hallgatók személyiségét fejleszti, 

másfelől az óvodai gyakorlathoz is használható modelleket kínál. 2013 óta az épített kör-

nyezeti nevelés részterületként jelen van a vizuális kultúra képzésben, amelynek lebonyolí-

tása a kultúrAktív Egyesülettel együttműködésben zajlik, és amelyen eddig több, mint 600 

hallgató vett részt. A jövőben önálló tantárgyként lehet majd jelen a képzésben, és ezt a 

2017-ben megjelenő módszertani kiadvány segíti. 

Épített környezeti nevelés a társtudományokban: A szakmai 

program záró szekciója kitekintést nyújtott a társtudományok, 

interdiszciplináris kutatások irányába. Dr. Fekete Albert, a SZIE 

Tájépítészeti és Településtervezési Kar dékánja, Dr. Luigi Bar-

tolomei, a Bolognai Egyetem Építész Karának dékánja, vala-

mint Szilágyi-Nagy Anna, a LE:NOTRE Institute és a kultúrAk-

tív Egyesület képviseletében a demokratikus tájépítészet és az 

épített környezeti nevelés kapcsolatáról beszélt. A Szent István 

Egyetem négy külföldi egyetemmel együttműködésben kétéves 

nemzetközi online képzést indított, amely a tájépítész hall-

gatókat kívánja bevezetni a részvételi tervezés módszertanába. 

A kurzus tantárgyi elemét képezik a helyi közösségekkel való 

hatékony együttműködést, a közösség felkészítését és aktív részvételre való ösztönzését 

elősegítő módszerek. Ezen a ponton kapcso-

lódik a képzéshez az épített környezeti neve-

lés, amely a gyermekekkel és fiatalokkal való 

közösségi tervezés fontos részeleme, ezért 

ebben mind elméleti kurzusokon, mind szak-

mai gyakorlaton elmélyülhetnek a hallgatók. 

Skaliczki Judit, BME Építőművészeti Doktori 

Iskola doktorandusza a jelenleg folyó kutatá-

sát mutatta be, amelyben építész hallgatók 

tervezői gyakorlatát és óvodások ösztönös 
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TÓTH ESZTER

A hamburgi HafenCity Universität doktorandusz hallgatója és a kultúrAktív Egyesület ala-

pító elnöke. Kutatási területe az épített környezeti nevelés, ezen belül oktatójátékok fej-

lesztése, amelyek a gyermekek városfejlesztésben való részvételét segítik.

építőtevékenységét hasonlítja össze, párhuzamokat és lehetséges összefüggéseket ke-

resve. Végül Babály Bernadett, a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar művésztanára, 

és az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola doktorandusza mutatta be az építészkép- 

zésben alkalmazott oktatási stratégiák és módszerek hatékonyságát a vizuális kompe-

tenciák fejlesztésében. 
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Ez év májusában a SZIE – Ybl Miklós Építészettudományi Kar adott helyet és eszmei hátte-

ret egy épített környezeti neveléssel foglalkozó konferenciának.

 Amikor végig nézzük a jelenlegi rendezvényünk előadói névsorát, nem lehet kétséges, 

hogy szintén oktatással kapcsolatos találkozóról van szó. Nem lehet kétséges, hogy okta-

tással kapcsolatos találkozóról van szó. A kérdés csupán az, hogy milyen fajta irányultság-

ról, feladat és célmeghatározásról szólnak az előadások. Mindezek után nem belemenve  

a bürokratikus részletekbe, mégis meg kell jegyezni, hogy 2015-ben két olyan Kormányha-

tározat született, amelyek egymásra épülve az épített környezet minősége emelésének fel-

adatait körvonalazták. A Magyar Építész Kamara Stratégiájának 1. pontjában vállalta fel az 

előbb említett célok meghatározását és végrehajthatósága feltételeinek tisztázását. Szak-

értők, sok évtizede ezzel is foglalkozó kollégák bevonásával gyorsan tisztázódott, hogy itt 

nem pusztán az építészetről, hanem a vizualitásról, mint látás és gondolkodásmódról is 

szó van. Ennek meghatározása, közérthető kibontása és a teendők meghatározása után 

való szétosztása azért fontos feladat, mert így lehet eljutni a pedagógusokon keresztül  

a tanítványokhoz. Azaz az oktatók továbbképzése az elsődleges feladat, hiszen az előbbi 

feladatsor rajtuk keresztül jut el a célközönséghez.

 2016-ban több vidéki és egy budapesti óvodában került sor egy-egy délelőtti program 

keretén belül a gyerekek és óvodapedagógusok ez irányú érdeklődésének felkeltésére. Ezt 

követően Budapest, XIII. kerületében 19 óvoda vezető pedagógusai kaptak 60 órás akkredi-

tált továbbképzést az előbb említett gondolatiság terjesztéséhez. Ebben az évben jelenleg 

is folyik a további akkreditált képzés és feladatunkat, eddig elért eredményeinket, úgy vé-

lem, hogy ez a mai konferencia, ismerve az előadókat, kiválóan fogja tükrözni. Mindehhez 

sok sikert, nem lankadó érdeklődést kívánok.

Tisztelettel:

Bálint Imre DLA

Ybl-díjas építész

Magyar Építész Kamara 

BÁLINT IMRE: 
KÖSZÖNTŐ
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DR. GYERGYÁK JÁNOS: 
A JÖVŐT CSAK EGYÜTT 
ÉPÍTHETJÜK
ÉPÍTETT KÖRNYEZETI NEVELÉS  
FONTOSSÁGA A KÖZÖS NYELV ÉS  
A BOLDOGSÁGUNK ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ

A Föld lakosságának egyre nagyobb része városokban lakik. Az ENSZ World Urbanisation 

Prospects (2014) előrejelzése szerint 2050-re a Föld népességének 66,4%-a lesz városla-

kó, ami több mint 6,3 milliárd főt jelent, mely a 2010-es 50%-os értékhez képest jelentős 

bővülés (UN Department of Economic and Social Affairs). Ez a gyors bővülés az épített 

környezetre komoly terhelést és ezzel együtt jelentős hangsúlyt fordít. A XX. századi vál-

tozások, mint a felgyorsult élet, a motorizáció térnyerése teljesen átformálta a legfonto-

sabb épített környezeti szöveteket, a városok arculatát. A mai állapotok mellett a városok 

képtelenek befogadni ezt a hatalmas, jobb életre vágyó embertömeget esztétikus, élhető, 

biztonságos, fenntartható és egészséges környezetet teremtve. Ennek függvényében a vá-

rosok, mint legfontosabb épített környezeti tereink átalakulása megkérdőjelezhetetlen. Az 

átalakulás során azonban fontos szempont kell, hogy legyen a városlakók, városhasználók 

részvétele saját életterük alakítása érdekében. Ehhez szükséges megértenünk az épített 

környezet világát, jelenségeit, fogalmait. A közös „nyelv” a közös gondolkodás alapja, amit 

korosztálytól független kell tudnunk használni. A Felsőoktatásban ennek fontossága meg-

kérdőjelezhetetlen, azonban nem csak a jövő értelmiségi csoportja számára fontos kér-

déskör ez. A város mindenkié, szoktuk mondani, így annak jövője, alakítása korcsoporttól 

függetlenül mindenkinek a feladata és kötelessége.

A ParticiPécs közösségi városfejlesztési társasjáték a 2014.09.20 Örökség napok  

alkalmával ahol korosztálytól függetlenül bárki részese lehetett Pécs városának  

közösségi fejlesztésének.
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Magyarországon a közös „nyelv” 

használatát, az épített környezet 

közös alakításának fontosságát 

egy új, 2016-ban megfogalmazott 

jogszabály, a településkép védel-

méről szóló törvény is megerősíti . 

A jogszabálynak köszönhetően szé- 

leskörű társadalmi bevonással 

készülnek Településképi Arcu-

lati Kézikönyvek (TAK) a magyar-

országi településeken megvaló-

suló fejlesztésekhez, legyenek 

azok magán, vagy közterületi be-

avatkozások. A jogszabály leg-

főbb értéke, hogy az épített kör-

nyezet (kiegészülve a természeti 

értékekkel) fontosságára hívja fel 

a figyelmet. A közös, épített kör-

nyezetről a dokumentum – egy 

közös nyelvet együtt beszélve, a 

helyieket aktívan bevonva a szer-

kesztésbe – fogalmazza meg településük értékeit, átalakulásának, fejlődésének lehetsé-

ges keretét. A beszédhez, az épített környezet, mint közös nyelv ismerete elengedhetetlen.

A világ másik felében komoly kutatások folynak az épített környezet minőségi dimenzióiról. 

Amerikai kutatások alapján például számszerűsíteni lehet, hogy a felsőoktatásban tanuló 

Y generáció (a mai fiatal felnőttek és a nagyobb kamaszok) 65% előbb választja meg a tele-

pülést, ahol élni fog, és csak ezután a munkahelyét (Doherty és Leinberger, 2012). 

Ebből a kutatásból érezhetjük, hogy az épített környezet minőségére hatalmas hangsúly 

helyeződik, talán nagyobb, mint bármikor a történelemben. Az épített környezet mi-

nősége és az iskolázottság között szoros kölcsönhatás van. De milyen ez a környezet, 

mikre vágynak azok a fiatalok, akik most kezdik el használni az épített környezetünket? 

A ParticiPécs közösségi városfejlesztési társasjáték a
2014.09.20 Örökség napok alkalmával ahol korosztálytól

függetlenül bárki részese lehetett Pécs
városának közösségi fejlesztésének.
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Neves kutatók és tervezők szerint a jövő épített környezete vélhetően nem az autók által 

dominált épített terekből bontakozik ki. Az épített környezetben található „boldogság”  

a közösen megtervezett várostervekben, komplex, multimodális térhasználatban rejlik. Az 

előbb szándékosan használtam a „boldogság” kifejezést, mivel egyre több tapasztalattal 

rendelkezünk arról, hogy az épített környezet és a boldogság között szoros kapcsolat rej-

lik. Míg Cristopher Alexander, építész és teoretikus szerint, az emberek boldogsága a kör-

nyezetükkel való harmónián múlik (Alexander, 1979), addig az épített környezet és a bol-

dogság kapcsolatával foglalkozó urbanista és író, Charles Montgomery szerint az emberi 

boldogság a társas kapcsolatokon múlik, ami viszont az épített környezet kialakításának 

függvénye (Montgomery, 2013).

Az épített környezetünk emberközpontú, igényalapú alakítása minden társadalmi 

csoport tudatos, aktív szerepvállalásával érhető el. A képen a Denveri Várostervezési 

és Városfejlesztési Csoport (Community Planning and Development) „Denverright” 

eseménye látható, ahol a városlakók a városvezetőkkel együtt tervezhették meg a 

város fejlődésének keretit 2017 áprilisában.

Az épített környezetünk emberköz-
pontú, igényalapú alakítása minden 
társadalmi csoport tudatos, aktív 
szerepvállalásával érhető el. A képen 
a Denveri Várostervezési és Városfej-
lesztési Csoport (Community Plan-
ning and Development) „Denverright” 
eseménye látható, ahol a városlakók 
a városvezetőkkel együtt tervezhet-
ték meg a város fejlődésének keretit 
2017 áprilisában.

Az épített környezet alakítása, a mai trendeket figyelembe véve, komoly feladat. Az in-

ternet terjedése, a virtuális kapcsolatok felértékelődése a személyes találkozások, közös 

programok ellen dolgozik. A jövőt tekintve, ha az épített és természeti környezetünket nem 

tudjuk olyan esztétikus és emberléptékű tulajdonságokkal felruházni, hogy az a személyes 

kapcsolattartásaink megfelelő helye legyen, akkor városaink közösségi felületei csorbulni 
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fognak, társas kapcsolataink és boldogságunk gyengülhet. Ha a meglévő értékrendsze-

rünk nem tolódik el a közösségi gondolkodás, a közös épített környezet alakítása irányába, 

társadalmunk komoly akadályokba ütközhet. Az épített környezet figyelmére ezért még 

nagyobb hangsúlyt kell fordítanunk annak érdekében, hogy a jövőben az épített környeze-

tet, és ezzel a boldogságunkat együtt „építhessük”.

GYERGYÁK JÁNOS DLA

A PTE Műszaki és Informatikai Kar Építészeti és Várostervezési Tanszékének egyetemi ad-

junktusa, Dombóvár város főépítésze, kultúrAktív tag. Saját vezetésű irodájával – AU.ROOM 

Építészeti Műhely – építészeti és várostervezési munkákon dolgozik. Főbb kutatási terüle-

tek: épített környezeti elemek szerepe közösségek formálásában, periféria területek fej- 

lesztése, illetve városi életterek-lakóterek kialakítása

Alexander, C. (1979). The Timeless Way of Buildings. Oxford:Oxford University Press

Doherty, P. C. és Leinberger, C. B. (2012). The Next Real Estate Boom. In: Speck, J. (szerk.) 

Walkable City. New York: North Point Press

Montgomery, C. (2013). Happy City – Transforming Our Lives Through Urban Design. New 

York: Farrar, Straus and Giroux

UN Department of Economic and Social Affairs – Population Division: World Urbanisation 

Prospects 2014: https://esa.un.org/unpd/wup/CD-ROM (2017.01.31.)B
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ELŐZMÉNYEK

Az egyetemi építészetoktatásban újra nagy szerepet játszik a valós léptékű építés. A mo-

dern építészet kiteljesedése az építőanyagok olyan hatalmas skáláját hozta magával, hogy 

a tervező vesztett a valós anyagtapasztalatból eredő magabiztosságából. Ezzel párhu-

zamosan a szerkezetek specializációja és gyártmányosítása magával hozta a konstruálás, 

egyedi részletképzés lehetőségeinek beszűkülését. A múlt század végére az építészetok-

tatásban is érzékelhetővé váltak ezek a tendenciák, de szinte azonnal megjelentek azok 

a kísérletek is, amelyek az építés megtapasztalásán keresztül küzdenek a térteremtés 

varázstalanítása ellen.

CSEH ANDRÁS:
TÉRTAN – EGY KÍSÉRLETI 
TANTÁRGY ALAKULÁSA

Az elmúlt évtizedekben a városiasodás felerősödésével felértékelődött az épí-

tett környezetben való tájékozódóképesség fejlesztése. Világszerte indultak 

oktatási programok gyermekek számára, amelyek a meglévő és alakuló urbá-

nus szövet vizsgálatán keresztül tanítják történelmi, társadalmi, kulturális és 

gazdasági rendszerek összefüggéseit. A hazai kezdeményezések közül a Pre 

Architectura programsorozat keretein belül a bevett rajzolási és makettezős 

feladatokon túl 1:1-es léptékű térbeli érzékelési és építési gyakorlatokon ke-

resztül tanultunk együtt a résztvevőkkel. Az élményszerű találkozás a terekkel 

könnyen ébresztett kíváncsiságot a frontális oktatáshoz szokott gyerekeknél is, 

akik a foglalkozások során a környezetükbe integrált, annak alakításában aktív 

részt vállaló helyzetben tanultak az építészeten keresztül.

A győri Széchenyi István Egyetem építészképzése a kezdetektől nagy hangsúlyt fektet  

a csináláson keresztüli oktatásra: a rengeteg makett elkészítése már magában hordozza  

a valós téralkotás folyamatát, az őszi Alkotóhetek és a nyári faluÉPÍTÉS táborai pedig valós 
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léptékű konstruálásra adnak lehetőséget. Felmerült, hogy a rövid akciószerű építést jó len-

ne behozni az egyetemi képzés keretei közé is, kiegészítve a térérzékelési feladatok sorával, 

amelyek érzékelhetően hiányoznak a hazai curriculum tantárgyai közül.

