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Értekezésemben az intuíció és a ráció megjelenési formáit
vizsgáltam az építészeti alkotói folyamatban. Minthogy e fogalmak
jelentése elég szerteágazó négy ismeretelméleti, filozófiai modell érvényességét vizsgáltam meg az építészeti alkotói folyamatban. Ezekbõl, a modellekbõl az elsõ kettõ alapvetõen racionális megközelítésbõl
indul ki, míg a második kettõ inkább az intuícióra fókuszál. Mindegyik modellt egy-egy építészeti alkotói folyamattal illusztráltam.
Ezzel elsõsorban az építészeti alkotói folyamat jobb megértését kívánom elérni és pontosabban megfogalmazni az alkotás során lejátszódó
folyamatokat. Másodsorban ezeknek az ismeretelméleti a modelleknek építészeti értelmezésével az oktatásban is használható átlátható
keretet kívánok nyújtani a tervezés belsõ folyamatairól.
Vizsgálatomhoz a filozófiai modellekkel együtt bevezetek néhány a hétköznapi építészeti szóhasználaton kívül esõ fogalmat, ami
szándékom szerint a késõbbiekben segít a tervezési folyamatok szabatosabb megfogalmazásában és megértésében.
Az elsõ modell Pólya György magyar származású matematikus nevéhez fûzõdik, melyet A gondolkodás iskolája c. mûvében fejt
ki. Ebben a feladatmegoldást négy szisztematikusan végrehajtott ismétlõdõ lépésként írja le, ami során egy-egy ciklus végén elemezi a
kapott eredményt, és az így nyert tapasztalatokat építi be a következõ
megoldási ciklusba. Ezt a modellt Major György által tervezett Gödöllõi Könyvtár egyre finomodó, szisztematikus lépésenként véghezvitt
építészeti alkotói folyamatával illusztrálom, ahol tervezés alapvetõen
racionális megfontolások szerint haladt.
A második modell Lakatos Imre tudományfilozófiai megközelítését használja fel, ami magyar nyelven Bizonyítások és cáfolatok c.
mûben jelentet meg. Ebben az írásban a racionalitás már nem lehetséges megoldások összehasonlításában rejlik, mint Pólyánál, hanem az
egymással összefüggõ, teljességre törekvõ elméletek kidolgozásában.
Ezt a modellt Sugár Péter tolcsvai pincészetének alkotói folyamatával

állítom párhuzamba, ahol a modern építészet szerkesztési elvei lettek
az illeszkedés szerteágazó területeken végiggondolt elveivel összeegyeztetve. A tervezési elvek racionális összehangolásával így, a tervezõ egy kontextuális építészeti tervezési stratégiát dolgozott ki.
A harmadik modell Koestler Arthur A teremtés c. mûvéhez kötõdik, melyben a szerzõ az új ötletek megszületését két egymásra merõleges gondolati síkon mozgó gondolatok a metszésvonalán való
találkozásával írja le. Ez a modell már az alkotásnak arról az elengedhetetlen intuitív lépésérõl ad számot, ami nem kikövetkeztethetõ meglévõ szerkesztési szabályokból, vagy elvekbõl. Ezt a modellt Földes
László által tervezett Toldy Gimnázium tornacsarnokának építészeti
alkotói folyamatával illusztrálom, ahol a személyesség és az identitás
fogalmait ötvözte a tervezõ a tornacsarnok sportfunkcióiból adódó
kötött szerkesztési szabályaival.
A negyedik modell Polányi Mihály Személyes tudás c. könyvéhez köthetõ. Polányi elmélete szerint fokális tudásunkkal cselekvésünkre koncentrálunk, míg a tudásunk járulékos része egyfajta hátteret
nyújt cselekvéseinknek. Ezt a modellt jól illusztrálja Pethõ László
által a W.E.T. autóipari beszállító cég számára tervezett irodaépület
alkotói folyamata, melyben a tervezõ intuitív módon használja fel az
emlékeibõl felidézett elõképeket és szerkesztési elveket. Erre a háttértudásra alapozva pedig célirányos tervezési döntésekkel elégíti ki a
megrendelõi követelményeket.
A négy modell csak az alkotói folyamatok egy-egy karakterét
jellemzi, ami hozzásegíthet a tervezési módszerek pontosabb leírásának, áttekintésének és elemzésének. Reményeim szerint azon túl,
hogy dolgozatom további vizsgálatra ösztönöz, segíthet az oktatás
javításában is, mivel meggyõzõdésem szerint van olyan magabiztos
tudás az építészeti tervezésben, ami átadható a diákok és kollegák
számára.
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Az építészeti alkotói folyamat ciklikusan felbontható négy részre, az
adott probléma, vagy részfeladat megértésére, a tervezési stratégia
kijelölésére, a tervezési stratégia kipróbálására, azaz a tervezésre,
valamint a munka, vagy részfeladat értékelésére és javítási lehetõségeinek végiggondolására.

Az építészeti alkotói folyamat intuitív szakaszában hasznos segédeszközt nyújt a biszociációs modell építészeti adaptációja, melyben az
új tervezési elvek kialakulása két egymást metszõ fogalmi síkon
mozgó gondolat térbe vetítése során jön létre, ahol a két különbözõ
gondolat egy új mindkét fogalmi síkot átfogó szerkesztési elvet
eredményez.

A Pólya-féle probléma-megoldási módszer adaptálható az építészeti
tervezésben.

Koestler-féle biszociációs modell alkalmazható az építészeti tervezésben.
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Az építészeti alapgondolat, a mag és az azt alátámasztó tervezési elvek, a védõöv, és az összefüggések keresése, a kutatási program fogalmai jól használható racionális tervezési eszközök az építészeti
alkotói folyamatban.

