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RELIEF MAKETTEK
a vakokkal való építészeti kommunikáció lehetséges eszközei
Absztrakt

Építészeti tervezés közben az egyik legfontosabb feladat a terekről való párbeszéd. Ennek nehézsége abban
rejlik, hogy fiktív, elképzelt terekről kell közérthetően beszélnünk. A folyamat elősegítésére alakult ki az
építészeti kommunikáció sajátos nyelvezete, amiben a szakmai verbális kifejezéseken túl a skiccek,
tervrajzok, makettek, valamint látványtervek mind az információcsere lehetséges eszközei. Működésük
abban rejlik, hogy a gondolati tartalmat vizuális módon megjelenítik, ezáltal segítik, inspirálják a
kommunikációt.
A kézirat vizsgálati fókusza a látó és látássérült személyek közötti építészeti diskurzus. A fent említett
terekről való beszélgetés nehézségei hatványozottan érzékelhetők, ha olyan személlyel konzultálunk, aki
nem, vagy csak alig lát. A megszokott eszköztár nem alkalmas látássérültek számára térbeli összefüggések
elemzésére. A probléma feloldásához meg kell vizsgálni, hogyan gondolkodnak azok, akik a külvilág
érzékelésekor elsősorban nem látásukra hagyatkoznak. Hogyan használják a többi érzékszervüket és hogy
képesek mentálisan átlátni a téri összefüggéseket? A vizualitás nélküli térérzékelés jellemzőinek
megismerése után lehetőség nyílik a terekről való párbeszéd feltételeinek feltérképezésére.
A jelenlegi kutatás célja a látássérült személyek térbeli gondolkodásának megértésén keresztül a
kommunikációt elősegítő taktilis makettek jellegzetességeinek és alkalmazási lehetőségeinek
összegyűjtése, valamint ezt kiterjesztve a relief-makettek látók közötti előnyeinek vizsgálata.
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tartalom

BEVEZETÉS

lényemmel érzékelek, s a dolognak éppen azt az egyedülálló struktúráját, a létnek azt az egyedülálló módját
ragadom meg, ami minden érzékemet egyszerre szólítja.” 1
/ Maurice Merleau-Ponty

bevezetés

„Érzékelésem nem azonos a vizuális, taktilis és auditív adottságok összességével: mindig totális módon, egész

a dmb műterem építészirodát azzal a feladattal, hogy segítsen a Szervezet jelenlegi székházaként működő
műemléki épület felújítási munkáinak, valamint az utóbbi évek során megújuló szolgáltatói profilba illeszkedő új
bővítményépület részleteinek megtervezésében. Az iroda szívesen vállalkozott a feladatra, csakúgy, mint
korábban a Vakok Állami Intézetének Tatai Rehabilitációs Központja tervezésekor tette. A 2015-ös debreceni
Árkádia Konferencia keretein belül Török Dávid „Vakfény” című előadásában mesélt az épületről és arról, hogy
milyen feladatok elé álltak, mikor „az érzékek elvesztéséből adódó kontraszt nélküli világ” megfejtésére, a
látássérült emberek számára kiemelten fontos biztonságos, segítő terek megalkotására törekedtek.2 Az iroda téma
iránti érdeklődését fontosnak tartom, mert magam is úgy vélem, ha közelebb kerülünk a teret más módon
érzékelők térszemléletének megismeréséhez, akkor ezáltal saját téralkotási attitűdünk is gazdagszik. Ennek
tanulságaként nem pusztán a speciális felhasználói körből adódó szükséges kritériumokat határozhatjuk meg a
tervezés folyamatában, hanem a kibővült térfelfogásunkat használhatjuk és kamatoztathatjuk további munkáink
során. Az MVGYOSZ megbízása adta a kézirat megírásának apropóját. A munka kapcsán lehetőségem nyílt az
elméleti háttér feltérképezése mellett a kutatást gyakorlati kísérletezéssel is támogatni.

1

MERLEAU-PONTY, Maurice: Sense and Non-sense. Northwestern University Press, Evanston, 1964., 48. o. Idézi: PALLASMAA, Juhani: The Eye of the

Skin, Wiley-Academy Press, Chischester, 2005. (Kézirat, Ford.: Veres Bálint, 2013.), 21. o.
2

TÖRÖK Dávid: Vakfény, Lábjegyzetek e-naplóba. In: Árkádia, Debreceni Egyetemi Kiadó, 187-203. o., 2016.

