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Újraértelmezett határ: város és épület változó viszonya

A téma rövid leírása:
„…csak egyetlen, de végtelen tér-birodalom van, és ezen belül igen különböző
mértékben és jelleggel elhatárolt tértartományok”, írja Meggyesi Tamás A
külső tér című könyvében. A 20. század végi drasztikus átalakulás, ami az élet
minden területén bekövetkezett, az építészetelmélet, ezen belül a térelmélet
egyik kulcsfogalmának, a határnak az újraértelmezését is követeli. Globális
világ, Európa, ország, vidék, város és ház között is megváltoztak a korábban
biztosnak gondolt a viszonyok. Ezek közül a város és épületek közti terek
jelentik azt a városépítészeti léptéket, mely elsősorban az építészek számára
ad tudományos kutatási lehetőségeket. A határon különböző felosztások
működnek, így ezek egymásra rétegződése eredményezi azt a komplexitást,
mely meghatározza a térbeliség minőségét és használatát: külső vagy belső
tér, köz vagy magán, épített vagy természeti elemekkel tagolt, nyilvános vagy
zárt használatú, belátható vagy elzárt, őrzött vagy szabadon bejárható, wifivel lefedett vagy sem, stb. területek, ahol ezek a hagyományos vagy-vagy
megnevezések már nem írják le megfelelően a valóságot.
A javasolt kutatási téma nagyrészt a BME korábbi (pl. Szentkirályi Zoltán,
Hajnóczi Gyula, Schneller István, Meggyesi Tamás és a témavezető doktori)
kutatásaira épül, ugyanakkor kiemelt szerepet játszik az Urbanisztika Tanszék
és a témavezető jelenlegi tudományos tevékenységében is (fenntarthatóság,
városforma, városbiztonság, lakótelepek, köztérhasználat, stb.), mivel a
határhelyzetek
térbelisége
és
használata
kapcsolatba
hozható
a
településtudomány számos kérdéskörével. A kutatás eredménye egyrészt az
építészeti (épület) és városépítészeti (külső terek, beépítés) tervezés és
oktatás tudatosítását teszi lehetővé, másrészt alátámasztja a fenntarthatóság
egyik kulcstémáját, a városi életminőség javítását célzó hazai és nemzetközi
kutatásokat. Hiszen az európai kultúrkör városainak értékei, ugyanakkor
problémáinak többsége is ezekben a - úthálózatok és házak közé ékelődő határzónákban rejlik.
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A téma leírása:
„…csak egyetlen, de végtelen tér-birodalom van, és ezen belül igen különböző
mértékben és jelleggel elhatárolt tértartományok”, írja Meggyesi Tamás A
külső tér című könyvében (Meggyesi, 2004). A 20. század végi drasztikus
átalakulás, ami az élet minden területén bekövetkezett, az építészetelmélet,
ezen belül a térelmélet egyik kulcsfogalmának, a határnak az újraértelmezését
is követeli. Globális világ, Európa, ország, vidék, város és ház között is
megváltoztak a korábban biztosnak gondolt a viszonyok. Város - vidék, és az
EU-n belüli országhatárok felbomlása urbanisztikai kutatások terepe, mivel új
ingatlan-, település- és területfejlesztési lehetőségek, tervezési megközelítések
születnek. Város és épületek határán létező terek pedig azt a városépítészeti
léptéket adják, mely elsősorban az építészek számára ad tudományos kutatási
lehetőségeket.