TANTÁRGYFEJLESZTÉS

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen végzett doktori kutatásom szerves részét ké-

pezte a TérTan tantárgytematikájának és oktatási metodikájának kifejlesztése. A hét 

alkalomból álló sorozat hazai és nemzetközi példák, valamint az elmúlt években 

szervezett saját kísérleti workshopok tanulságai alapján fejlesztett foglalkozásokból 

áll. A félév során visszatérő elemek a térérzékelési és téralkotási feladatokban az 

öntestes gyakorlatok, az alkotás és szóbeliség, valamint a teória és a gyakorlat kap-

csolatának vizsgálata. A gyakorlatok az előre kiadott és otthon elvégzett feladatokra 

és szakirodalomra épülnek, ezáltal biztosítva, hogy az órán az egyetemisták nem 

“hallgatóként”, hanem beszédes és aktív résztvevőként vannak jelen.

TANTÁRGYTEMATIKA

1. Tér és terek: A Bauhaus Vorkurs nyomán újra és újra megjelenik (Knubel, 1985), Juhani 

Pallasmaa kísérleti oktatási modelljében (Cseh, 2011) is fontos szerepet játszik az embe-

ri test térbeli közegéhez való viszonyának érzékelése. A humán geometriai feladatokban 

magunkból építkezünk, először egyénként, geometriai alapfogalmakat, dimenziókat (pont, 

vonal, sík, tér idő) képezve, majd csoportként, archetipikus építészeti tereket (sátor, bar-

lang, ház) létrehozva. Fontos szerepet játszik 

a mértékegységek megérzése, megélése is,  

hiszen a papír és a valós tér közötti lépték-

váltást az így kifejlesztett érzékeinkkel mi 

tehetjük lehetővé.

2. Mekkora egy bokor? A Pre Architectura 

program legsikeresebb feladatának (Cseh, 

2014) adaptációja egyetemi környezetbe. Az 

építészeti alapszókincsbe és problémakör-

be bevezető cselekménysorozat egy bokor 

alapelemire való szétszedésén és újraépíté-
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sén keresztül átélhetővé teszi az antropo-

morf mértékegységek, a természeti és mes-

terséges szerkezetek, az anyagfelhasználás 

és fenntarthatóság, a logisztika, az építőelem 

és a belőle épített szerkezet, az absztrakció, 

a vetületi ábrázolás és a művészeti-építészeti 

prezentáció témaköreit.

3. Narratív struktúrák: A nyelv használatá-

nak és az (építészeti) alkotófolyamatoknak 

összefüggéseit vizsgáljuk. Anyag-egység-

csomagból egyénileg mindenki azonos idő 

4. Ember a térben: Az önérzé-

kelést először kiváltjuk és külső 

szemlélővé válunk: székeket (ant-

ropomorf tárgyakat) helyezünk el 

sokféleképpen a térben, ezeket 

megfigyeljük, használjuk és ezáltal 

akár a hackelés határáig transzfor-

máljuk a körülöttünk lévő belső és 

külső tereket, majd lesben állva 

figyeljük más használók reakcióit 

a megszokottból kibillentett kör-

nyezetükre.

alatt épít egy struktúrát, de különböző részletezettségű feladatkiírással: A. csoport: város, 

B. csoport: láthatatlan város, C. csoport: egy város leírása Italo Calvino: Láthatatlan vá-

rosok (Calvino, 2012) című könyvéből (mindenki azonos várost kap), D. csoport: egy város 

leírása Italo Calvinho: Láthatatlan városok című könyvéből (mindenki más várost kap). Itt a 

reflexiós beszélgetés a lényeg: a kreativitás valódisága és látszólagossága, az alkotófolya-

mat aktív és reaktív értelmezése, a tanulás és eredmény kérdéskörét boncolgatjuk.
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5. A tér, mint dolog, eszköz, műalkotás

A világ heideggeri felosztásában (Heideg-

ger, 1988) vizsgáljuk meg a tér és terek 

rendszerét, az építészetet, egy-egy adott 

épületet, saját tervet és közvetlenül adott 

téri környezetünket. Érdekes hozománya 

“az építészet és az építész” valamint “az 

én építészetem és én, az építész” megkö-

zelítések összevetése, amely néha radiká-

lis eltéréseket mutat.

6. Belső 3D: A párórásra sűrített valós léptékű építés tárgyi és emberi kapcsolatrend-

szerünk megélését célozza. Hogyan lehet létrehozni egy teret, ami a fókuszált látás el-

távolító mechanizmusával ellentétben elősegíti a pallasmaai perifériás látás (érzékelés) 

integráló hatását (Pallasmaa, 2012)? Lehet-e térbeli megfelelője a lévinasi egymás 

arcában való találkozásban történő feszültségnek és felelősségnek Lévinas, 1982)? 

7. A sok szép: Összefoglalásul az egy, a kettő, a sok és az egész problémaköreit vizs-

gáljuk. Az építészet elemekből álló rendszerekből tevődik össze. Ezek kaotikus és 

szabályozott struktúráit, ismétlődéseit alakítjuk a folyamatos áttervezés és reflek-

tív átmodellezés során.

FOLYTATÁS

A TérTan egyes feladatai kísérleti jelleggel nemzetközi szinten megjelentek különböző 

diszciplínák képzési rendszereiben (pl.: a Mekkora egy bokor? című feladat a Bukaresti 

Egyetem Pszichológusképzésének részét képezi). Az épített környezeten keresztül történő 

oktatás lehetőségeit felfedezve és tágítva terveink között szerepel a feladatok vagy akár az 

egész tantárgy beépítése a pedagógusképzésbe, elsősorban a vizuális kultúra oktatásáért 

felelős tanárok tantervébe. A tantárgyat elvégző építészhallgatók visszajelzései alapján  

a térbeliség élményszerű oktatása a lehető legkorábbi pontban a legtermékenyebb, hiszen 

így további egyetemi tanulmányaik során már önállóan fejleszthetik tovább az itt megszer-
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zett érzékelési gyakorlatokat, melyek meghatározzák tervezői tevékenységüket. A 2017 

őszén induló új győri építészképzés első félévében az elmúlt szemeszterek tapasztalatait 

integráljuk az első tervezési tárgy, A tervezés alapjai 1. kibővült struktúrájába, így remé-

nyeink szerint az építészettel való ismerkedés élményszerű és személyes alapokra helyez-

hető és a környezet alakításának lehetőségei és az ebből fakadó felelősség megélhetővé 

válik leendő építészeink számára.

CSEH ANDRÁS DLA

CAN Architects (társalapító, építész), Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Köz-

lekedésmérnöki Kar (tudományos dékánhelyettes), Széchenyi István Egyetem Épületter-

vezési Tanszék (egyetemi adjunktus). Főbb kutatási területek: térbeli érzékelés és alkotás 

a tanulási folyamatokban óvodától egyetemig, építészetoktatás, tanulási terek, közösségi 

tervezés és építés, fenntartható építészet
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KIKNEK? MIÉRT? MIRŐL?

A fenntartható építészeti és városépítészeti koncepciók címmel készült kutatási anyag egy 

tervezési segédlet a koncepcióalkotás folyamatához, ami egyszerűen, jól elhatárolt egysé-

gekre bontva ad segítséget az alkotói, kreatív tervezői folyamathoz. Bemutatja a koncep-

cióalkotás lépcsőfokait és azok tervezésre gyakorolt hatásait, lényegét, valamit betekintést 

ad a lépcsőfokok különböző alkalmazási rendszereibe. A koncepcióalkotás teljes folyama-

tára hatással van maga az alkotó személye, így szóba kerül az alapvető tervezői viselkedés, 

tervezői felelősségvállalás fontossága, az objektív és szubjektív, értelmi és érzelmi szem-

léletmódok folyamatokra gyakorolt hatása, tervezésben elfoglalt helye. A koncepcióalko-

tás elengedhetetlen része a kreatív gondolkodás, amelynek fejlesztése, aktiválása az egyik 

legfontosabb tervezői tulajdonság.

DR. CSERÉNYI-VÖRÖS ERIKA DLA: 
FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSZETI ÉS 
VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓK

Az első éves építészmérnök BsC szakos hallgatók számára készült anyag sorra ve-

szi milyen témákat, területeket kell érinteni a koncepcióalkotás folyamatában an-

nak érdekében, hogy egyedi , helyhez kötött, nagy területi kohézióval bíró, olvasható 

és értelmezhető épületek szülessenek, amelyek pozitív hatást képesek kialakítani  

és generálni épített, valamint kulturális környezetükben. Objektív és szubjektív érvek-

kel meg kell tudnia válaszolni a /hogyan, miért, kinek, hova, miből, mikor/ tervezéskor 

minden esetben felmerülő kérdéseket, melyek feladatonkénti eseti együttállása a ter-

vek egyediségét is jelenti. Egyszerre kell értelmi és érzelmi síkon gondolkodni, tervezni. 

Az egyik kiegészíti, alátámasztja, felülírja, vagy éppen földön tartja a másikat. Ne csak 

nézzük az adott helyzetet hanem lássuk is, észre kell venni a fennálló problémákat, 

erősségeket, helyzeteket. Ezekbe a szituációkba, élethelyzetekbe, kontextusba a ter-

vezőnek bele kell helyezkednie, bele kell élnie magát a történésekbe. A jegyzet célja, 

hogy bemutassa az ok-okozati összefüggésekre épülő koncepcióalkotás lényegét.
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KONCEPCIÓALKOTÁS LÉNYEGE

Egy alkotás lényege a koncepciótervben fogalmazódik meg legtisztábban, ami egyben 

alapos és kreatív folyamat végeredménye. Ez egy olyan több lépcsőfokból álló procedúra, 

melynek van egy általános “felfelé”, előrehaladó iránya, de megteremti a visszalépés, elő-

reugrás, azaz az újragondolás lehetőségét is. A koncepcióalkotás folyamata lehet egy line-

árisan felépülő alkotó munka, de összetettségéből, komplexitásából adódóan inkább jel-

lemző az önmagába, egyes lépcsőfokokhoz visszaforduló rendszer. Ebből következően egy 

sokkal lazább, megengedőbb alkotó, vizsgálódó rendszerről beszélünk, ahol a sokváltozós 

bementi adatok és a szempontrendszerek változása miatt, más-más eredmények, megál-

lapítások születhetnek, vagy válhatnak relevánssá egyazon alkotás koncepcionálásában. 

A koncepciótermék lényegét tekintve az alkotó munka egy procedurális folyamat, amely-

re utólag visszatekintve már egyértelmű állomásokat és döntéseket látunk. Azonban az 

egyértelműség, egyszerűség nem egyenlő a primer gondolatokkal, ötletekkel. Azért érez-

hetjük ezeket lényeginek, mert egy hosszú, sokszor, sokféleképpen körbejárt problémára, 

felvetésre adnak esszenciális választ.

KONCEPCIÓALKOTÁS SZEREPLŐI

A koncepcióalkotás lényege a valódi problémák felfedezése, megértése és azok inno-

vatív, társadalmilag is hasznos megoldása, mely beavatkozás pozitív fejlődési irányt 

generál adott helyzetben.
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_mechanizmus: A koncepcióalkotás működési mechanizmusa, szerkezete három alap rész-

ből tevődik össze. Témájukat, lényegüket tekintve ezekbe az egységekbe tagozódnak bele 

a folyamat lépcsőfokai.

_INPUT: A koncepcióalkotás szerkezetének első egysége, ahol a tervezéshez szükséges 

összes bemeneti adatot meghatározzuk. Határai, mélysége, kiterjedése, részletezettsége 

függ a témától, funkciótól, elhelyezkedéstől, társadalmi, szociális, kulturális érintettségtől. 

A folyamat lényege, hogy a tervező megismerje,értelmezni tudja az adott szituáció össze-

függéseit. Az itt kinyert adatok alapján tudjuk meghatározni, hogy adott feladatot milyen 

lehetőségek és korlátok veszik körül. Ezek az információk adják a koncepcióalkotás alapját, 

határozzák meg az elvégzendő feladat lényegét. 

__PROCESS: A tervezési folyamat mechanizmusában nehezebben meghatározható, leírha-

tó egység, egyénenként változó abszolút sajátos tevékenység. Ebben a fázisban születnek 

meg azok a célok, víziók, amelyek lereagálják az INPUT adatok alapján felmerült állapo-

tokat, egyfajta prekoncepciók az épület mondanivalójáról, lényegéről. A PROCESS fejezet 

tartalmazza a meghatározott célok szolgálatában felállított prioritásokat, részletmegoldá-

sokat, alternatívák, amelyek egy-egy fókuszált problémakört reagálnak le.

__OUTPUT: Az a szerkezeti záró egység, ahol a koncepció részelemei egy koncepciótervé áll-

nak össze, egy tervben oldódik meg mindaz, ami a PROCESSING részben még csak egy-egy 

probléma különálló megoldása volt. Egy alkotásban kell egyszerre és egyszerűen megfogal-

mazni azt a frappáns választ, ami ellentmondások nélkül teljesíti a felállított kritériumokat.  

_lépcsőfokok: A koncepcióalkotás folyamatának központi elemei a lépcsőfokok, amelyek 

egymáshoz képesti szoros összefüggése egy folyamatot határoz meg. Ez a folyamat egy-

másra épülő elemek halmazából áll, amelyek megadják az egymás után következő részek 

tartalmi alapját. Az egymást követő lépcsőfokok ok-okozati összefüggésben állnak egy-

mással. Egymásra építve, az előző lépcsőfokokban tett megállapításokra reagálnak, végig-

vezetve a feladat első lépésénél felmerülő helyzetet több alternatíván keresztül a végső 

megoldási javaslatig. A lépcsőfokok 5 elemből állnak össze. 
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1. brief: feladat, tervezési program értelmezése, beruházói igények, elvárások 

megismerése.

2. analízis: helyzetfeltáró vizsgálatok, megismerés, megértés, beleélés.

3. célok: prekoncepciók az elérni kívánt eredményekről, az analízis alapján milyen 

célokat kell elérni a pozitív változás érdekében.

4. stratégia: A meghatározott célokat hogyan, milyen megoldásokkal lehet elérni. 

Alternatívák, egy-egy fókuszált problémakörre.

5.koncepció: végső alternatíva, amely innovatív, egyszerű választ tudd megfogal-

mazni az adott felvetésekre.

_összegzés: A koncepcióalkotás elemei közé tartozik az összegzés egység, amely minden 

egyes lépcsőfok záró lépése. Az összefoglalás rész egyfajta eszenciája az adott témakör-

ben összegyűjtött anyagnak, amely már szelektált formában tartalmazza a lényegi meg-

jegyzéseket. Ezek az összegzések akkor a legtisztábbak, legegyértelműbbek, ha az adott 

téma lényegét rövid mondatokkal, kulcsszavakkal és egy-egy lényegi skiccel képesek meg-

mutatni. Ezek azok az összefoglalások, kulcsszavak, amelyek végigkísérik a koncepcióalko-

tás menetét, azon hívószavak, megállapítások, amelyek a terv esszenciáját is adják egyben. 

Ezekre a kulcsszavakra, skiccekre, megállapításokra támaszkodik, ezekre épít a tervezői 

folyamat következő lépcsőfoka.

