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ismerős... ?
Hagyományos, pénzkímélő, mai, sok
üveg, tágas terek, zárt és privát,
gyorsan megépül, rozsdamentes acél,
fa, modern, bungaló, gyors, minőségi,
mindörökké otthon, magas viszont-
eladási érték, időtálló anyagok, olcsó,
szerves, gépszerű, viktoriánus, fém,
medence, nem túl nagy, kiváló
felszereltség, korhű, és csináljon
valamit a zöldkörnyezettel is …
Ezek a gondolataim, könnyű, ugye Hmm, hmm… 

Rendben, 
értem

Hogy tudta megérteni az összes
véletlenszerű, részleges, ellentmondó
gondolatomat, megfelelni az ütemezés-
nek, teljesíteni a költségvetést, és
többet adni nekem, mint amit vártam? Építész vagyok. 

Ez a munkám.



építész/urbanista és környezethasználó kapcsolata 
– pszichológiai szempontból

építészet: normatív - szakmai/etikai felelősség 
⬍

építész–laikus eltérések:
• fizikai környezet észlelése – ezért (?)
• preferenciák (kedvelés / elutasítás) eltérése
• laikusok: földrajzi, nemi, személyiség- stb. 

jellegzetességek
• nehéz bejósolni, hogy mit és miért kedvelnek 

a hétköznapi emberek: kultúra, műveltség?
• kinek épít az építész?
következmények
• mindkét fél frusztrált 
• helyek elkerülése, rombolása 
• egészségkárosodás 
• participáció 
• kölcsönös megismerés 
• …



építész–laikus eltérések – ok: biológiai különbségek?



építész és laikus agy?



építész agy?



építész–laikus eltérések – ok: szakmai szocializáció?

• „nagyközönségétől eltérő 
értékek” elsajátítása

• térelemző és –ábrázoló 
módszerek elsajátítása

• szakmai kommunikáció a térről

• implicit és explicit tanulás 



építész–laikus eltérések – ok: szakmai szocializáció!
• építész iskola hatása
• jellegzetes tendencia: 1.év / 3.év / utolsó év + végzés után

–



• miben (nem) tér el az építész a laikustól - kutatások



a laikus is szakértő valamiben

• tényleges 
szakértelem

• általános „humán 
térszakértelem”: 
kompetencia 
(perceptuális, 
kognitív, 
viselkedéses)



az építész számára ugyanaz jelent környezeti stresszt 

ambiens ingerek



Hogyan értik meg az emberek épületek jelentését a 

stílus / kompozíció / típus / morfológia / hely 
mentén



hely



hely



stílus
„A szót a művészetben a reneszánsz kortól és többféle jelentéssel
alkalmazzák. Utalhat a formai tulajdonságok egységére
(stílusjegyek) és a mű technikájára (rajzstílus), de elsősorban egy
korra, csoportra vagy művészegyéniségre jellemző közös
formai vonások megjelölésére szolgál. [...] A 19. század végétől
[...] felbomlik a történeti korszakokra jellemző viszonylagos egység
és inkább irányzatok, iskolákhoz kötődő, egymással
párhuzamosan létező csoportstílusok jelennek meg a
historizmuson (neoromán, neogótikus, neoreneszánsz,
neobarokk), majd a modernizmuson belül (kubizmus,
konstruktivizmus, de stijl, absztrakt expresszionizmus). Az 1960-as
évektől formálódó posztmodern társadalom még ezen is tovább
lép, és a művészet minden területén egyre inkább eluralkodó
stíluspluralizmusnak, a sokféleség elfogadásának ad teljes
létjogosultságot.”

(Benkő, M. 2013. 111 szó az építészetről. Budapest: Terc. 96). 



a stílus környezetpszichológiailag nehezen 
operacionalizálható (Groat & Després,1991) 

Ohio (Columbus), Kalifornia (Los Angeles): hat épületstílus (Nasar, 1989): tetszés 
(mennyire vágyik erre a házra), barátságosság, státusz

farm Tudor mediterrán

New England koloniál modern

sótartó



tetszés (mennyire vágyik erre a házra), 
barátságosság, státusz

farm Tudor mediterrán

legkevésbé kedveltek

sótartó

farm

legbarátságosabb legkevésbé barátságos

New England Tudor koloniál

legmagasabb státusz

legalacsonyabb státusz

legkedveltebbek

sótartó mediterrán



stílusjegyek nyomán az emberek következetes és markáns 
pszichológiai ítéleteket hoznak a házakról

az épület a stílusával kommunikál a használók felé!