Meg szeretném jegyezni, noha a két tervezési feladat hasonlósága a speciális felhasználói kör miatt egyértelmű, azt figyelembe kell venni, hogy mind
funkcionálisan, mind az adottságokat tekintve markánsan eltérő tervezési feladatról van szó. Míg a tatai Rehabilitációs központ egy szabadonálló új
épületegyüttes, addig a kéziratban ismertetett kapcsolódó tervezési feladat egy országos műemléképület felújítása és az ahhoz tartozó, erősen
behatárolt keretek közé szorított új épület tervezése. Ez utóbbit részletesebben ismertetem az Építészeti döntések részben.
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kiindulás

Két éve, 2018 őszén kereste meg a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (későbbiekben: MVGYOSZ)
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A bevezetést a tervezési feladat alapját adó Sipeki-Balás műemlékvilla történetének rövid összefoglalója követi.
Ebben ismertetem a villa jelenlegi helyzetét és a tervezést végigkísérő legfontosabb építészeti döntéseket. Ezután
következik a kézirat törzsszövege, ami három fő epizódra osztható.
Az első rész a kutatást megalapozó, látássérült személyek térérzékelésével foglalkozó szakasz. Először ismertetem
a látássérült állapot jellemzőit, kategóriáit, és hogy ezek miként befolyásolják az egyén térérzékelését. Ennek
ismerete azért lényeges, mert különböző módon tudjuk építészként segíteni a látássérült ügyfeleket annak
függvényében, hogy rendelkeznek-e látásmaradvánnyal, illetve van-e vizuális emlékük. Ezután a vak
megrendelőkkel való beszélgetések tanulságaira, és a látássérültek térérzékelésével foglalkozó tudományos
kutatások tartalmára támaszkodva vizsgálom a vak és gyengénlátó egyének térszemléletének jellegzetességeit.
Ezen ismeretek összegyűjtését kulcsfontosságúnak tartom a látásérült felhasznlóknak tervező építész
szempontjából.
A kézirat, ahogy ezt a cím mutatja, az építészeti makettek egy speciális kategóriájára fókuszál: a taktilis
makettekre, ezek jellegzetességeire, használhatóságára. Erről szól a második szakasz, ami a tervezési folyamat
gyakorlati oldalát mutatja be. Az elmúlt év során számos makettet készítettünk, hogy a megbízókkal érdemben
tudjuk mind a felújításról, mind a bővítésről beszélgetni. Legnagyobb számban taktilis alaprajzok felett vitattuk
meg a funkcionális kérdéseket, alaprajzi döntéseket, s közben ezek a makettek fejlődtek, és kikristályosodott, mik
a taktilis makettek készítésének alapvető kritériumai. Emellett árnyalódott a vizuális ingerek nélküli
térérzékelésről, építészeti részletek kialakításáról szerzett tudásunk is. A második szakaszban ezeket a
tanulságokat ismertetem.
Bár az elkészült maketteket elsősorban kifejezetten látássérült személyekkel való építészeti kommunikáció
szempontjából vizsgálom, foglalkoztat az is, látók közötti kommunikációban hasznosak-e ezek a makettek. A
harmadik fejezetben arra keresek választ, mire lehet jó a relief makett az építészeti tervezési folyamatban, milyen
kérdések megvilágításában lehet számunkra segítségül.
Mindennapokban és a szakirodalomban is használatos fogalmak a tapintás, érintés, haptikus és taktilis érzékelés
is, melyek sokszor egymás szinonímájaként jelennek meg, noha az érzékelési folyamatok különböző jelenségeit
takarják. A szakirodalom különböző szempontokat vet fel a terminusok megkülönböztetésére. A kéziratnak nem
célja a terminusok közötti fogalmi eltérések mélyreható kifejtése, de szeretném az általam használt kifejezések
alkalmazásának koncepcióját tisztázni a törzsszöveg előtt. Ennek alapjául Lovászi Anett és Dúll Andrea: Megérint
a látvány - A taktilis kommunikációról című tanulmánya szolgál, ahol a taktilitás mint kommunikációban részt
vevő érzékelési mód jelenik meg.3 A kutatásban a haptikus érzékelés gyűjtőfogalomként értendő, mely a taktilitás
mechanikai-, hőmérséklet- és fájdalom érzékelése mellett a mozgás- és izomérzékelést is magában foglalja.
3