A kreatív emlékezet, mint tervezési módszer a fokális figyelmet a
tervre koncentrálja, melyet a járulékos, személyes tudásra való támaszkodás tesz lehetõvé.
A Polányi-féle modell alkalmazható az építészeti alkotói folyamat
leírására.

A Lakatos-féle kutatási módszer adaptálható az építészeti tervezésben.
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A mestermunka
Az elõzmények
Az épület tervezése rutinfeladatként, a környékbeli építési szokásokhoz igazodás szándékával indult. Számos beépítési és funkcionális szempont tanulmányozása során a beruházó arra a döntésre jutott, hogy egy vegyes funkciójú, üzlethelységekbõl és lakásokból álló
társasház kialakítása helyett inkább egy kisméretû szolgáltatóházat
épít. A beépítési tanulmány elkészítése során alakult ki a kapcsolat a
késõbbi üzemeltetõvel, ami lehetõvé tette annak bevonását az épület
tervezésébe, a koncepcionális szinttõl egészen a bútorok és a kiegészítõk kiválasztásáig.

A koncepció
A tervezett ingatlan üzemeltetõje a környéken jelenleg is meghatározó
és dinamikusan fejlõdõ, szépségipari szolgáltatásokat nyújtó cég,
mely a meglévõ szolgáltatásait reprezentatívabb és nagyobb területû
épületbe szerette volna költöztetni. Szerencsére már az elsõdleges
vázlattervek kialakításánál jó csapatot alkotott a beruházó, a tervezõ
és a leendõ üzemeltetõ, mely lehetõvé tette a speciális igények kielégítését is.

A fodrászati, szépségápolási és az orvosi funkciók
jól meghatározott funkcionális
kapcsolatain túl fõ szempontok a visszafogott elegancia,
az
átértelmezett
tradícionalitás, a fenntarthatóság, és az egyszerûség voltak, melyet mind az épületszerkezetekben, mind az
anyaghasználatban próbáltam
a lehetõ legteljesebben átültetni a gyakorlatba.
Az elegancia a szépségipar szükséges velejárójaként az elsõdleges célok között szerepelt, azonban a számos színes
termék és a gyakran változó divat mintegy megköveteli a visszafogottságot, és a szinte múzeumjellegû kialakítást, hátteret nyújtva az
épületben folyó szolgáltatás arculatának és karakterének.
Tradicionális elemek jellemzik mind az anyaghasználatot,
mind az épület formai megoldásait; jellemzõ példája ennek a homlokzat téglaarchitektúrája, mely utalás a közelben lévõ gyárépületek ma-

radandó minõséget képviselõ téglaépítészetére, valamint megfelelõen
idõtálló burkolatként szolgál a telepítendõ futónövényeknek. Az
anyaghasználattal szemben a homlokzati lyukarchitektúra tagolása
már legkevésbé sem mondható a környéken megszokott
architektonikus kialakításnak, inkább a funkcionális elrendezését követõ absztrakt geometriai kompozíció. A tradíciók és a modern kialakítás logikájának sajátos keverékeként alakult ki a ház egyszerûre
szabott tömege, mely egyszerre próbál a szomszédos több mint száz
év korkülönbséggel felépített házakhoz igazodni mégis saját identitást
sugározni.
Kiemelt tervezési cél volt a fenti célkitûzéseken túl a ház sokrétû felhasználásából adódó forgalmak megfelelõ kezelése, a nagy
közönségforgalom, a „klub-hangulat” és az intim szolgáltatások tereinek kapcsolata, miközben próbáltuk az épületet a külsõ környezetével
is minél inkább összekapcsolni, a külsõ és belsõ terek határvonalait
feloldani a szigorú élesen meghatározott épületkontúr ellenére.
Az épület elrendezése
A tervezett tér struktúrájának a lehetõ legátláthatóbb kialakítására törekedtem, ezért a mélygarázs kialakítását elvetve a parkolást
részben az alagsorban oldottam meg. A földszinti funkciók így a magasföldszintre kerültek, ami lehetõvé tette, hogy a nagy nyílások alkalmazása mellett is minimális maradjon a zavaró utcai belátás, miközben a belsõbõl a kilátás szinte „körpanorámában” biztosított. Ez
nemcsak a vendégek jobb tájékozódását teszi lehetõvé, hanem az autóval érkezõ vendégek, megérkezését szinte részévé teszi a belsõ tér
életének. Ezt a homlokzati falakon alkalmazott nagyméretû nyílásokon kívül az autóáthajtó üvegezése, valamint az átható és a lépcsõház
közötti nyílássor biztosítja. A magasföldszinten a recepció, váró, a
manikûr és a fodrászat dominálnak, azok forgalmas, zajos jellegével,
szükségszerû belsõépítészeti tagolásával, mégis sikerült mindezeket
egyterûen, átlátható kialakításra törekedve összefogni. A melléklép-

csõházon keresztül juthatunk fel az elsõ emeletre, ahol az intimebb,
csendesebb szolgáltatások kapnak helyet, mint például a masszázs és a
kozmetika, melyek igénylik a szeparáltságot és a nyugalmat. Helyiségeik
hagyományos
középfolyosóról nyílnak,
melyet a homlokzat felé
való megnyitás, a folyosó
arányai és mérete oldanak.
A második emeleti
orvosi
rendelõk
a
fõlépcsõházból külön bejárattal
és
önálló
recepcióval
nyílnak,
lehetõvé
téve
a
vendégforgalom
elkülönítését. A váróban itt
is cél volt, hogy a kinti és a
benti terek minél jobb
összekapcsolása, amit a
járható
tetõterasszal,
felülvilágítóval és a belsõ
tér
szokatlan
megoldásaival
oldottam
meg.
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