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Tervezett cím: Az építészeti retorika 
 
Előzetes absztrakt (max. 1000 karakter) / mi az alapfelvetésem, mit vizsgálok, milyen 
eredményt remélek, miért fontos mindez? Úgy írd, mintha egy kötet szerkesztőjét kellene nagyon pontosan 
informálnod arról, mit várhat Tőled az írásban!  
 
Absztrakt 
 
A retorika nem mindig volt szónoklattan. Arisztotelész előtt retorika az Igazság és az Erkölcs (areté) azaz 
a Minőség megismerésének egyetlen útjaként létezett; a retorika szabályai nem a dolgok pontos leírását és 
a hallgatóság meggyőzését szolgáló tudományt, hanem a megismerés, a minőség útját jelentették.  
 
Az építészeti retorika olyan szorosan összefügg az építészeti minőséggel, mint a retorika a minőséggel az 
Arisztotelészt megelőző görög gondolkodók idején. Az építészeti retorika így az építészeti minőség 
megjelenése, mely lehetővé teszi annak vizsgálatát, és oktathatóságát. 
 
 
 
 
 
Mi(k)ben léptél előre, mit végeztél a félévi prezentáció óta? Itt is konkrétumokat kérünk! 
A retorika fogalmának pontosítása a minőséggel való viszonyában, és a pontosított retorika fogalom 
átültetése az építészeti retorika fogalmára, mely az építészeti minőséggel függ össze. 
 
Az építészeti retorika részeinek mélyebb megértése és körvonalazása 
 
Az idei közép 2 tárgy kapcsán megfigyelések leírása az építészeti retorika oktatására nézve.  
 
 
 
Témavázlat, munkamódszer:  

- ismertesd a tanulmány felépítését, és add meg minél konkrétabban, becsült karakterszámmal az 
egyes részeket!  

- Milyen konkrét vizsgálatot, esettanulmányt végzel?   
- Mely egyetemek példáit kívánod felhasználni? 
- A vázlatpontok közül min. egy, kb. 8-10e karakter terjedelemben kidolgozandó! 

 
Felépítés: 
 

• A retorika bukása (kb. 8000) 
• A Retorika az építészetben (kb. 12-15 000 karakter) 
• Az építészeti retorika az építészet oktatásában (kb. 12-15 000 karakter) 

 
Vizsgálat, esettanulmány: 

• A Szabó Péterrel és Sugár Pterrel vezetett közép 2 tankör tanulságai, megfigyelései 
 
Mely egyetemek példáit kívánod felhasználni? 

• Még nem tudom. 
 
 
 
Ismertesd röviden, mit írsz meg kisfeladatként? (Határidő: április 10.) 
 
Kisfeladatként a retorika bukása, a retorika az építsézetben, vagy a cseh andris interjú is szem előtt 
van, még konzultálnék róla. 
 