farm Tudor mediterrán

New England koloniál modern

sótartó

a lakókról is: számos kutatás alátámasztotta



típus
„ugyanazzal a formai struktúrával jellemezhető tárgycsoport” (Groat & Després, 1991. 
31) 
„Az építészet számos összetevője általában típusok szerint van csoportosítva [...].
Minden kutatás és tervezés, amelyik a tipológiát használja, meghatározza saját
feladatát (belvárosi bérháztípusok, színházalaprajzi típusok, kapualjak, előkertek) és
azon belül egyfajta hierarchikus felépítést követve törekszik a tovább már nem
egyszerűsíthető alapelemek, típusok megtalálására. Város típusok, beépítési
típusok, épület típusok, szerkezet típusok, tértípusok, részlettípusok stb.
sokaságának feltárása már megtörtént, de a környezet változatosságának
köszönhetően a tipologizálás lehetősége végtelen. Az építészettörténeti és
elméleti munkák, illetve az építészetet befolyásoló előírások, szabályozások
elsősorban az épület fő funkciója alapján alkotnak épülettípusokat. Ezek a
kategóriák (lakóházak, templomok, múzeumok) az épületek használata, formája,
térszervezése, elhelyezkedése, anyaghasználata szerint altípusokra oszlanak. A mai
hivatalos szóhasználat azonban egyre kevésbé osztályoz épületfunkciók alapján
(lakó- és szállás jellegű épületek, egyéb közösségi, szórakoztató épület), tükrözi a
házak, a város használatának sokféleségét” (Benkő, 2013. 112)



„a könyvet a borítója alapján ítélik meg” (Devlin, 2008. 307) 

• bíróságok

• egészségügyi intézmények

• városkarakter

• ...

Koller József, 2015: Debreceni 
Járásbíróság: „tízezer 
négyzetméter tömör törvény”



„a könyvet a borítója alapján ítélik meg” (Devlin, 2008. 307) 

• bíróságok

• egészségügyi intézmények
• városkarakter

• ...



„a könyvet a borítója alapján ítélik meg” (Devlin, 2008. 307) 

• bíróságok

• egészségügyi intézmények

• városkarakter

• ...



kompozíció
Az építészeti kompozíció „az a mód, ahogyan az építészeti 
egész részei vagy elemei összekapcsolódnak” (Groat & 
Després, 1991. 31). „A kompozíció egy művészi (zene, festészet, 
fényképezés, építészet) alkotásban a különböző részek 
elrendezését jelenti. [...] Az építészeti komponálás alapelemei: 
a pontok (oszlopok), vonalak (falak, födémek), az alakzatok 
(helyiségek kétdimenziós vetületei, nyílások), a tömegek 
(helyiségek, szerkezeti elemek), illetve az ezeket módosított 
textúrák (anyagok), fények, színek stb. Hasonló elemek 
ismétlése vonal mentén, felületi vagy térbeli mintázatként, 
szabályos vagy szabálytalan ritmizálás kialakítása (oszloprend, 
„vonalkód”), közelség vagy távolságtartás (térkapcsolatok), 
arányrendszerek alkalmazása, irányultság beépítése, 
fokozatos átmenet létrehozása, hierarchia vagy kontrasztok 
(fény, anyag, forma, méret) használata mind a kompozíció 
eszköztárába tartoznak” (Benkő,  2013. 58). 



kompozíció a 
környezetpszichológiában

• adott építészeti / viselkedési dimenziók

• komplexitás



kompozíció _ építészeti / viselkedési dimenziók

Osgood, Suci, Tannenbaum (1957) _ szemantikus diffenciál

erő, aktivitás, értékelés



kompozíció _ építészeti / viselkedési dimenziók

Osgood, Suci, Tannenbaum (1957)_ szemantikus diffenciál

erő, aktivitás, értékelés / karbantartottság ...