_tervező: A koncepcióalkotás folyamatára legnagyobb hatást gyakorló tényező maga a ter-

vező. Az ő elméje az amin a teljes alkotó folyamat, program végigfut, aki saját metodikája 

szerint lépeget az adott lépcsőfokokon. Tervezői szemléletmódja, felelősségtudata, érték-

rendje, értelmi és érzelmi intelligenciája határozza meg a terv értékeit ,mélységét, rele-

vanciáit. Az objektív, értelmi és szubjektív, érzelmi síkok eltérő erősséggel jelennek meg  

a tervezés egyes fázisaiban. A mechanizmus INPUT részében a kapott feladat értelmezése, 

a tervezési program meghatározása, felülírása, a vélt és valós igények feltárása, az ana-

lízis kiterjedése, mélysége egyéni tervezői döntés, ahol jellemzően az objektív megítélés 

dominál. A művelet második, PROCESS egysége a tervező fejében végbemenő egyedi pro-

cedurális folyamat. Ebben az egységben az értelmi és érzelmi síkok egyszerre működnek, 

ahol az objektív elemzésen túl, arra támaszkodva, a tervezőben végigfutó alkotói metodika 

jelentősen függ az egyéni kreativitástól, értékrendtől. Elengedhetetlen, hogy a gondolkodó, 

elemző fél folyamatos párbeszédben legyen az alkotó, kreatív féllel, oda-vissza hatásával 
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egyensúlyt teremtsen. Az így fennálló arányoknak köszönhetően elkerülhetőek a kreativi-

tás nélküli, túlontúl szisztematikus, földhöz ragadt és ezzel ellentétben az ész érvek nélkü-

li, önmagukért szép, esztétizáló tervek.

KONKLÚZIÓ

Az építészek és városépítészek feladata túlmutat az épületek és közterek tervezésén, 

olyan szakma, amely jelentős hatást gyakorol a társadalom résztvevőinek életminőségé-

re és az őket körülvevő épített környezet megjelenésére. Ennek értelmében az építészeti 

felelősségvállalás , azaz a felelős alkotói hozzáállás elengedhetetlen tervezői attitűd. Az 

intézmények feladata az, hogy felkészítse a hallgatókat erre a nehéz feladatra, egyénisé-

gük erősítése mellett olyan szemléletalkotó, fejlesztő képzést kapjanak, mellyel felelős 

tervezőként helyt tudnak állni a szakmai és társadalmi kihívásokban.

DR. CSERÉNYI -VÖRÖS ERIKA

Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar adjunktusa.

Az OUTPUT fázisnak, azaz a végső koncepciótervnek, a PRCESS egység értelmi és 

érzelmi síkjainak összhangjából létrejött stratégiák eredménye. Ez tükrözi igazán az 

épület helyi problémákra gyakorolt pozitív hatását, itt mutatkozik meg, hogy meny-

nyire helyi, mennyire olvasható a koncepció, mi volt a terv lényege. Nem a tervezői 

önmegvalósítás a cél, hanem a fejlesztés, az önös érdekkel szemben a közérdek. Ak-

kor mondható egy koncepció fenntarthatónak, innovatívnak, vagy felelősségteljesnek, 

ha az adott környezetben, adott funkcióban, adott kulturális és társadalmi viszonyok 

között találja meg a legsokoldalúbb megoldást.
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A környezeti nevelés a közoktatásban már az 1995-ös új Nemzeti Alaptantervben megjelent 

a Vizuális kultúra műveltségterület részeként. Tanítása a rajztanárok feladata lett, amivel 

azonban ők csak nagyon nehezen boldogultak. Ennek egyik oka az volt, hogy az új tanterv – 

a korábbi gyakorlattal szöges ellentétben – önállóságot várt el tőlük, ráadásul tantárgyuk 

sok új ismeretanyagot is tartalmazott. Tapasztalataim szerint azonban a legfőbb prob-

léma a hajdani, a múlt művészetére fókuszáló tanárképzésben keresendő, ami beoltot-

ta a tanárokat az újtól való idegenkedéssel, így nem csoda, hogy nem voltak fogékon-

yak az új kihívásokra.

BODÓCZKY ISTVÁN: 
A KÖRNYEZET A VIZUÁLIS 
MŰVÉSZETI NEVELÉSBEN

Vagyis a környezeti nevelés csak nagyon csekély mérték-

ben valósul meg a közoktatásban. Ezt jelzik azok a fi- 

atal kezdeményezések (ez a konferencia is), amelyek ig-

yekeznek ezen segíteni. Ám a művészeti iskolák, szak-

körök, múzeumpedagógia, táborok stb. csak kis részét 

érik el a társadalomnak. Ugyanakkor kiváló kísérleti tere-

pei a közoktatás megújításának. Előadásomban néhány, 

környezettel foglalkozó feladatot mutatok be tanítási 

gyakorlatomból:

Sélley Ágnes: Térdűrítés, ceruzarajz

▶	 A tér megjelenítése a szokásostól eltérő módokon – több nézőpont egy képen, tér  

 tágítása, tér sűrítése, elképzelt nézőpont (kisméretű tárgy belsejében) 

▶	 Szokatlan térélmények feldolgozása (barlang, belső tér rekonstruálása vak fiú 

 leírása alapján)
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▶	 Tér jelentésének, hatásána megváltozta- 

 tása minimális (nem lakberendezői jel- 

 legű) beavatkozással

▶	 Hely megjelölése 

 (ahol szívesen van egyedül) 

▶	 A privát és a köztér összekapcsolása

▶	 Építészeti elemek, objektumok mint 

 önálló műalkotások (oszlop, lépcső, 

 labirintus)

▶	 Tér konstruálása (burok, búvóhely, 

 közös tér a csoportnak)

Papp Mónika: Vak fiú szobája, akril, farost

Kontúr Réka: A lépcső mint műalkotásFejérvári Zsolt: A hely ahol szívesen vagyok egyedül

Bozsogi Nóra: Csendélet több nézőpontból, kréta rajz
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Úgy gondolom, az építészet a közoktatásban akkor tud hatékonyabban megjelenni, ha az 

építészek a tanterv- és tankönyv-írókkal közösen alakítják a tananyagot, ami elsősorban 

nem tananyagbővítést jelentene, hanem újabb megközelítéseket, gondolkodásmódot ered-

ményezne egy holisztikus iskola jegyében. 

Móczár Krisztián: Kisméretű tárgy belse-
jében, ceruzarajz

Csoport munka: Burok a csoportnak

Csoport munka: Burok a csoportnak

BODÓCZKY ISTVÁN

Képzőművész, címzetes egyetemi tanár (MOME), 

pedagógiai munkásságát is művészi alkotó te- 

vékenysége szerves részének tekinti.
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A neveléshez mindenki ért, mindenkit neveltek valahogy, sőt, tapasztalatok alapján vé-

le-ménye van mindannyiunknak a témáról. Csak arról nem szoktunk tudomást venni, hogy 

ma, amikor a világ felmérhetetlen sebességgel változik, hogyan lehet jól tanítani a jövő gye-

rekeinek mai pedagógushallgatóit, amikor a mai gyerekek világa erősen különbözik még a 

legfiatalabb szülők, vagy akár az ELTE TÓK 18 évesnél alig magasabb átlagéletkorú hall-

gatóinak gyerekkoránál is? A változásokkal nagyon nehezen tud lépést tartani a nevelés. 

Az ismeretanyag átadása helyett a problémamegoldásra, a hatékony kommunikációra kell 

helyezni a hangsúlyt. Adott helyzetekre való felkészítésük helyett arra kell megtanítunk 

gyerekeket, vagy egyetemistákat, hogyan legyenek rugalmas, kreatív, innovatív probléma-

megoldók, hogyan alkalmazkodjanak előre mutatóan a változásokhoz. Ehhez a MA prob-

lémáit is ismerő és kezelni tudó pedagógusokat kell képeznünk!

DR. PATAKY GABRIELLA: 
SZEMLÉLETRE ÉPÍTÜNK

– ÉPÍTETT KÖRNYEZETI NEVELÉS AZ ALSÓFOKÚ 
PEDAGÓGUSKÉPZÉS VIZUÁLIS PROGRAMJAI-
BAN, AZ ÓVÓKÉPZÉSTŐL A TANÁRKÉPZÉSIG 

Kakukktojás az építészek között, aki az óvó-

képzésről beszél, mert miközben az épített 

környezeti nevelés és a felsőoktatás aspek-

tusait vesszük sorra, a mi egyetemi képzé-

sünk megközelítése az ELTE TÓK Vizuális 

Nevelési Tanszékén, – ahol leendő óvópeda-

gógusokat, tanítókat, a következő szemesz-

tertől már rajztanárokat is képzünk –, csak 

a kisgyerekek nevelésének tükrében értel-

mezhető.¹

¹ Korosztályi kitekintésként: A Moholy-Nagy Művésze- 
 ti Egyetemen pedig művészeti középiskolák leendő  
 vizuális tanárait képezzük. Miközben megemlítem,  
 hogy az ELTÉ-n és a MOMÉ-n is intenzíven tanítom  
 az épített környezeti nevelést, ezzel egyben egy össze 
 függés végig gondolására is szeretnék ösztönözni;  
 nevezetesen, hogy mi a nevelés célja, mi az eszköze?  
 Hogyan lehet egy kalap alá venni a vizuális nevelést,  
 a művészeti nevelést az épített környezeti neveléssel?

 
 A művészeti egyetemen  BA-n végzett művészeket,  
 művésztanárokat képezve a képzés célja a mű- 
 vészet, a kisgyerekek esetében a pedagógus- 
 képzésben a művészettel nevelés célja a gyere- 
 kek személyiségének fejlesztése (nem az, hogy  
 megtanítsuk őket élethű csendéleteket festeni),  
 eszköze pedig a művészet.
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Az óvóképzősök oktatásában, mindennapjaim egyik leginkább embert próbáló része hall-

gatóink passzivitásának oldása. A hallgatók hallgatnak…? A „hallgató” elnevezés a zárt ok-

tatásban bevett, a kizárólag a tanár, az oktató szakmai illetékességét elfogadó passzív diák 

képét rajzolja elém… A helyzet okozta nehézségek enyhítésére, személyes útkeresésemben 

a kortárs képzőművészet volt a legfőbb támaszom, mert a kortárs képzőművészet, a ma 

kérdéseire reflektáló művek és alkotóik beemelése a pedagógusképzésbe eredményesen 

segíti elő a hallgatók világszemléletének korszerűsítését, a kor konfliktusainak kezelését, 

tanult mesterségükkel való azonosulásukat. 

Jó hatékonysággal tudtam kizökkenteni a frontális munkaformákban felnőtt diákokat, 

de áttételesen a kisgyerekek nevelésére nem adott könnyen alkalmazható eszközt  

a hallgatók kezébe. A legkisebbek korszerű nevelésének eszközeként került képbe az 

épített környezeti nevelés 2011-ben.

Vizsgáljuk meg röviden az épített környezeti nevelés céljait és a kontrasztot a terület 

célkitűzései és az óvodai fejlesztés valósága között!

Az épített környezeti nevelés az a speciális oktatási terület, amely az épített 

kör-nyezettel kapcsolatos tudás átadásának elméletével és gyakorlatával, valamint 

az emberek és saját életterük közötti kapcsolat erősítésével foglalkozik.

▶	 Különböző, az épített környezettel kapcsolatos témák köré csoportosított, inter- 

 aktív tevékenységformák révén segíti, hogy a gyerekek 

	 ▶	 jobban tájékozódjanak a környezetükben, 

	 ▶	 nyitottabbak legyenek annak sajátosságai iránt, 

	 ▶	 azonosuljanak vele, 

	 ▶	 sajátjuknak érezzék, hogy 

	 ▶	 később tevékenyen tudjanak részt venni annak formálásában. 

▶	 A passzív szemlélődéssel szemben a kritikus, elemző befogadásra, a különböző  

 környezeti ingerek elemzésére ösztönöz. 

▶	 Az így kialakult proaktív, alkotó szemléletmód hozzájárul ahhoz, hogy megfelelő  

 készségekkel rendelkezzünk a közös élettér alakításához. (Sebestyén és Tóth, 2013)
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Az épített környezeti nevelés céljai egybevágnak a korszerű vizuális nevelés céljaival; komp-

lex, alkotó, cselekvésen, tapasztalatokon alapuló tanulást feltételezve a személyiség-

fejlesztés támogatására. 2013 óta a kultúrAktív Egyesülettel Magyarországon elsőként 

sikerült beépíteni az épített környezeti nevelést az óvó szak vizuális nevelési módszertaná-

ba. Azóta már két évfolyam képviselői kerültek új szemlélettel a gyerekek közé, multipli-

kátor szerepben adva tovább ismereteiket.

² Ebben a prototípusban a vizuális nevelésben lényeges fejlesztési célokat gyűjtöttük össze. A három fő részből  
 álló modell középső rétegében levő részkompetenciákban visszatükröződnek az imént az épített környezeti  
 nevelés definíciójában már megvizsgált célok (Kárpáti-Pataky, 2016).

Ennek az óvodai vizuális nevelés valóságának ismeretében különösen nagy jelen-

tősége van: előképek, külső képek, felnőtt által készített minták, sablonok alap-

ján nem csak a gyerekek fantáziája nem szárnyalhat, egyéniségük sem bontakozik 

ki. Egy átlagos óvodában járva elavult módszerekről tanúskodnak a gyerekek keze 

munkáját is alig viselő, kiállítássá rendezett faliújságok… Gyakran a másolás a cél, 

nem a képességfejlesztés. Az óvópedagógus felmutat egy képet, tárgyat és kijelöli  

a gyerekek számára a feladatot: „Ma mi is ilyet fogunk csinálni!” Hol van ebben 

a gyerekek személyisége? Milyen összefüggésbe lehet hozni egy szolgai másolásra 

épített feladatot a 21. századdal?

A gyerekek nevelése, személyiségük fejlesztése kompetenciáik fejlesztésén keresz-

tül zajlik. A tudatos pedagógus a rá bízott gyerekek ismeretében pontosan tudja, kom-

petenciáik milyen elemeit, képességeket, készségeket kell fejlesztenie. A feladatokat 

ezeknek alárendelve kell kitalálni, nem utólag felcímkézni, mi mindent is fejlesztett 

az adott tevékenység. Eredményorientált vagy folyamatorientált vizuális nevelés ad-

ja-e a gyerekek kezébe a kulcsot az épített környezeti nevelés eszközrendszeréhez?

Az utóbbi évek vizuális műveltségre vonatkozó nagyszabású ENViL-Comenius kutatása, 

melynek tanszékünk is részese volt (Pataky, 2016), egy kompetenciamodellt állított össze.² 

Ennek keretében változatos módszerekkel, mérőeszközökkel vizsgáltam az utóbbi években 

az óvodás korosztály alkotó képességeit, különös tekintettel háromdimenziós alkotásaikra, 

– elsősorban azért éppen ezekre figyelve, mert a gyerekrajzokat vizsgáló kutatások ered-
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ményei az utóbbi 150 évben bőséggel állnak rendelkezésünkre, de a plasztikai képességek 

fejlődése szinte kutatatlan területnek számít.

 

915 óvódás kisgyerek oldott meg alkotó feladatokat ebben a kutatásban. Összehasonlítot-

tuk az eredményeiket a 70-es évek eredményeivel (Pataky, 2017).

 

1. ábra: 2D és 3D ábrázolás fejlődésének összehasonlítása egymáshoz képest és az utóbbi 40 év tükrében

A középső ábrasoron emberábrázolási típusok láthatók, a fejlődés sorrendjében. A kis óvo- 

dások eleinte firkálnak, később egyre differenciáltabban képesek megformálni a valóságot. 