A javasolt kutatási téma kettős gyökerű. Egyrészt a 20. századi klasszikus
térelméleti megközelítésekre (Rowe & Slutzky, 1964; Alexander, Ishikawa &
Silverstein, 1977; Unwin, 1997; Moravánszky & Gyöngy, 2009) és a BME-n
zajló korábbi kutatásokra épül (Szentkirályi, 1967; Hajnóczi, 1992; Schneller,
2002; Meggyesi, 2004). A témavezető 2005-ben saját PhD értekezését is a
külső és belső terek közti átmeneti helyzetekről írta (Benkő, 2005; Benkő,
Vámossy & Schneller, 2006) és 111 szó az építészetről című tankönyvében is
jelentős szerepet kapnak az oktatáshoz és tervezéshez lényeges térelméleti
fogalmak (Benkő, 2013). Az elmúlt évek változásai a határhelyzeteknél
használt, jól ismert kettősségek, mint külső és belső, nyilvános és magán,
épített és természeti, stb., budapesti esettanulmányokra támaszkodó
értékelését teszik lehetővé. Modernista lakótelepeken megjelenik az áramló
teret felszabdaló lehatárolás, a belvárosi történeti zárt tömbök felnyílnak,
magánterületeket közhasználatra adnak át, köztereket elkerítenek, a
növényzet fallá válik, stb. Együtt vagy egymástól elkülönülten létezik a fizikai,
a vizuális és a használati határ (Benkő, 2010; Benkő, 2011; Schenk, 2013).
Az európai kultúrkör városainak értékei, ugyanakkor problémáinak többsége is
ezekben az úthálózatok és házak közé ékelődő határzónákban rejlik, így
elemzése a kortárs településtudományi kutatások többségében is kiemelt
szerepet kap (Carmona, Health, Oc, & Tiesdell, 2003; Shane, 2005; Gehl,
2011). Megformálása nemcsak a fizikai környezet térbeliségét és arculatát
határozza meg, hanem jelentősen befolyásolja a térhasználatot, és ezen

keresztül a városi élet minőségét (Ellin, 2001).
A javasolt kutatás a határ megformálásnak 21. századi építészeti és
környezetalakítási eszközeit, térbeli adottságai és használati igényei,
lehetőségei közti összefüggéseket tárja fel. Kapcsolódik a Közép-Európában
egyre fontosabbá váló kérdéskörhöz, a „város mindenkié” kutatásokhoz, ahol
az idősödő város, az akadálymentesítés, a biztonság, a vitalitás, a sűrűség,
stb. mind olyan urbanisztikai téma, melyben város és épület határa a
leglényegesebb kutatási, tervezési és működtetési terület.
A kutatáshoz elengedhetetlen a szakirodalom, a nemzetközi és hazai
településrendezési és építészeti előírások - melyek befolyásolják a határzóna
kialakítását - értékelő elemzése. Emellett a valós helyzet feltárása a cél, mely
a terület minőségi és használati változásait előidézi. Így a kutatás budapesti
esettanulmányokra épül, ahol a személyes helyszíni tapasztalatszerzésen túl a
tervezőkkel, tulajdonosokkal, használókkal készülnek interjúk annak
érdekében, hogy előkerüljenek a tudatos tervezés és a véletlen elemei, melyek
a szerepet játszanak a határzóna, és rajta keresztül az épület, illetve a
városrész és a város alakításában.
A kutatás kötődik a témavezető folyamatban lévő MTA Bolyai ösztöndíjas
témájához és ahhoz az EU-s, az építészeti és környezettervezési
bűnmegelőzéssel foglalkozó COST Akcióhoz, melyben a témavezető
Magyarországot képviseli
(http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TU1203). (Ceccato, 2012).
Kapcsolódik valós stratégiai és tervezési feladatokhoz - pl. városmegújítás,
paneles lakótelep rehabilitáció, az UrbAct projekt, melyben a témavezető
szakértőként van jelen - (Benkő, 2014), illetve számos tanszéki kutatáshoz –
turisztikai fejlesztések, 24 órás városhasználat, gyalogos város, földszinti
funkciók változása, stb. (Ascher, 2011).
A kutatás eredménye egyrészt az építészeti (épület) és városépítészeti (külső
terek, beépítés) tervezés és oktatás tudatosítását teszi lehetővé, másrészt
alátámasztja a fenntarthatóság egyik kulcstémáját, a városi életminőség
javítását célzó hazai és nemzetközi kutatásokat.
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