észlelt méret és térarányok összefüggése

hosszúság–szélesség arány és a tér belső tágasságának észlelése: 
téglalap alakú helyiségeket tágasabbnak észlelik (Sadalla és Oxley, 1984) 



kompozíció _ komplexitás, érdekesség stb.

arousal



morfológia

A morfológia az építészetben „a téri kapcsolatok rendszere” (Groat & Després, 1991. 31). „Az építészeti 
alaktan (morfológia) a forma milyenségével foglalkozik. A 20. század közepétől az épületek 
közegének, vagyis elsősorban nagyléptékű együttesek (városok, városrészek, háztömb, 
épületegyüttes) megismerésére alkalmazták. A morfológia módszertanának alapja egyrészt a 
földrajztudomány térképészeti eljárása, a rétegekre bontás, másrészt a pszichológia egyik irányzata, 
a formák észlelését feltáró alaklélektan. A látásban felismert kategóriapár, az alak és háttér 
segítségével a városépítészeti, építészeti elemzések és tervek középpontjába kerül a városi szövetet 
formáló tömör–üres, vagyis tömeg–tér egymást kiegészítő és feltételező kettőssége. […] Az épületek 
kapcsán a morfológia szintén formáról, a határok megformálásáról, a térhatároló anyag és a tér 
viszonyának érzékeltetéséről szól.” (Benkő, 2013. 75) 

Meggyesi (2009): városépítészeti alaktan - az építészeten belül önálló diszciplína



sétálhatóság
(Koohsari, Karakiewicz, & Kaczynski, 2013) 

négy utcamintázat 
• városmag 
• grid-mintázat (négyzetrács) 
• szabályos és szabálytalan keveredése 
• hierarchikus elrendezés (pl. zsákutcákkal) 

Kérdőív: sétálhatóság, közelség, vonzóság, 
+ utcák és terek tényleges térbeli viszonyainak leírása
• GIS (Geographic Information Systems) elemzés
• térszintaktikai módszerek 



sétálhatóság
(Koohsari, Karakiewicz, & Kaczynski, 2013) 

eredmények: 
az elvárással szemben
- a nagyobb fokú sétálhatóság nem járt együtt 
• észlelt közelséggel 
• vonzósággal 
de jól kapcsolódott 
• biztonsággal 
• kisebb közlekedés élményével 
utcamintázatok: 
• minél integráltabb volt a környék, annál kevesebbet sétáltak ott 



Sétálhatóság
(Koohsari, Karakiewicz, & Kaczynski, 2013) 

összegzés: 

a térstruktúra, térészlelés és a megvalósuló viselkedés között 
nincs közvetlen kapcsolat –

a viszonyrendszer bonyolultabb a feltételezettnél
⇣

kutatások szükségesek!



Granasztói Pál Ybl-díjas építész és író a következő szavakkal 
kezdte 1974-ben, Magyar Pszichológiai Szemlébe írott, A városi 
környezet lélektani hatásai című tanulmányát: 

„Építésznek, még ha urbanista is, lélektani hatásokról szólni magyarázatot kívánó feladat. 
[...]. [Felszínre kerülnek] mindinkább megnyilvánuló tapasztalatok, felismerések, 
feltevések, [...] melyek szerint az újabb és növekvő művi környezetnek korábban nem 
ismert vagy nem eléggé felismert lélektani hatásai is vannak [...]. Az építész, az urbanista 
[...] feladata elsősorban felhasználni e tudományok ismereteit, és ahol szükséges, arra 
késztetni más tudományokat, hogy számos, még kellőképpen ki nem vizsgált kérdésben 
további vizsgálódásokat végezzenek. Ez a szerepe nemcsak onnan adódik, hogy egyedül 
ilyen szempontoknak a kellő ismeretében oldhatja meg teljes értékűen feladatait, hanem 
onnan is, hogy a már felépült épületeket, városokat, városrészeket szükségképpen 
figyelemmel kíséri: miféle élet folyik bennük, hogyan használják őket, hogyan válnak be, 
[...] milyen lélektani hatások tapasztalhatók használatuk során. Ez annál inkább fontos, 
mert visszahat a további tervezésekre, ily módon kölcsönhatás keletkezhet építés és 
használat, jelen esetben a városépítés módja és annak lélektani hatásai között.” 

(Granasztói, 1974. 36, beszúrás DA) 



Köszönöm a megtisztelő meghívást 
és a figyelmet!