Az X és az A generáció munkáinak összehasonlításából nyilvánvaló visszaesés mutatható 

ki. A gyerekek rajzi képességeinek színvonala már régen is meghaladta a plasztikai 

képességeken mértet, mára a vizuális képességek messze elmaradnak a 40 évvel ezelőt-

tiektől, miközben a 2D és a 3D munkák minősége közötti szakadék is mélyült. Elég ki-

ragadunk egy hangsúlyosnak mutatkozó elemet a részminták közül, hogy belássuk, ezen  

a lemaradáson nem csodálkozhatunk! 
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Az ábráról leolvasható, hogy az egyes eszközök, anyagok használatát mennyire gyakori-

nak ítélték meg az egyes óvodák, ötfokú skálán. Leggyakrabban A/4-es fénymásolópapírra 

rajzolnak a gyerekek színes ceruzával. Pedig az óvodai korosztály számára a nagyméretű 

felületek ideálisak a nyomhagyásra, a kézközépcsontok fejletlensége miatt pedig a legke-

vésbé sem ideális eszköz még a finommotorika fejlesztésére sem a vékony ceruza (Gyöngy, 

2014)! Legfeljebb rajzolásra, de térbeli feladatokra nem kínálnak inspirációt! Újra igazol-

ható a sajnálatos tény, melyet a konstruáló képességek fejlesztésével kapcsolatos 2011-

es vizsgálatban megállapítottunk: a képi kifejezés tárgykörébe tartozó feladatok túlsúlya 

egyértelmű, a tárgykészítéssel kapcsolatos feladatok messze, sok esetben teljesen elma-

radnak ezek mögött, az oktatásirányítási dokumentumok ajánlásainak ellenére. 

A plasztikai képességvizsgálatban részt vevő óvodapedagógusokkal folytatott fókuszcsopor-

tos beszélgetésekből és interjúkból sajnos újra egyértelműen az derült ki, mint az akkori, 

szülők, óvópedagógusok és tanítók/tanárok bevonásával készített online felmérés szerint 

(Pataky, 2012), – a fő ellenérvek is megegyeznek: A háromdimenziós alkotó-tevékenységek 

veszélyesek, extrém eszköz és anyagigényesek, nehezen szervezhetők, felfordulással, 

kosszal járnak. 

1. ábra: Anyag- és eszközhasználat gyakorisága az óvodapedagógusok szerint
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Áttekintettem az óvodai nevelésre vonatkozó oktatásirányítási dokumentumokat 1937-től 

napjainkig és bár a kisgyerek ösztönös tevékenységei közül az egyik leggyakoribb az építés, 

erre vonatkozó tudatos fejlesztési iránymutatást ezek egyáltalán nem tartalmaznak. Úgy-

hogy a fejlesztéssel foglalkozók felelőssége, ide értve a leendő óvópedagógusokat is, óriási.

Az időben előre haladva a kisiskolásokra vonatkozó tantervek terjedelme egyre nő, 

az óvodai nevelésre vonatkozó előírások egyre rövidebbek: az aktuálisan érvény-

ben levő ONOAP már 5 A/4-es lapra nyomtatva került pedagógusokhoz, szülőkhöz.  

(A terjedelem önmagában nem minősít, rövidségében a pedagógus szabadsága is, de 

magára hagyatottsága is értelmezhető.) Ezekben az épített környezeti nevelés még 

nem kapott helyet, említik azonban az építést, mint irányítás nélküli tevékenységet.

Az alsó tagozatok számára készült vizuális nevelés/kultúra kerettantervekben az 

épített környezeti nevelést tevékenységeiben, módszereiben és munkaformáiban 

leginkább integráló terület a tárgy- és környezetkultúra. A pedagógusok által nap, 

mint nap használt dokumentumban javasolt optimális arányok a rendelkezésre álló 

lehetőségek harmadát sugallják, a valóságban azonban, ahogy ezt már említettem, 

a gyerekek alig találkoznak térbeli feladatokkal.

Az óvóképzéshez visszatérve: a gyerekek körében is érvényes mintákat közvetítünk a hall-

gatóknak, az ő képességeik szerint meghatározott kihívások elé állítva őket a kreatív alko-

tómunkában. Nem arról van tehát szó, hogy úgy teszünk, mintha óvodások lennénk! A kortárs 

képzőművészet bőséges eszköztárával élve a ma kontextusába helyezzük őket, hogy kri-

tikusan, szellemesen, innovatívan legyenek képesek összekapcsolódni a valóságukkal és 

át is tudják adni mindezt a kisgyerekeknek, hogy azok se idegenedjenek el a saját koruktól.

Feladattípusaink között komplex projektek, a gyakorlatba ágyazott módszertan, műhely-

munka, feladattervezés szerepel leggyakrabban, lehetőleg úgy alkalmazva az épített kör-

nyezeti nevelést, hogy az a vizuális nevelés mellett már műveltségterületeket is érintsen. 

(anyanyelvi, irodalmi nevelés, matematika, geometria, természetismeret, ének-zene, moz-

gás stb.) Az óvodai fejlesztést ezekkel a tevékenységekkel, játékokkal, tapasztalatszer-

zéssel biztos alapnak szeretnénk tekinteni, nem pedig felkészítésnek szánjuk az iskolára.  

Kicsiben kell elkezdeni, de ez csak a léptékre vonatkozzék, ne a minőségre!
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Szemléletváltásra van szükség, melyhez az épített környezeti nevelés célrendszere a vizu-

ális nevelés eszközrendszerével tökéletes harmóniában van. A vizuális műveltség kompe-

tenciahálójában megtalálható elemeket tudatosan kell a legkisebbek fejlesztésének szol-

gálatába állítani.

Legyen az épített környezeti nevelés egyszerre három generáció számára új kihívás, új le-

hetőség, de új felelősség is a jövőre; óvodásnak, pedagógusképzős hallgatónak és a már 

pályán lévő pedagógusoknak is mentorképzések, továbbképzések formájában. Megjelenés 

alatt lévő könyvünk Épített környezeti nevelés az óvodában címmel (Szerzők: Guba Anna, 

Pataky Gabriella, Tóth Eszter), bőséges muníciót szolgáltat a gyerekekkel való élménysze-

rű, játékos tanuláshoz. 

PATAKY GABRIELLA PHD

ELTE TÓK Vizuális Nevelési Tanszék (adjunktus), Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) 

Elméleti Intézet (óraadó). A 3612 Vizuális Képességkutató Műhely vezetője, InSEA Európai 

képviselő, ENViL vezetőségi tag, kultúrAktív tag. Főbb kutatási területek: vizuális nevelés, 

alternatív pedagógia, művészetpedagógia, designpedagógia, plasztikai képességek fejlődé-

se, kortárs képzőművészet és múzeumpedagógia, épített környezeti nevelés. 
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DR. DÚLL ANDREA: 
KÖRNYEZETPSZICHOLÓGIA 
ÉS KÖRNYEZETI KOMMUNIKÁCIÓ 
A FELSŐOKTATÁSBAN

A környezetpszichológiában (lásd Dúll, 2009) és annak származékában, a környezeti kom-

munikációban (Dúll, 2014) a fizikai környezet és az emberi megnyilvánulások közötti köl-

csönkapcsolatot (tranzakciót) elemezzük. A környezetpszichológia alapvető „tézise, hogy az 

épített/természeti/virtuális helyszínek és használóik kölcsön¬kapcsolatban állnak, vagyis 

szociofizikai környezetekről beszélünk: az emberi viselkedés nem érthető meg annak kör-

nyezeti kontextusa nélkül és fordítva, a tárgyak, a helyek pszichológiai jelentéssel bírnak. 

Ennek a kölcsönkapcsolatnak a megértése és figyelembe vétele segíti és gazdagítja az 

építészeti tervezést és árnyalt szempontokat nyújt a környezetkialakításhoz. Mivel a kör-

nyezetpszichológiai szempontú építészeti tervezés a helyek és használóik közötti viszonylat 

tervezése is, ilyen módon számos – a környezetpszichológiai szemlélet hiányában rejtetten 

maradó – térhasználati folyamat (pl. tájékozódás, kommunikáció) is tervezhető. Az így ki-

alakított terek a kutatások szerint mind emberi, mind a környezeti szempontból kielégítőb-

ben működnek: jobban támogatják a helyhasználók viselkedését (könnyebb a tájékozódás, 

hatékonyabb a tanulás és az oktatás, tartalmasabbak a társas érintkezések stb.), és maguk 

a helyszínek is nyernek ezzel: csökken a rombolás, gyakoribb a spontán karbantartó visel-

kedés stb. Mindez azt eredményezi, hogy az emberekben nő az adott hely iránti lojalitás és 

megnő a helyszín vonzereje, presztízse” (Dúll, 2013. 5). 

A környezetpszichológia és a környezettudományok (elsősorban az építészet) kap-

csolata a környezet¬pszichológia létrejöttétől (lásd Dúll, 2009) kezdve foglalkoztat-

ja mind a pszichológusokat (pl. Dúll 2002), mind az építészeket (pl. Kunszt & Kapy, 

2004). A környezetpszichológia – illetve az építészetpszichológia¹ – létrejöttekor, 

az 1960–70-es években, nagy dilemma volt, hogy az építészet és a lélektan (illetve 

más tudományterületek) „házasságra” lép-e (Lee, 1971). Összességében, a 90-es 
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évekre a szakemberek úgy oldották meg a dilemmát, hogy a tértudományok egymás-

tól és a társadalomtudományoktól, a pszichológiától elkülönülve működhetnek jól. Közben 

azonban egyre erősödtek azok a vélekedések, amelyek a tértudományokkal kapcsolatban is 

hangsúlyozták, hogy a tér, a hely jelentésének feltárása elengedhetetlen, ebben pedig nél-

külözhetetlenek az etnográfiai, szociológiai és pszichológiai módszerek. Fokozatosan egyre 

fontosabb feladattá vált, hogy ezek a metódusok megtalálják a helyüket az építészetben, az 

urbanisztikában, a tájtervezésben, a geográfiában, a régészetben, a tárgytervezésben stb. 

¹ A környezetpszichológia (environmental psychology) és az építészetpszichológia (architectural psychol- 
 ogy) elnevezéseket gyakran ma is szinonímaként használják. A jelen tanulmányban úgy tekintem, hogy az  
 „építészetpszichológia – nevéhez hűen – jelenben létező vagy már csak külső reprezentációk formájában (pl.  
 térkép, leírás, festmény) hozzáférhető, illetve virtuális építészeti alkotások, „termékek” (épületek és épületrészletek,  
 pl. homlokzatok, épületek stílusjegyei, utcák, terek, parkok, városnegyedek, lakótelepek, településszerkezet stb.)  
 pszichológiai megismerésével, megértésével, leírásával és hatásvizsgálatával foglalkozik. [...] A környezetpszicholó- 
 gia [...] ennél tágabb terület: egyének, csoportok és a szociofizikai épített és természeti [...], valamint a virtuális  
 környezet közötti tényleges kölcsönhatás, tranzakcionális viszony tanulmányozása. A környezetpszichológia lélek- 
 tani kérdéseket fogalmaz meg, vizsgálatai módszerei számos más tudományterületről származnak, de válaszai  
 a feltett kérdésekre ismét pszichológiaiak – inter-, illetve újabban transzdiszciplináris területnek [...] tekinthető.”  
 (Dúll, 2017. 32)

² Köszönöm Cságoly Ferenc, Dankó Zsófia, Kapy Jenő és Pálfy Sándor építészek folyamatos támogatását  
 a környezetpszichológia és az építészképzés kapcsolatának kialakításában és fenntartásában.

Magyarországon az 1990-es évek derekától kezdve, általános lélektani kutatások 

(áttekinti Dúll, 2012) szerves folyományaként jött létre a környezetpszichológiai ku-

tatás, oktatás és gyakorlat szakterülete (lásd Dúll, 2009). A magyarországi környe-

zetpszichológia kezdeményezésemre – neves építészek² támogatásával – kezdet-

től szoros kapcsolatot ápolt az építészettel (vö. Dúll, 2005, 2006; Kapy, 2005, 2006). 

Mára itthon – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – az építészet és a pszicho-

lógia közötti szerves együttműködésben részben társtudományi, részben egyfajta 

közvetítő/mediátor szerepe van a környezetpszichológiának. 

ÉPÍTÉSZET ÉS PSZICHOLÓGIA KAPCSOLATA

A második világháború után (elsősorban Észak–Amerikában) tudatosult az építészekben 

és a velük egyre inkább együttműködő pszichológusokban, hogy a környezetalakítás nem 

pusztán mérnöki és/vagy intuitív munka – a pszichológiai és egyéb társadalmi tényezőket 

a tervezés minden szakaszában érdemes komolyan venni és szakszerű, az adott szakma 

(szociológia, antropológia, pszichológia stb.) tudományos követelményeinek megfelelő,  

érdemi módon építeni ezekre az ismeretekre (Canter, 1984). A 70-es évek a korszerűbb szel-
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lemben született tanulmányok viszont már azt hangsúlyozták, hogy a pszichológia nem 

csak a tervezésben fontos, hanem a kész épület pszichológiai rövid és hosszú távú, gyak-

ran nem tudatosuló hatásaival is számolni kell. E szemléleti változások eredményeként 

felülvizsgálták (pl. Franck, 1984) az addig gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlen környeze-

ti/építészeti determinisztikus elképzeléseket, és elindult az az interdiszciplináris gondol-

kodás, amely interaktívabb szemlélettel kezelte ember és épített környezete kapcsolatát. 

Építészeti tervezés és környezetpszichológia: A tárgy-, épület- vagy térhasználók és 

környezetük viszonyát tekintve a szociofizikai hely kialakítása, fenntartása, átalakí-

tása vagy épp megszüntetése során gyakorlatilag minden szakaszban alkalmazható 

a környezetpszichológia, és a tervezői gondolkodás explicit és implicit folyamatait 

is segítheti a környezetpszichológiai tudás. Egy programadó klasszikus tanulmány 

(Canter & Lee, 1974) kiemeli, hogy a megfelelő pszichológiai folyamatok és szem-

pontok figyelembe vétele nélkül a tervezés inadekvát lehet, és nagy szükség van 

arra, hogy az épületek megvalósulása után pszichológiai módszerekkel is ellenőriz-

zék a szakemberek azok funkcionális megfelelését. A szerzők szerint a pszicholó-

gia három szempontból is támogathatja a környezettervezést és -alakítást: adekvát 

módon fel tudja tárni (1) az emberi aktivitásokat, megnyilvánulásokat (mi történik a 

látható és a rejtett szinten, hogyan zajlanak a történesek folyamatukban és becslé- 

sek tehetők arról, hogy milyen változások következhetnek be esetleg később), (2)  

a tervezők és a felhasználók környezetértékeléseit, és (3) a viselkedés–környezet 

tényleges, pszichológiailag is értelmezhető kapcsolatát. Ily módon nem csak a meg-

szokott esztétikai–vizuális nézőpontból közelíthetünk a tárgyak/épületek/terek hasz-

nálatához, hanem a pszichológia hídként szolgálhat a konkrét, operatív problémák 

és a működő megoldások között, nyomatékosan tekintetbe véve az épített környe-

zet ezeknek való környezetpszichológiai értelemben vett funkcionális megfelelését  

(Zeisel, 1981). 