DÚLL Andrea - LOVÁSZI Anett: Megérint a látvány - A taktilis kommunikációról. In: Kommunikáció, Közvélemény, Média 2014/1., 2014.
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alapján. A hajdani villát Sipeki Balás Béla ügyvéd és felesége, Dégen Eugénia építtette. A tervező a magyar
szecesszió úttörője, modern, újszerű épületeivel kora egyik leginkább megkérdőjelezett, vitákat keltő építésze volt.
Az épület aszimmetrikus tömege, formái és arányai, valamint a vakolt homlokzatdíszek síkszerű plasztikája új
megközelítést jelentettek a századforduló villaépítészetében. A homlokzati ornamentikával való kísérletezésben
Lechner lehetőséget látott a nemzeti formakincs felhasználására, ezáltal egyedi, nemzeti stílus megteremtésére. A
szecessziós stílusú villa, mely jelenleg országos műemlék védelem alatt áll, fontos kultúrtörténeti emlékünk. Egyik
legfontosabb értéke a homlokzatarchitektúrán alkalmazott újító esztétikai nyelvezet történeti jelentőségében
rejlik.4
Az építtető halálát követően az épület nem szenvedett jelentős változásokat, átalakításokat, ez valószínűleg a
kevés tulajdonosváltásnak köszönhető. Míg a gyermektelen házaspár az első világháborút megelőzően nagy
társadalmi életet élt, Balás Béla a háborút követően a közélettől visszavonultan, idejét jótékony célokra fordította.
1944-ben ő lett a Vakokat Gyámolító Országos Egylet elnöke, s végrendeletében a villát az egyesületre hagyta. A
Gyámolító Egylet munkájával párhuzamosan akkoriban már működött a Vakok Szövetsége, mely szervezet a vakok
önérdekképviseletét, önrendelkezését tűzte ki célul. Bár a két szervezet között eleinte ellentétek feszültek, ezek a
40-es évek elejére elsimultak, majd a Vakokat Gyámolító Egylet beleolvadt a Vakok Szövetségébe. Az egyesület az
államosítást követően az épületben maradhatott, majd a rendszerváltás után az ingatlant pályázati úton
visszaigényelve, gyakorlatilag megszakítás nélkül ezen a helyszínen működik mind a mai napig.5
Az elmúlt évszázad folyamán az épületen több ízben végeztek állagmegóvási, javítási munkákat, de a leginkább
számottevő építészeti változásra 1970-ben került sor, mikor a villa a hátsókert felől egy közel azonos méretű
épülettel bővült. Ez lehetővé tette, hogy az egyesület az aktuális profiljának megfelelő funkcionális egységekkel
egészüljön ki. A toldaléképületben braille-könyv raktár, hangoskönyvtár, hangstúdió, segédeszköz bolt, és legfelső
emeletén egy 300 fős rendezvényterem kapott helyet. Azonban a brutalista megjelenésű bővítés építészeti
viszonyulásában nem veszi figyelembe a műemléki szempontokat, sőt, speciális használói körét tekintve a
szinteltolással toldott épülettömeg közekedési rendszere sem optimális megoldás. Az elmúlt évtizedekben a
Szövetség által nyújtott szolgáltatások technológiai feltételei is jelentősen megváltoztak, újabb tevékenységekkel
egészült ki a szervezet profilja. A megújuló szolgáltatási paletta modern körülményeket és infrastruktúrát igényel,
melynek a jelenlegi bővítmény már nem felel meg, így a profilváltáshoz szükséges a fizikai keretek
megváltoztatása is. A szolgáltató funkció ellátására, szakmai és kulturális rendezvények megtartására jól
áttekinthető, teljeskörűen akadálymentes létesítményre van szükség. Ezekből fakadóan a régi épület elbontásra
szorul, egyrészt funkcionális hiányosságai, másrészt nem kellően alázatos viszonya miatt.6

4

CSOMORTÁNY Levente - GÖMÖRY Judit - ROZMANN Viktor: Budapest XIV., Hermina út 47. (29771 hrsz; 15768 műemléki törzsszám) egykori Sipeki

Balás-villa építéstörténeti tudományos dokumentációja, 2020.
5

i.m.