Az építészetelmélet erősen normatív természetű (Lang, 1988), vagyis arról is szól, hogy 

milyen a jó építész, hogyan lehet és kell az építészeti gyakorlatot jól megvalósítani, vagyis 

összességében: mi a jó építészet. A környezetpszichológiai kutatás segíthet operaciona-

lizálni és bemérni, megvizsgálni és finomítani ezeket a normákat, értékeket a tényleges  

szociofizikai helyzetben (valós felhasználók valódi megnyilvánulásainak vizsgálata tényle-
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ges környezetekben). A tervezés folyamatai pszichológiailag értelmezhetők úgy, mint három, 

önmagában is bonyolult mentális aktivitás összeszövődött mintázata (Tzamir & Church-

man, 1984): (1) cél–színtér aktivitás, ami a tervezési feladat tényleges szakmai megoldása 

(a probléma meghatározása és a tervezés tartalmi, kvalitatív és kvantitatív specifikációi) 

– ennek során dől el, hogy a tárgy/épület/tér hogy fog kinézni, milyen lesz a struktúrája, 

milyen szükségletek kielégítését célozza meg, és mindezt hogyan önti fizikai formába. (2) 

Problémamegoldó aktivitás: alternatív tervezési megoldások megtalálása, kidolgozása és 

a megvalósítandó tartalom-forma részletes kimunkálása. Ebben – a szaktudáson kívül – 

számos pszichológiai mechanizmusnak (pl. kreativitás, intelligencia, intuíció, képzelet, 

bizonytalanságtűrés stb.) óriási szerep jut. (3) Értékelő aktivitás: ez lényegében a kritikai 

gondolkodás, amelynek során a felvetődött megoldások tényleges alkalmazhatóságát kell 

megítélni. Itt zár vissza a kör a tervezés a cél–színtér aktivitás valóságához. Ezek a fo-

lyamatok megfeleltethetők az általános, szociál- és munkapszichológiában már jól feltárt 

általános gondolkodási, döntési, értékelő, problémamegoldó mechanizmusoknak – a pszi-

chológia tehát fontos szerepet játszhat a(z építészeti) tervezői gondolkodás megérté¬sé-

ben és támogatásában. A környezetpszichológia mint alkalmazott tudomány ezeken túl 

szintén az építészeti tervezés partnere lehet. 

(KÖRNYEZET)PSZICHOLÓGIA OKTATÁS AZ ÉPÍTÉSZKÉPZÉSBEN

A nemzetközi szakirodalomban megoszlanak a vélemények a pszichológiaoktatás szük-

ségességéről az építészképzésben. Van, aki választható szükséges extrának (Philip, 1996) 

tartja, mások (Tzamir & Churchman, 1984) nagyon lényegesnek vélik az etikával együtt, 

megint mások (pl. Mazumdar, 1992) amellett érvelnek, hogy pszichológia oktatása az épí-

tészképzésben a kulturális tudatosság elengedhetetlen feltétele.

Kunszt György és Kapy Jenő (2004) az MTA Társadalomkutató Központjának az építészet 

helyzetét áttekintő, Épített jövőnk címmel megjelent összegző könyvben hangsúlyozzák –  

a filozófia, a szociológia és a néprajz / kulturális antropológia oktatásának szükségessége mel-

lett –, hogy „a környezetpszichológia oktatása elengedhetetlenné vált az építészoktatásban” 

(i. m., 74). A nemzetközi értékelések (pl. Romice & Uzzell, 2005) szerint az interdiszciplináris, 

építészet és pszichológia együttműködésére aktívan építő építészet- és környezetpszicholó-

gia oktatás szakmaszocializációs és tervezési értéke igen nagy, ami a hazai tapasztalatokkel 

(vö. Dúll & Pálfy, 2014) is egybevág.
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KÖRNYEZETPSZICHOLÓGIA OKTATÁS AZ ÉPÍTÉSZKÉPZÉSBEN – HAZAI TAPASZTALATOK

A környezetpszichológia oktatását és kutatásokat a fentiekben röviden kifejtett elvek és 

szempontok figyelembe vételével igyekeztem bevezetni a környezettudományi (építészet, 

urbanisztika, dizájn, tájtervezés stb.) képzésekbe. Saját hazai tapasztalataim – az együtt-

működő építészkollégákkal együtt – nagyon kedvezőek a környezetpszichológiának az épí-

tészképzésben betöltött szerepével kapcsolatban. A következőkben ezeket foglalom össze 

tényszerűen Dúll (2017) alapján. 

A posztgraduális építészképzésben a BME Építőművészeti Doktori Iskolájában 1996 

óta kötelező tárgy a környezetpszichológia, amely választott tárgyként egyre gyak-

rabban szerepel az építész DLA–szigorlatokon, és egyre inkább jelen van a doktori 

értekezésekben (pl. Losonczi, 2014) is. Számos rövid- és hosszú távú együttműködés 

alakult ki ennek talaján az építészkollégákkal a képzés keretein belül (pl. Csíki, Dom-

bóvári & Tánczos, 2011; Szabó, 2012; Somogyi, 2016) és kívül (pl. Gerőházi, Hegedüs, 

Perényi & Szemző, 2015) egyaránt. 

A BME több tanszékén (Lakóépülettervezési Tanszék, Urbanisztika Tanszék) a graduális 

képzésnek is szerves része a környezetpszichológia, kurzusok és/vagy konzultációk formá-

jában. Az Urbanisztika Tanszéken például 2009–16 között a Tanszéki terv 1. és a Tanszéki 

terv 2. tantárgyak keretében a hallgatók minden félévben komplex módon foglalkoztak 

köztértervezéssel: a tervezési–tanulási folyamatot építészek (Pálfy Sándor, Varga Imre, és 

tanszéki PhD/DLA–hallgatók) és környezetpszichológus (Dúll Andrea) is segítették. A Tan-

széki terv 1. nagyobb közterületi rendszerekkel foglalkozik. A Tanszéki terv 2. egy adott vá-

rosi köztérre fókuszál. A kurzusok fontos síkja a folyamatos környezetpszichológiai konzul-

táció, amely a tér pszichológiai jelentésének megismerésétől kezdve végigkíséri a tervezési 

folyamatot egészen a tervek értékeléséig. 2010 és 2012 őszén például a BME campusaira 

(lásd Deigner, 2010; Monory & Polyák, 2013) dolgoztak ki környezetpszichológiai szempon-

tok által inspirált terveket (1. kép) a hallgatók. 

„A campus téma és a hallgatók nagyfokú érzékenysége a környezetpszichológia hívósza-

vait programszintre emelték a félév során. Az öt terv mindegyike környezetpszichológiai 

indíttatású, ami két szempontból is jótékonyan hatott a félév eredményére: egyrészt tük-

rözi az egyetemi hallgatók szubjektív véleményét a campus jelenlegi állapotairól, illetve az 
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elvárásait a lehetséges megújulással szemben, másrészt tervezési programul szolgálhat 

egy későbbi, ›élesben‹ való tervezéshez, olyan megközelítésben, ami a közterület tervezés 

hazai gyakorlatának ma még nem sajátja” (Pálfy, 2013. 1). 

A teljesség igénye nélkül, mindössze egy-egy példával jelzem, hogy több más építész- és 

tervező-képző intézményben is zajlik a környezetpszichológiai oktatási³, építészekkel 

1. kép Rentka László, Fésüs Kata, Kovács Áron 
és Vaits Zoltán építészhallgatók terve a BME 

középső kampuszának átalakítására a restauratív 
környezeti elvek (Kaplan, 1995) alapján (BME, Ur-

banisztika Tanszék, Tanszéki terv 2., 2012, oktatók: 
Pálfy Sándor és Dúll Andrea) 

2. kép Molnár Nikolett építészhallgató BSc diplo-
mamunka terve: szabadtéri mosdó, Győr, Bisinger 

sétány – fény, testélmény, pihenés, természet 
összjátéka (Molnár, 2012)
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való közös konzultációs (lásd 2. kép) és/vagy bírálati munka. A Debreceni Egyetem épí-

tészmérnök képzésében (sikeres diplomaterv konzultáció után) remélhetőleg hamarosan 

bevezetjük a környezetpszichológia képzést.

 

MIT ADHAT AZ ÉPÍTÉSZET A (KÖRNYEZET)PSZICHOLÓGIÁNAK? 

„Nem elég (bár szükséges) az építészeti gondolkodást gazdagítani pszichológiai ismeretek-

kel – a pszichológusok gondolkodásába is be kell kerülnie a fizikai környezetnek ahhoz, hogy 

az emberi lélektani folyamatokat azok valódi téri kontextusában értsék meg” (Dúll, 2005. 

14). Mivel a környezetpszichológia kialakulásától kezdve határozottan kettős – alapkutatá-

si és alkalmazási – orientációval jellemezhető, interdiszciplináris terület, így – mint fentebb 

említettem – számos nem pszichológiai szakterülettel (építészet, urbanisztika, geográfia, 

környezeti nevelés, környezet-, város-, és lakásszociológia, környezetgazdaságtan, a tájter-

vezés stb.) tart fenn szoros szakmai kapcsolatokat. Ebből következik, hogy a környezetpszi-

chológiában – és annak szerves folytatásaként kialakult környezeti kommunikációban (Dúll, 

2014) – sokféle, eredetileg nem pszichológiai fogalmat, paradigmát és módszert alkalma-

zunk, amelyeket a társterületektől veszünk át és alkalmazunk a pszichológiai, szociofizikai 

jelentés feltárására. A módszerek közös alkalmazása ebben az esetben a tudományközi 

kommunikáció egyik példája, közös vizuális nyelv. Az építészeti gondolkodásmód, fogalmi 

keretek és néhány térelemzési, vizualizációs metódus beépülése a környezetpszichológiai 

(lásd 3. kép) és környezeti kommunikációs (lásd 4. kép) módszerkészletbe és gondolkodás-

ba például segítheti a helyek, terek, épületek szociofizikai jelentésének konceptualizálását 

mind a pszichológusok, mind az építészek számára. 

A (környezet)pszichológia partnerként számít az építészetre, több szempontból is. A pszicho-

lógia számára egyebek mellett az építészettel való szerves kapcsolat egyik hozadéka lehet, 

hogy segítheti a lélektani kutatások eredményeinek egyértelmű átfordítását a gyakorlatba, 

ami sok esetben mintegy „fordított irányból”, vagyis nem az ember, hanem a környezet fe-

lől érvényesítheti a (környezet)pszichológiai adatokat. Az építészettel, térhasználattal kap-

csolatos ismeretek hatására egyrészt az eredendően antropocentrikus lélektan a mentális, 

³ Kiss Tamás: Cohousing, avagy kis telek – nagy közösség Debrecenben (Diplomaterv, Debreceni Egyetem, kon- 
 zulensek: Sándor Gergely és Dúll Andrea), http://epiteszforum.hu/cohousing-avagy-kis-telek-nagy-kozosseg-de- 
 brecenben (utolsó látogatás: 2017. 01. 29.).
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érzelmi és viselkedéses folyamatokat el tudja helyezni a tényleges szociofizikai környezeti 

helyzetben, és ténylegesen számolhat azzal, hogy a fizikai környezet nem egyszerűen va-

lamiféle medre az emberi megnyilvánulásoknak, hanem azzal szerves kölcsönhatásban 

(tranzakcióban) áll. Mindennek eredményeként, ha a pszichológia végre komolyan veszi 

a szociofizikai környezetet – aminek az építészettel és az egyéb környezeti társtudomá-

nyokkal való szervesebb kapcsolat is feltétele –, az az élhetőbb helyek megteremtésének 

és fenntartásának alapja lehet. „Senki sem várja el egy építésztől, hogy egy személyben le-

gyen építész és pszichológus is, vagy egy környezetpszichológustól, hogy építész is legyen 

3. kép Matusz Tamás Gergely, Murányi Máté, Szőke 
Piroska pszichológia MA szakos hallgatók tablója a Budai 

Várban levő Bécsi kapu tér pszichológiai jelentéséről 
(KRE, Környezetpszichológiai kutatómódszerek kurzus, 

2014, oktató: Dúll Andrea,) 

4. kép Salamon Júlia és Széll Dóra kommunikáció- és média-
tudomány szakos hallgatók elemzése a Clark Ádám térről, 
grafika: Salamon Júlia (BME Szociológia és Kommunikáció 
Tanszék, Bevezetés a környezeti kommunikációba kurzus, 

2014, oktató: Dúll Andrea)  



51

DÚLL ANDREA PhD habil., környezetpszichológus. Egyetemi tanár, az ELTE Szervezet- és 

Környezetpszichológia Tanszékének vezetője és a BME Szociológia és Kommunikáció Tan-

székének munkatársa. A Magyar Pszichológiai Társaság Környezetpszichológiai Szekciójá-

nak alapító elnöke. A környezetpszichológia és a környezeti kommunikáció hazai megho-

nosítója. Főbb kutatási területei: épített környezet pszichológiája, lélektanilag kitüntetett 

helyek, otthoni és otthonpótló környezetek, környezeti kommunikáció.

egyúttal. Érdemes azonban arra törekedünk, hogy értsük egymást, közös nyelvet használ-

junk” (Dúll, 2017. 40) és ennek talaján együtt dolgozzunk a „fenntartható” és „élhető” szo-

ciofizikai környezetért. Így mind az építészet, mind a pszichológia ökológiai szempontból is 

jóval hatékonyabbá válhat: a sokat használt, néha elkoptatottnak tűnő fenti kifejezések így 

nyerhetnek új, tartalmas jelentést. Mindennek kiváló gyakorlati terepe a felsőoktatás.
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A táj mindenkié. Ebből az alapigazságból kiindulva mindenki részt vehet a táj használatát 

és erőforrásainak elosztását meghatározó döntésekben, hogy a táj ne csak egyes érdek-

szférák, hanem az egész emberiség javát szolgája. A területrendezéssel és tájtervezéssel 

kapcsolatos oktatásban hangsúlyozni kell a demokratikus tervezési folyamatok, a közös-

ség bevonásán alapuló tervezés fontosságát. Ennek hiányában az oktatás nem képes fel-

vértezni a jövő tervezőit a közösséget szolgáló, hatékony és partnerségen alapuló tervezési 

feladatokra (Council of Europe). 

DR. FEKETE ALBERT 
ÉS SZILÁGYI-NAGY ANNA: 

A DEMOKRATIKUS TÁJÉPÍTÉSZET 
A TÁJÉPÍTÉSZET ÉS AZ ÉPÍTETT 
KÖRNYEZETI NEVELÉS KAPCSOLATA ÉS 
INTEGRÁLÁSA A FELSŐFOKÚ TÁJÉPÍTÉSZ 
KÉPZÉSBE A LED PROJEKT PÉLDÁJÁN

Az Európai Tájegyezmény előszavában megtalálható felismerés hívta életre a “LED 

– Landscape Education for Democracy” (Tájépítész Oktatás a Demokráciáért) című, 

innovatív, hároméves kutatási és oktatásfejlesztési programot. A LED projekt kö-

zéppontjában a jövő tájépítész szakemberei állnak, akik fontos szerepet játszanak a 

közösséget érintő pozitív és demokratikus változások elősegítésében. Ezért a LED 

célja az önálló szerepvállalás, a részvétel és az aktív polgári magatartás fejlesztése 

elsősorban a fiatal tájépítészek körében, melyet interdiszciplináris és probléma-köz-

pontú tanulási környezetben valósít meg. A LED egyik célja a tananyagfejlesztés, 

a tantervi innováció, a ’táj’ és a ’demokrácia’ fogalmainak tudományágakat átívelő 

bemutatása és értelmezése. A projekt keretében megvalósuló online kurzus – amely 

a demokratikus tájtervezés legfontosabb elméleteit, módszereit és gyakorlatait tár-
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gyalja – a tágabb közösség számára is elérhető (Ábra 1.). A kurzus végén nemzetközi inten-

zív programok biztosítanak tanulási környezetet a tájépítész és tervező hallgatók számára, 

akiknek lehetősége nyílik a helyi közösségekkel való tervezés gyakorlatának elsajátítását 

(Ábra 2.). A program során megszerzett „Táj és Demokrácia” oklevél a tájépítész hallgatók 

európai tervezési szemléletét bizonyítja.



56

Az oktatásfejlesztési programban öt tájépítészeti képzést nyújtó európai egyetem vesz 

részt: a Norvég Természettudományi Egyetem, a Nürtingen-Geislingen Egyetem, a Kas-

sel-i Egyetem, a Szent István Egyetem és a Bolognai Egyetem. Képviselve van továbbá 

a tájépítész oktatás, kutatás és innovatív gyakorlatok megosztását támogató LE:NOTRE 

Intézet. Az együttműködést az Európai Bizottság Erasmus + Stratégiai Partnerség Prog-

ramja támogatja. A virtuális és hagyományos oktatási tevékenységeket bemutató projekt 

2015 őszétől 2018 nyaráig fut.

A LED ÉS AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZETI NEVELÉSKAPCSOLATA

A demokratikus tájépítészet gyakorlatából tanulni, a részvételt gyakorolni kell. A LED pro-

jekt célja, hogy a hallgatók olyan tudásra tegyenek szert, amellyel képesek szembe nézni 

a tervezési gyakorlat kihívásaival és megállják a helyüket olyan környezetben is, ahol a 

részvétel és a demokratikus tervezés hagyományai még nem alakultak ki vagy éppen ala-

kulóban vannak. Ilyen helyzetekben fontos szerepet játszik a tervező közösség- és szem-

léletformáló tevékenysége, hiszen aktív közösség nélkül, amely képes konstruktív módon 

részt venni a társadalom, és környezete alakításában – elképzelhetetlen a fenntartható 

tervezés folyamata. A “building resilient community” (Ellenálló közösség építése) című óra 

keretében olyan eszközök és módszerek kerülnek bemutatásra, amelyek ösztönözik a helyi 

közösséget a részvételre és a közösségi tereket érintő beavatkozásokban való együttműkö-

désre, valamint kiemelten foglalkoznak a fiatalság a városfejlesztésben való bevonásával. 

A gyermekeket és fiatalokat bevonó közösségi tervezés kapcsán kiemelt szerepe lehet az 

épített környezeti nevelésnek, amely a tapasztalat, megértés és részvétel hármasára épül-

ve kívánja szorosabbá tenni a kapcsolatot az emberek és lakóhelyük között, hogy olyan 

készségeket alakítson ki, melyek elengedhetetlenek a közös élettér hatékony alakításához 

(Sebestyén és Tóth, 2013). A tervezési képességek fejlesztésével a fiatalok könnyebben, 

világosabban fejezik ki a térrel kapcsolatos igényeiket és alkotnak véleményt (Milion és 

Heinrich, 2014). Az épített környezeti neveléssel kombinált tervezési folyamat -, amely ele-

gendő teret biztosít a résztvevők számára a reflexióra és arra, hogy értelmezzék a város-

fejlesztésben betöltött szerepüket, tevékenységüket és felmérjék a folyamatra gyakorolt 

hatásukat – hozzájárulhat a résztvevők állampolgári ismereteinek fejlesztéséhez (Gordon 

és Baldwin Philippi, 2014).  
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A kurzus három éves fejlesztési időtartama folyamatosan bővül a jó gyakorlatok száma. 

Eddig olyan kezdeményezések kerültek bemutatásra és megvitatásra, amelyek a magyar 

kontextusból kiindulva a részvételi tervezést tanulási folyamatként exponálja. Az épített 

környezeti nevelés magyar képviselői közül eddig Mészáros Zsuzska osztotta meg tapasz-

talatait a Fazekas Gimnázium közösségi tervezési gyakorlatáról, melyben az iskolások kö-

zösen választották ki, tervezték meg, gyűjtöttek pénzt a beavatkozásokra és újították meg 

az iskola elhanyagolt közösségi tereit. Valamint bemutatkoztak a kultúrAktív egyesület 

oktatási célú városi játékai, amelyek a részvétel különböző formáira adnak lehetőséget: 

együttműködni kis léptékű városi beavatkozásokban, aktívan részt venni a közösségi élet-

ben, véleményt alkotni a fejlesztési lehetőségekről és ötletekről¹. 

PÉLDÁK A SZENT ISTVÁN EGYETEMRŐL

A projekt minden egyetemi partnere célul tűzte ki, hogy a demokratikus tervezés 

szemléletét beépíti illetve erősíti saját oktatási programjaiban, kitágítva a demokrati-

kus szellemben zajló épített környezeti nevelés személetét. Az egyes oktatási intéz-

mények saját profiljaiknak megfelelően építik be a LED kurzust képzéseikbe. vannak 

iskolák, ahol választható tárgyként vezetik be, míg máshol a BSc és/vagy MSc progra-

mok szerves részeként tudják kezelni a tárgyat, esetleg a PhD képzéshez és kutatás-

hoz rendelik hozzá. Akadnak olyanok is, akik a meglévő, már futó tantárgyak részeként, 

módszertani kiegészítésként tudják az egyetemi oktatási rendszerbe illeszteni. 

¹ Mészáros Zsuzska és Szilágyi-Nagy Anna 2016.06.02-i előadásáról bővebben a LED wiki oldalán olvashat.  
 http://ledwiki.hfwu.de

A “részvételi-tervezés” és a “közösségi-tervezés” régóta fontos fogalmak a magyar pro-

jektpartner számára is. A Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karán 

évtizedek óta központban áll a fiatalok közösség-orientált tervezői attitűdjének kialakítá-

sa, fejlesztése, ha ezt nem is mindig “demokratikus” tervezésként vagy tájhasználatként 

nevezték. A meglévő kezdeményezések jó alapul szolgálnak az új tárgy bevezetéséhez,  

s illeszkednek azokhoz a törekvésekhez, amelyek Magyarország-szerte jellemzik az építész 

oktatást a ’70-es évektől kezdődően napjainkig. Mindezek fényében egy speciális témacso-

porthoz, a kalákához kapcsolódó példák rövid bemutatása következik. A magyar tájépítész 

oktatáshoz kapcsolódó példák szakmabeliek és laikusok, tanárok és diákok, tervezők és 
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mesteremberek, gyerekek és felnőttek a környezetalakítás érdekében végzett demokrati-

kus együtt gondolkodását és munkálkodását szemléltetik, bizonyítva a táj és demokrácia 

hagyományos együttélését a Kárpát-medencében. 

1. Kalákák: 2001-2005 között egyéb falufejlesztő tevékenységek mellett a Sztánai Műhely 

öt kalákát szervezett magyarországi és erdélyi egyetemi hallgatók, valamint helyi lakosok 

részvételével (Ábra 3). A kalákák során a hallgatói tervek alapján illetve helyszíni improvi-

záció következményeként lehetőség nyílt a résztvevőknek együtt dolgozni a helyi lakosok-

kal, megismerni azok környezeti igényeit, környezetkultúráját, figyelembe venni igényeiket. 

A tervezési folyamat, az együtt gondolkodás és a kaláka eredményeként, az egyetemisták, 

tanárok és helyi lakosok közösszakmai tevékenysége nyomán fafaragásra (fa-itatóvályú, 

hirdetőtábla, információs és irányjelző táblák) szabadtéri-, faluarculati objektumok terve-

zésére és építésére, valamint szárazon rakott kőtámfalak és fűzfonatos védművek elkészíté-

sére (patakmeder-rendezés és stabilizáció) került sor. A programot a Kós Károly Egyesülés 

támogatta. A program folyományaként 2008-ban nagy létszámú helybéli részvétellel kalá-

kában történt mega régi iskolaépület elbontása. Az iskola helyén 2012-re felépült ’Somvirág’ 

közösségi házat (a régi iskola köveinek felhasználásával) kanadai és holland segítséggel, 

testvérgyülekezeti adományból, valamint saját hozzájárulásból valósította meg a falu.
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Nyárszói kaláka: 2006-2007 nyarán a nyárszói faluközösség az MTA Néprajzi Kutatóintéze-

te, a Sztánai Műhellyel, a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karával, a pomázi Ma-

gyar Vár Alapítvánnyal, és a budapesti Lépték Terv Tájépítész Irodával karöltve, a nyárszói 

református egyház telkén játszóteret, gyerekfoglalkoztatót alakított ki és épített a helybéli 

gyerekek, fiatalok számára (Ábra 4). A játszótér fő eleme egy egyetemi hallgatók és okta-

tóik tervei alapján épült, helyi mesterek által népi díszítőmotívumokkal kifaragott, fa má-

szóvár volt. Hasonlóan hagyományos stílusban készült el a telekre bevezető faragott kapu 

illetve a mellette felállított kis harangláb is. A falu főterén fából készült filegóriát emelt  

a kalákázó közösség. Lépcsőépítésre, fafaragásra, fatábla-festésre, kőtámfal-rakásra, fűz-

fonásra is nyílott lehetőség a kalákák alatt. 

Sepsibükszádi Kalákák: A sepsibükszádi Mikes-fürdők felújítására a zabolai Mikes- 

család, Sepsibükszád Község Polgármesteri Hivatala, a község lakosai és a Buda-

pesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar oktatói és diákjai fogtak össze (Ábra 5). Az 

egyetem az Erdélyi Tájtörténeti Szeminárium c. tárgy keretében 2006. szeptember 

30-án hallgatói ötletpályázatot hirdetett meg, amelynek tárgya a Román Állam által 

a zabolai Mikes család számára visszaszolgáltatott, és a család által közhasználatra 

felajánlott népi fürdők (Vallató-, Hammas-, valamint Bükki-fürdő) tájépítészeti reha-

bilitációs tervének elkészítése volt. 
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A nyertes pályamunka kiviteli terveinek elkészítése és a fürdők felújítása a helyiekkel kar-

öltve, folyamatosan egyeztetve a közösségi tervezés szellemében, két kaláka során tör-

tént: 2007-ben a Vallató-fürdő és a mofetta, majd 2010-ben a Hammas-fürdők környezete 

újult meg.

Mindhárom helyszín és minden egyes közös munka során tetten érhetők azok a kalá-

kaépítés környezetalakítást befolyásoló, meghatározó jellemzői, folyamatai, amelyek 

a közösségi tervezés, az épített környezet demokratikus kialakítását és használatát 

megalapozzák: az összefogás révén megvalósuló teremtés szakrális vonatkozásai, 

az összetartozás érzetének erősítése a közösségben, a közös gondolkodás, döntés-

hozás, alkotás folyamata. Ezek a jellemzők nemzetközi szinten is érthetők, befogad-

hatók (Jakab és Márton, 2014). 

KONKLÚZIÓ

A LED projekt keretében a Kar folytatja a demokratikus tájalakítás, a részvétel-alapú, ter-

vezés és épített környezeti nevelés szempontjainak fejlesztését, minél szélesebb körű 

tantervi keretekbe illesztését. A nemzetközi kooperáció során kidolgozás alatt álló LED 

modul öt különböző európai régió öt országában található tájépítész képzés hagyományait 

és szemléletét ötvözi. Ennek részeként az épített környezeti nevelés módszertana és 
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az ifjúság bevonását célzó részvételi tervezés hatékony és gyakorlat-orientált módon tud 

reagálni a tájhasználat és a környezetalakítás globális és lokális problémáira, beépítve a 

tapasztalatokat a modulba, amelynek teljes vagy részleges tantervi felhasználása – meg-

felelő adaptáció mellett – mindegyik partner-országban, minél szélesebb körben ajánlott. 

A LED modul a hagyományos, nemzeti értékeket felmutató tájhasználattól a kortárs kör-

nyezetalakítás kihívásain át (multikulturalitás, migráns-közösségek integrációja, globális 

felmelegedés okozta városi klímaváltozás) a demokratikus táj-jövőkép kialakításáig hasz-

nálható. Fontos célkitűzés a modul felhasználása az egyetemi oktatáson túl a szakmai 

továbbképzésekben (kamarai, szakmai szervezeti szinteken), a tér- és környezetkultúra 

szemléletének formálásában. 

DR. FEKETE ALBERT

habil. egyetemi docens, a SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar dékánja. 
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www.coe.int/EuropeanLandscapeConvention
http://file.scirp.org/Html/4-1150104_52731.htm
http://file.scirp.org/Html/4-1150104_52731.htm


62

SKALICZKI JUDIT: 
TÉRBELI ALKOTÁSOK. 
TÉRI KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSE 
A TÉRÉRTELMEZÉS ÉS A TÉRALA-
KÍTÁS KÖLCSÖNHATÁSAIBAN, 
ÓVODÁSOK, ÓVODAPEDAGÓGUS- 
ÉS ÉPÍTÉSZHALLGATÓK ALKOTÁ-
SAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSÁVAL

EGY DOKTORI KUTATÁS BEMUTATÁSA

Tágabb értelemben, a munka középpontjában az építőtevékenység részletesebb 

megismerése áll. A kisgyermekkori ösztönös építőtevékenység – mely a világ 

megismerésének lehetőségét hordozza magában – és az építészekre jellemző 

tudatos tervezői attitűd működésének, kialakulásának és fejleszthetőségének  

a lehetőségeit igyekszik számba venni. 

A kutatás jelenlegi szakaszának a célja az volt, hogy ez a két eltérő életkor és 

a fejlődési jellegzetességeik gyakorlati eredmények formájában összevethető 

legyen. A motivációt az a feltételezés adta, hogy mindkét életszakaszban 

egy-fajta tanulási folyamatról van szó, illetve képességek fejlesztéséről, me-

lyekben párhuzamok és hasonlóságok is felfedezhetők. Ezeket a feltevéseket 

egyrészt saját megfigyelések¹ adták, másrészt korábbi nemzetközi kutatások 

(Gura, 1992) tapasztalatai is bátorították. 

¹ Több éves oktatói tevékenység a BME Építészmérnöki Karán, és nyári táborok szervezése iskoláskorú gyerme- 
 keknek A Bartók Vizuális Műhely keretében
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A kutatási feltevések gyakorlati igazolásának eszközeként egy diagnosztikus feladatsor 

szolgál. Ehhez különböző mérőfeladatokból álló rendszert dolgoztam ki, melyet először 

építészhallgatók pilot csoportján kalibráltam, majd a továbbiakban óvodapedagógus hall-

gatók és óvodás gyermekek körében végeztem el. A rövid, konstruáló feladatok könnyen 

elérhető, közismert anyagok (építőkockák, kartonlapok, papírszalagok, hurkapálcák) fel-

használásával készültek. 

A jelenlegi feladatsor tehát egy folyamat eredménye. A pilot verzió első éves épí- 

tészhallgatók számára készült a Térkompozíció nevű tantárgy konzultációs órá-

ihoz. Ennek a tárgynak a lényege az ösztönös alkotói folyamatok előhívása, me-

lyeken keresztül építészeti alapfogalmakat lehet megérteni miközben gondolatokat 

és érzelmeket lehet kifejezni. A hallgatók egy féléven keresztül csak maketteket 

készítenek. A cél az volt, hogy rövidebb, a konzultációs órákon is elvégezhető fel-

adatokat sikerüljön kitalálni, ami segítheti őket a kiadott fogalmak értelmezésében 

és egy adott térbeli helyzet összefüggéseinek megértésében. (tér-tömeg, kint-bent, 

fény-árnyék, ritmus-minta) Ehhez olyan alapanyagokat igyekeztem rendelni, ami  

a fogalmaknak megfelelő térbeli manipulációs lehetőségekkel rendelkezik. 

Pedagógiai szempontból referenciát jelentett Friedrich Fröbel munkássága mind  

a feladatok mind a használt anyagok tekintetében. Fröbel német pedagógus, minera-

lógus, a Kindergarten, azaz a mai óvoda intézményének megalkotója, aki saját okta-

tóeszköz sorozatot dolgozott ki az óvodai neveléshez. Adományok és Elfoglaltságok 

néven 20 egymásra épülő oktatójáték készletet tervezett meg. Ezeknek az oktató-

csomagoknak a lényege a használatukban van, mert játék „közben a gyermek az egé-

szet részeire bontja, a részeket egésszé illeszti össze, az egyes tárgyakat megváltoz-

tatja, s miközben mindezt végzi, tények százait fedezi fel és rendszerezi” (Vág, 1976)

Szintén fontos referencia Pat Gura kutatása, amelyben a szerző meghatározott bizonyos 

fejlődési szakaszokat a gyermekek építőkocka-játékában. Ehhez formai kategóriákat is 

rendelt. A kategóriák alapján egy szakértő külső szemnek megállapítható, hogy adott gyer-

mek mennyire sajátította már el az építőkockák használatát attól függően, hogy mennyire 

komplex építményeket képes építeni az elemekből. (1. ábra)
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Az egyes térbeli kategóriák a következők: 

1. dimenziós alkotások – horizontális vagy vertikális sorolása az elemeknek,

2. dimenziós alkotások – horizontális vagy vertikális térlehatárolás, kerítés vagy kapuképzés, 

3. dimenziós alkotások – komplex térbeli alkotások

A kísérlet során készült alkotások kategorizálásában és értelmezésében ezek a kategóriák 

nagy segítséget jelentettek. 

A mérőfeladatokat három sajátos (kor)csoport próbálta ki. Elsőként az építészhallgatók 

2016 őszén, majd ennek a bemérésnek a tapasztalatait beépítve 2017 február-március 

folyamán az ELTE I. éves óvodapedagógus hallgatói, és március-április során pedig óvodás 

gyerekek csinálták meg a javított feladatsort.

Az óvodapedagógus hallgatók több szempontból is izgalmas összevetést adhatnak, mert 

azonos életkorban és élethelyzetben vannak az építészhallgatókkal. Ők is első évfolyamo-

sok, túl az érettségi vizsgákon most kezdik szakirányú tanulmányaikat. Ugyanakkor külön-

böző az érdeklődésük, és nem azonos elvárásokat kell teljesíteniük a felvételkor. Mégis  

a leendő óvodapedagógusok lesznek azok, akik a gyermekek tematikus programját összeállít-

1. ábra (forrás – Pat Gura: Exploring Learning, Young Children and Blockplay, 1992)
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ják, elengedhetetlen, hogy az építés, konstruálás terén legyen tapasztalatuk és ismeretük. 

A feladatsor egy történet köré épül. Ez a kerettörténet több szakemberrel (pedagógus, lo-

gopédus, pszichológus) egyeztetve a gyerekek és a többi korcsoport igényeit is figyelembe 

véve készült el. A cél kuckó építése négy mackótestvérnek, akik a szülői barlangot hátra-

hagyva új otthont keresnek. A kuckó szó használata következetes minden feladatrész-

ben. A kuckó az építészet eredetéhez nyúlik vissza. Az egyik legősibb emberi késztetés 

menedéket lelni a környezeti és a természeti jelenségekkel szemben. A kuckó-építés már 

az egészen kicsi gyermek játékában is jelen van. Hogy képet kapjak a résztvevők alapvető 

„hozott” személyes kuckó-képéről, még az építés előtt minden résztvevőt arra kértem, raj-

zoljon egy kuckót. Ezeknek a képeknek két feltűnően jellemző visszatérő eleme a sátor és 

a fa. Nagyon sok alkotás született e két témában. A sátor rajzok legtöbbször valamilyen 

puha felülettel egészültek ki, párnákkal, puffokkal, és több esetben megjelent játékmackó 

is a képeken, holott akkor még nem említettem a kerettörténetet a résztvevőknek.

Az alkotások értékelésénél és a képességrendszer kialakításában a vizuális kultúra 

oktatás területéről korábbi kutatások szerkezetét vettem alapul (Pataky, 2012) és 

azt egészítettem ki egyéb, építészeti szempontból fontos képességelemekkel.

A makettező feladatrészekhez több helyütt rajzos munkarészek is csatlakoztak. 

Ezek segítettek abban, hogy rajz és makett illetőleg a tervezés és építés kapcsolatát 

építő-jellegű feladatok esetében is meg lehessen figyelni. Jelen esetben nem a sor-

rendiség volt a fontos, sokkal inkább annak a mentális tervnek a minél pontosabb 

lenyomatát megörökíteni, ami az alkotóban az építés közben kialakult. Karakteres 

különbség mutatkozott a gyerekek és a felnőttek között e téren. A felnőttek kivétel 

nélkül igyekeztek a megépített konstrukciókat a lehető legpontosabban ábrázol-

ni rajzban, lehetőleg ortogonális nézetekben. A gyermekek esetében a rajz és az 

alkotás sokkal plasztikusabb kapcsolatban volt egymással. A legtöbb estben a rajz 

olyan részleteket is tartalmazott, ami az alkotásokon nem volt jelen (2. ábra). Bár 

az építőelemek erre nem adtak lehetőséget, de a mentális tervükben sokkal részle-

tesebben kidolgozott képük volt az alkotásukról. 

Természetesen gyermekeknél is megjelent az ortogonális ábrázolásra való törekvés. 

(Minél idősebb volt a gyermek és minél komplexebb volt az építményeinek a térbe-

lisége annál inkább…) Megfigyelhető volt egy köztes ábrázolási mód, melyben az alkotó 
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nem törekedett a teljesen pontos elemenkénti nézet kirajzolására, csupán egy tömeg-

formát ábrázolt, de egy általa igen fontosnak vélt elemet részleteiben is ábrázolt rajta. 

2. ábra Ábrázolás | Óvodás – Hallgató

A MÉRŐESZKÖZ

Négy különböző építőanyag szerepel a feladatsorban. Minden mackótestvér egy 

anyagból épít. Minden anyagból egységcsomagok lettek kialakítva a feladatnak meg-

felelő mennyiségben, így mindenki azonos elemkészletből gazdálkodhat. 

1. ÉPÍTŐKOCKÁK

Megfelelően a korábban vázolt térbeli lebontásra alapuló gondolatmenetnek, az első 

használt anyag az „egész” a 2x2x2 cm-es tömör bükkfa kocka 125 darab fejenként.  

A tömör kocka testszerűségéhez illeszkedve a feladatok a tér és tömeg kapcsolatát, 

a hozzáadás, elvétel, kint-bent, szimmetria-aszimmetria, rendezettség, rendezet-

lenség fogalmait járják körbe. 

Az építőkockákkal kapcsolatban talán érdemes külön megemlíteni, hogy milyen sok-

oldalú „játékról” van szó. Kiváló fejlesztő, oktató eszköz, mely gyakorlati tapasztalatok 

útján juttatja a gyermekeket olyan komplex térbeli ismeretekhez, mely a térbeli képessé-

gek, és alapvető beszéd, írás és matematikai képességeket is fejleszt. 
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Megfigyelések: Nagyon szépen kirajzolódtak a dimenzionális kategóriák (Gura, 1992) mind 

gyermek mind pedig a felnőtt alkotásokban. A megfigyelések kimutattak olyan eseteket, 

amikor egy problémára nagyon hasonló vagy karakteresen eltérő megoldást adtak kicsik 

és nagyok. Például a rendetlenség fogalmára egyaránt az elemek egymáshoz viszonyított 

pozíciójának zilálásával reagáltak a résztvevők, míg a rend azonosan az elemek geometri-

ájából fakadó derékszögű háló megjelenését eredményezte a mintázatokban. (3-4. ábra) 

Eltérő viselkedést lehetett látni a lépték kérdésében. Felnőttek esetében a kocka egy ál-

3. ábra Rendezetlenség | Óvodás – Hallgató

4. ábra Rendezetlenség | Óvodás – Hallgató
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landó méretet képviselt. Minden részfeladat-

ban ugyanazt a léptéket látta bele az alkotó. 

Ugyanezt a kérdést a gyermekek sokkal sza-

badabban értelmezték. Több esetben előfor-

dult, hogy az egyik építményben egy kocka 

egy emeletnyi magasságot képviselt, majd 

azt követően egy lépcsőfoknyit, és végül 

pedig ugyanaz a kocka egyszerre képviselt 

egy tündérfalat melynek az 1 mm-es résein 

át tündérek közlekednek ki és be. 

2. KARTONLAPOK

A szélein hat helyen bevágásokkal ellátott 

4x8 cm-es kartonlapok már sík elemek.  

A kockákhoz képest ezekből már nem lehet 

halmozással tömegeket képezni, hanem sík- 

lapokkal tereket lehet el- és lehatárolni. Az 

itt felmerülő legfőbb fogalmak: nyitott-zárt, 

kint-bent, átmenet, sűrűség, ismétlés, rit- 

5. és 6. ábra Elemhasználat | Óvodás – Hallgató

mus. Bár a bevágások nagyon is behatárolhatják az elemek felhasználását, a feladatok 

a szabad alkalmazásra is lehetőséget adnak. A személyenkénti 15 elemből először egy 

kötetlen témájú, kísérletező kompozíciót alkothatnak a résztvevők.

Megfigyelések: A kartonlapok esetében a legelső dimenzionális kategóriában, a sorolásban 

nem született alkotás. Mivel síklapokkal kellett dolgozni mindenki igyekezett lehatárolt 

tereket létrehozni. Így a körülhatárolásra született sok példa, mind vízszintes kerített te-

rekre, mind pedig függőleges kapuszerű lehatárolásokra. Ezek mellett háromdimenziós 

alkotások is nagy számban készültek. Megfigyelhető volt, hogy a felnőttek szabadabban 

bántak az elemek felhasználásával. A gyermekek a legtöbb esetben igyekeztek a „szabá-

lyos” módon egymásba illeszteni az elemeket. (5. ábra) Az építészhallgatók bizonyultak 

ebben a legtalálékonyabbaknak, számtalan nem megszokott elemkapcsolatra mutattak 

példát. (6. ábra)
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3. PAPÍRSZALAGOK

A harmadik feladatrészben papírszalagokkal kellett dolgozni. Ezek szintén síklapok, de a 

kartonhoz képest egészen más lehetőségekkel bírnak a 3x42 cm-es papírszalagok. A kar-

tonlapok saját merevsége fontos volt az építés szempontjából. A papírcsíkok ezzel szemben 

nem merevek, és ebben a hosszúsági és szélességi arányban különösen nem. Mindenkép-

pen manipulálni kell az anyaggal, ha abból teret akarunk képezni. Itt a hajtások, gyűrések, 

tekerések, beakasztások és egyéb más technikáknak kerülhetnek elő. Különösen érdekes 

kérdés, hogy miként lehet egyetlen elemből térben átforduló kompozíciót létrehozni, olyat, 

aminek oldala és teteje is van? 

Megfigyelések: A szalagok esetében is a két- és háromdimenziós kategóriába tartózó alko-

tások jelentek meg. A síkbeli megoldások két irányba indulnak, egyrészt megjelenik a tető 

kialakítása a sátorforma, a háromszög, másrészt pedig a körbekerítés, a tér oldalirányú 

lehatárolása. Ez párhuzamosan szinte azonos formában jelenik meg a különböző korcso-

portokban. Komplex térbeli alkotások is születtek. Itt geometriai előismeretek birtokában 

a felnőttek bírtak előnnyel. A gyermekek számára a gondolati felismerés, hogy valami, ami 

sík egyszerre alakuljon át függőleges és vertikális felületté lehetőleg szakadás és ragasz-

7. ábra Térbeli műveletek // Hallgató 8. ábra Térbeli műveletek // Óvodás

tás nélkül nagyon nagy lépésnek tűnt. (7. ábra) Viszont látható volt az is, hogy gyakorlattal 

mennyire gyorsan tovább lehet lendülni az egyes kategóriákból: volt olyan résztvevő óvodás 

aki merő lelkesedésből többször is megcsinálta a feladatsort. Harmadik alkalommal addig 

hajtogatta a papírt, amíg át nem tudta fordítani függőleges irányba. (8. ábra)
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4. HURKAPÁLCÁK

Eltérően az eddigiektől nem kuckó, hanem torony építése volt a cél az utolsó feladatrész-

ben. Félbevágott (23 cm hosszú) hurkapálcából, fejenként 16 db-ból kellett tornyot létre-

hozni. A feladat szövege csupán annyi instrukciót adott, hogy minél magasabb és stabilabb 

10. ábra 1D | Hallgató

12. ábra 3D | Óvodás – Hallgató11. ábra 2D | Hallgató

legyen. 

Megfigyelések: A toronyépítésben is fel lehet fe-

dezni a strukturális kategóriákat. A legegyszerűbb 

struktúra a vonalszerű elemkapcsolás. Ez azon  

a felismerésen alapul, hogy a torony függőleges 

tengelyű építmény, és az elemek függőleges hely-

zetbe állítása ezt közvetlenül mintázza. A tovább-

fejlesztett változatban a függőleges elemek toldá-

sa is felmerülhet. (9. ábra) A következő strukturális 

szint az elemek síkbeli összekapcsolása. Ezekben 

az esetekben már megjelenik valamilyen keret vagy lábak, amik az egyik tengely mentén 

stabilizálni próbálják az alkotást. (10. ábra) A legkomplexebb szint a térbeli konstrukciók 

kialakítása. Itt megjelenik a kétirányú merevítés, térbeli rácsok és átlós elemek alkalma-

zása. A papírszalagoknál tapasztalt anyag-, és geometriai ismeretekből származó előny  

a tornyok esetében nem mutatkozott meg. Ugyanúgy születtek felnőtt alkotások a leg-

kezdetlegesebb formai megoldásokkal, mint ahogyan komplex térrácsból álló óvodás tor-

nyok. (11. ábra)
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KONKLÚZIÓ

Az alkotások részletesebb kiértékelése még hátra van, mivel még mindig zajlik az adatgyűj-

tés. A lehetséges értékelési szempontok is egyre gyűlnek az adatfelvételek alkalmával. Az 

látszik biztosnak, hogy mind a négy építőanyag esetében jól alkalmazhatók az építőkockák 

vizsgálatából származó fejlődési szakaszok kategóriái. Megfelelő feladatkialakítás mellett 

ez még számos további építőanyagra igazítható lehet. S úgy, mint a kockák esetében itt is 

elmondható, hogy a feladatok pusztán kipróbálásuk kapcsán fejlesztő hatásúak. A gyer-

mekek esetében az ösztönös építőtevékenység a kockázás rendszeresen ismétlődő tevé-

kenysége alatt spontán fejlődik, minden külön beavatkozás nélkül. (Bruce. 1992) A felnőtt 

segítsége az értő támogatáshoz kell, aki figyel, jelenlétével támogat és elakadás esetén ad 

csak konkrét tanácsot, ötletet. Ha a feladatok ismétlése és próbálgatása önfejlesztő hatá-

sú, ez ugyanúgy érdekes lehet az építészhallgatók esetében, akiket érdemes lehet ezeken 

a kategóriákon akár tudatosan is végigkísérni. 
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Az elmúlt évtizedekben az értékelés és ellenőrzés funkciója hazai és nemzetközi viszony-

latban is a figyelem középpontjába került az oktatásban. A szakterület önálló kutatási 

ágazattá vált folyamatosan bővülő eszköztárral és folyóiratokkal rendelkező szakmai kö-

zösségekkel (Halász, 2004). Pozitív folyamat, hogy az egyre pontosabbá váló, finomodó 

visszajelző rendszerek hatással vannak az oktatási módszerek fejlesztésére, egymással 

számos ponton kapcsolódva segítik az intézmények oktatási céljainak megvalósulását 

(Csapó, 2003). A pedagógiai értékelés hazai vonatkozásában azt érzékelhetjük, hogy a köz-

oktatásban már jól ismert gyakorlatként működő kompetenciamérésekkel a felsőoktatás-

ban még csak most ismerkednek. A felsőoktatási intézmények minőségét sokkal inkább 

az oktatók formális képzettségének mutatóival és a képzési programok tervezési doku-

mentumaival jellemzik, kevésbé támaszkodnak a hallgatók tudásának, képességeinek fel-

méréséből származó adatokra (Kiss, 2010). Ezzel szemben a közoktatásban a gyermekek 

teljesítményének felmérésére mellett, kevésbé jelennek meg egyéb értékelési formák (pl.: 

intézményi cselekvési programok értékelése) (Halász, 2004).

BABÁLY BERNADETT: 
VIZUÁLIS KOMPETENCIÁK 
FEJLESZTÉSE: OKTATÁSI 
STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK, 
IMPLEMENTÁCIÓ, EREDMÉNYESSÉG

A továbbiakban két, az értékelés körébe tartozó hazai kutatás kerül rövid bemutatásra: 

(1) online tesztekkel történő értékelés lehetőségei a közoktatásban a vizuális képes-

ségek területén, (2) az oktatási módszerek fejlesztése és a teljesítmények mérésének 

összekapcsolása a felsőoktatásban, építész- és építőmérnök hallgatók körében.
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ALKOTÓ, KONSTRUÁLÓ KÉPESSÉGEK ÉRTÉKELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 

Az építő, konstruáló és alkotó tevékenységek jelentőségét a kreativitással, az önkifejezés-

sel, az esztétikai érzékkel összefüggésben hangsúlyozza a szakirodalom, egyre inkább fó-

kuszálva a tudásépítésben betöltött szerepére is. Nagy (1998) a kognitív képesség rend-

szerével, fejlődésével kapcsolatban kiemeli, hogy az ismeretszerző, problémamegoldó és 

gondolkodási képességeket is igénylő alkotó folyamat során egy új produktum, ezzel együtt 

egy új tudás jön létre. Tanulmányában az ember három öröklött tudásszerzési formáját 

határozza meg: (1) exploráció, (2) próbálkozás, (3) játék. Ebben a gondolkodási térben a 

tanulási folyamatot maga a felfedezés, a kísérletezés jelenti, komplex és kiszámíthatatlan 

cselekvések sorozata, amely megnehezíti a pontos követelmények kidolgozását, a tanu-

lás-tanítás eredményességének mérését.

Az alkotó jellegű tevékenységek értékelése rendszerint szubjektív szempontok alapján 

történik, amelyet többnyire bizottságok felállításával ellensúlyoznak. „Kérdéses azonban, 

hogy több szubjektív vélemény átlaga milyen eredménynek tekinthető?” (Bodóczky, 2000, 

19.o.) Objektív felméréseket csak pontosan meghatározott képességstruktúra (referencia-

keret) alapján végezhetünk, azonban problémát jelent, hogy a képességek, részképességek 

definiálása sokszor nem egységes még egy-egy szakterületen belül sem. A kutatásokban 

például az építő, konstruáló képességekkel kapcsolatban egy meglehetősen szűk értel-

mezési keretet használnak, fejlettségét többnyire csak az alakzatok összetettsége alapján 

mérik (jellemzően különböző elemszámú modellek izometrikus képek alapján történő ösz-

szeállításával), amely figyelmen kívül hagyja a kreatív problémamegoldáshoz, alkotóké-

pességhez köthető komponenseket.

A vizuális képességvizsgálatok területén több kutatás igazolta, hogy átfogó szempont-

rendszer alkalmazásával, részletes kritérium-rendszer beiktatásával számszerűsíthető 

eredményeket, megbízható mérőeszközt kaphatunk, jelentősen csökkentve az értékelés 

szubjektivitását (Kárpáti, Zempléni, Verhelst, Velduijzen és Schönau, 1997). Jelenleg a pe-

dagógiai gyakorlatban elenyésző számban alkalmaznak standardizált teszteket a vizuális 

képességek értékelésére annak ellenére, hogy megbízható, objektív eszközök is rendelke-

zésre állnak. A legismertebb pszichológiai tesztekkel például több speciális képességeket 

vizsgálhatunk, többek között a vizuális memóriát, a megfigyelést, a térszemléletet és  

a kreativitást (Kárpáti és Gyebnár, 1997).
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TÉRI KÉPESSÉGEK ÉRTÉKELÉSE ONLINE TESZTEKKEL 

Kutatócsoportunk¹ a vizuális képességek három területét vizsgálja: (1) vizuális kommuni-

káció, (2) térszemlélet, (3) színpercepció. A képességösszetevők beazonosítását, a feladat 

és tesztfejlesztést tartalmazó kutatások a „Diagnosztikus mérések fejlesztése” ² projekt 

keretén belül kezdődtek meg. A téri képességek értékelése egyfelől papír-alapon, nagyobb 

részben online környezetben valósult meg az eDIA (Elektronikus diagnosztikus értékelési 

rendszer)³ alkalmazás segítségével (eDia, vö. Csapó, Molnár és Nagy, 2014). A kutatás 

célja olyan mérőeszköz rendszer kifejlesztése volt, amely megbízható visszajelzést nyújt 

a 10–14 évesek téri képességeiről, valamint alkalmas a fejlődés üteméről, hiányossá-

gairól is információkat adni a gyakorlatban dolgozó pedagógusok számára (Babály és 

Kárpáti, 2015a).

A feladattípusok tervezése során arra törekedtünk, hogy minél átfogóbb képet kapjunk  

a gyermekek tér érzékelésével és értelmezésével összefüggő sajátosságairól, valamint  

a belső térképzeteik kialakulásáról, mentális műveleteik fejlettségéről. (1. ábra) A téri prob-

lémák megoldása komplex folyamat, különböző gondolkodási műveletek (pl.: összehason-

lítás, vizuális emlékezet, nézőpontok integrálása) összehangolását igényli, és csak több 

lépésben végrehajthatóak (Tóth, 2013). A háromdimenziós tárgyak elképzelése különböző 

nézőpontokból, és ezekkel műveletek (pl.: forgatás, tükrözés, transzformálás) végrehajtá-

sa gyakran okoz nehézséget még felnőtt korban is. 

Jelenleg a „Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program, Moholy-Nagy Vizuális Modulok” ⁴ pro-

jekt részeként folytatódik a mérőeszközök fejlesztése. A Környezetkultúra modul tartalma 

a „téralkotás, térelemzés, közösségi tervezés és konstruálás az 5.-11. osztályban”. Re-

ményeink szerint a térszemlélet tesztek eredményei hozzájárulhatnak a modul céljainak 

megvalósításához, a kutatás részeként kidolgozott fejlesztő program hatékonyságának  

¹ A vizuális képességeket vizsgáló kutatócsoport vezetője Kárpáti Andrea. 
 További információk: www.edia.hu/?q=hu/tovabbi_kognitiv_es_affektiv_keszsegek_kepessegek 
 (Utolsó megtekintés: 2017-06-18)
² Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti kutatócsoport: Diagnosztikus mérések fejlesztése projekt hivatalos  
 oldala: www.edia.hu/?q=hu/index (Utolsó megtekintés: 2017-06-18)
³ Az eDIA (Elektronikus diagnosztikus értékelési rendszer) hivatalos oldala: www.edia.hu/?q=hu/elektronikus_di- 
 agnosztikus_meresi_rendszer (Utolsó megtekintés: 2017-06-18)
⁴ A Moholy-Nagy Vizuális Modulok hivatalos oldala: www.vizualiskultura.elte.hu (Utolsó megtekintés: 
 2017-06-18) A kutatás vezetője: Kárpáti Andrea, a környezetkultúra modul koordinátora: Gaul Emil.

http://edia.hu/?q=hu/tovabbi_kognitiv_es_affektiv_keszsegek_kepessegek
http://edia.hu/?q=hu/index
www.edia.hu/?q=hu/elektronikus_di-
	agnosztikus_meresi_rendszer	agnosztikus_meresi_rendszer
www.edia.hu/?q=hu/elektronikus_di-
	agnosztikus_meresi_rendszer	agnosztikus_meresi_rendszer
http://vizualiskultura.elte.hu
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növeléséhez. Az első tesztváltozatokat öt évfolyamon (5-9. osztály) próbáltuk ki 2016 má-

jus és 2016 december között. (n=238) A nagymintás mérések az elmúlt időszakban fejeződ-

tek be (2017 június) a pilot mérés eredményei alapján javított online (eDIA) téri tesztekkel 

5. és 9. osztályokban. (5. oszt. n=342, 9. oszt. n=262) Az eredmények kiértékelése jelenleg 

is folyamatban van, a térszemlélet tesztek megbízható eszköznek bizonyultak a képesség 

értékelésére. (Az 5. osztály reliabilitásmutatója α=0,83, a 9. osztályban α=0,86.)

Téri képességek fejlesztése alkotó-konstruáló feladatokkal: Több tanulmány számol be ar-

ról, és mérnökhallgatók tanáraként magam is tapasztalom, hogy a felsőoktatásba beke-

rülő fiatalok térszemlélete nem mindig kielégítő. Sok esetben a tanulmányok elvégzését,  

a választott hivatás gyakorlását teszi lehetetlenné például olyan alapvető képesség hiánya, 

mint a kétdimenziós tervrajzok, vetületek, metszetek alapján a háromdimenziós látvány el-

képzelése, létrehozása. Más egyetemekhez hasonlóan a képzésből kimaradók magas aránya 

miatt indultak meg Karunkon (Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar) a téri 

képességek felmérése (Bölcskei, Kovács és Kusar, 2013). Hasonló vizsgálatokat végeztek  

1. ábra – Térszemlélet tesztlap az eDIA rendszerben (4-5. osztály)
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2. ábra – Konstruáló feladatsor a fejlesztő programból (számítógépes térmodellezés)
készítette: Vittay Zsolt építészmérnök hallgató

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szintén építészmérnök (Bárdné  

Feind, 2001), és a Debreceni Egyetem Műszaki Karán gépészmérnök (Nagyné Kondor, 2007) 

hallgatók részvételével. Mindhárom kutatás feltárta a téri képességek terén megmutatkozó 

hiányosságokat, és a felzárkóztatás érdekében fejlesztő programokat dolgoztak ki. Meg-

állapításra került, hogy a téri képességek csak lassú ütemben, nagy nehézségek árán fej-

leszthetőek a vizsgált korosztályban (18 éves kor felett), hiányosságaival azonban legtöbb 

esetben csak a felsőoktatásban szembesülünk.

A kutatás során elsősorban arra kerestem választ, hogy az alkotó-konstruáló feladatokat 

tartalmazó programmal hatékonyan fejleszthetők-e a megcélzott téri képességelemek. 

A vizsgálat lényeges eleme volt az anyag- és számítógépes modellezés összehasonlítá-

sa, ezért a résztvevőket valós és virtuális térben dolgozó csoportokra bontottam. A kísér-

letben karunk első és második évfolyamát végző építészmérnök (n=198) és építőmérnök 

(n=74) hallgatói vettek részt (n=272. kontroll csoport n=178, kísérleti csoport n=94). A fej-

lesztő program két fázisban zajlott le az őszi és a tavaszi szemeszterekhez kapcsolódóan. 
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A foglalkozásokat 13 személyes találkozás alkalmával, két órás időtartamban tartottam. 

(2. ábra) A hallgató teljesítményeket, a program hatékonyságát országos szinten bemért 

elő- és utótesztek (Séra, Kárpáti és Gulyás, 2002: Térszemlélet teszt) segítségével érté-

keltem, melyek elemi és összetett mentális műveletek végrehajtását igénylő feladatokat 

tartalmaztak.

Az őszi félévben a kontroll és kísérleti csoportok eredményei is szignifikánsan ja-

vultak. Annak ellenére, hogy a kontroll csoport is fejlődést mutatott, az utóteszten 

a kísérleti csoport már szignifikánsan jobban teljesített. (t=-4,70, p<0,001) A tér-

szemlélet fejlesztő program hatásmérete d=1,07 volt, ami jó eredménynek tekinthe-

tő. A tavaszi félévben, az újabb résztvevők bevonásával megismételt kísérlet azonos 

eredménnyel zárult. A teszteken nyújtott teljesítményében, a fejlődés mértékében 

szignifikáns különbség nem volt kimutatható. Az alkotó, konstruáló feladattípusok 

hatékonyan fejlesztették a vizsgált téri komponensek mindegyikét. Legnagyobb mér-

tékben a mentális transzformációt és a különböző nézőpontok integrálását igénylő 

(térbeli képzet) téri műveletek megoldásában nyújtottak segítséget, de a másik két 

téri komponens esetében is szignifikáns volt a fejlődés mértéke. (1. Elemi műveletek 

t=-2,928, p<0,005; 2. Mentális forgatás t=-5,134, p<0,001; 3. Mentális transzformá-

ció t=-5,462, p<0,001; 4. Térbeli képzet t=-7,204, p<0,001)

A kutatás eredményei igazolták, hogy a téri képességek hatékonyan fejlesztetők nyitott, al-

kotó-konstruáló feladatokkal igazolva, hogy a képalkotási folyamatok elősegítik a mentális 

képzetek pontosabbá válását. A fejlődés mértékében nem volt kimutatható különbség  

a valós és a virtuális térben modellezők teljesítményében (Babály és Kárpáti, 2015b;  

Babály és Kárpáti, 2016).

ÖSSZEGZÉS

Az itt bemutatott kutatások megpróbálták szemléltetni az értékelés szerepét és jelentő-

ségét a pedagógiai gyakorlatban. Az oktatás folyamatába könnyen beilleszthető mérőesz-

közök fejlesztése különösen fontos olyan specifikus képességek vonatkozásában, ahol ele-

nyésző számban, vagy egyáltalán nem állnak rendelkezése objektív, megbízható eszközök. 

Ilyen a közoktatásban és az építészképzésben is megjelenő alkotó, konstruáló képességek 

köre, amely összefüggésbe hozható más, az oktatáspolitikában prioritást élvező képesség-
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gel, mint például a kreativitás, vagy a problémamegoldás. Ezeken a területeken az érté-

kelés elsősorban a tanulók és a hallgatók minősítésére irányul, a szelektálás funkciójával 

kiegészülve. Diagnosztikus mérési rendszerek fejlesztésével és használatával, a nagyobb 

számban és gyakorisággal elvégzett mérésekkel nyomon követhetővé válik a fejlődés üte-

me, feltárhatóvá válnak a tehetségek és a fejlesztést igénylő területek, elősegítve a tanulá-

si-tanítási folyamatok hatékonyságát növelő programok, intézkedések kidolgozását.
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