6

Elhangzott az egyeztetések során az MVGYOSZ részéről.
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a műemlék

Az MVGYOSZ székházaként működő épület (Sipeki Balás-villa) az 1900-as évek elején épült, Lechner Ödön tervei
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elkészítésével. A feladat a műemlék villa felújítása, a toldalék bontása és egy új épület létesítése. Terveink szerint a
Szövetség irányításához szükséges összes irodai munkahely a műemlékvillában maradt, így az reprezentatív
székházként működhet tovább. A további funkciók egy a villától távolságot tartó, szabadon álló épületben kaptak
helyet, földszinten szolgáltatásokkal, emeleti szinten rendezvénytérrel. Víziónk, hogy a műemlék dominanciája
mellett az új épület alárendelt építészeti elem legyen. A telepítést a rendkívül keskeny, hosszúkás telek
geometriája és a villa pozíciója határozta meg, így az új épület a műemlék mögött kaphatott helyet, a fennmaradó
hátsókert centrumában. Ebből adódóan fontos építészeti feladat volt, hogy a telek mélyére kerülő új létesítményt
az utca irányából építészetileg helyzetbe hozzuk. Erre egy olyan pavilonszerű, fedett, oldalirányból nyitott
építményben találtuk a megoldást, mely egyrészt feltárja a műemlék hátsó homlokzatán kialakított
akadálymentes bejáratot, másrészt elvezeti a szolgáltatásért érkezőket az új épületbe. A tető a villa előtti emelt
szintű terasz mellvédfalként indul el, és az oldalkerten keresztül akadálymentes kialakítással vezet az új épület
bejáratáig. Így ez a pavilon könnyedségű fedett rész összeköttetést jelent a két, szabadon álló tömeg között.
A műemlék épület homlokzatainak karakteres eleme a mintegy kétméteres, kézműves gondossággal készített és
épített, előregyártott műkő lábazat. Célunk, hogy ezzel azonos magasságban írjuk tovább a kerti kompozíciót.
Pavilonunk a látássérült használók szempontjából kiemelten fontos kerti elem. Ezen a fedett-nyitott téren
keresztül vezetjük az ide érkező látássérülteket a szolgáltató funkciókhoz, így ennek kialakítására, részleteire
nagy hangsúlyt fektettünk. A pavilon a meglévő lábazattal rímelő, de kortárs, finom felületkezelésű, egyedi
receptúrájú látszóbeton szerkezet, ami helyenként öntött műkő elemekből épül, melyek felületi faktúráját és
struktúráját a felhasználók számára fontos taktilitás figyelembevételével terveztük. Az előkerti plasztikus
falfelület tovább hangsúlyozza a funkcióból következő szellemi kapcsolatot.
Az alkalmazott motívumokkal kapcsolatban Lechner formavilága gazdag inspirációt nyújtott számunkra.
Az épület mind külső, mind belső részleteinek megtervezését az az építészeti célkitűzés vezette, hogy a műemlék
mívességét, részletgazdagságát mintegy folytassuk az új bővítéssel. A villa homlokzat mintázatainak
sokszínűségére és finomságára a szecesszióra is jellemző kézműves igényességű épületrészletekkel szeretnénk
viszonyulni, azonban célunk, hogy ez ne pusztán formai motívumok ismétlését jelentse, hanem mint vezérelv
segítse a műemlékre rakódó új réteg (speciális funkció és használói kör) megtervezését. A lechneri motívumokból
és anyaghasználatból indultunk ki, de részleteinkben ezek tovább gondolva, kortárs módon jelennek meg, azt
mindig szem előtt tartva, hogy az új és a régi ne túlzottan didaktikusan, de megkülönböztethető legyen.7

7

dmb műterem kft: Sipeki Balás-műemlékvilla felújítási és bővítési munkáinak műleírása. 2020.
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építészeti döntések

A tervezési folyamat 2019. őszén vette kezdetét, a felmérési tervek és építészettörténeti dokumentációk
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ízlelés a legbabonásabb és a legszeszélyesebb; az érintés a legmélyenszántóbb és a legfilozofikusabb.”8
/ Denis Diderot

1 / térszemlélet

„Úgy találom, hogy az érzékek közül a szem a legfelszínesebb; a fül a leggőgösebb; a szaglás a legkéjsóvárabb; az

makettek foglalkoztattak, hiszen a verbális kommunikáción túl ez az a kézzel fogható médium, amin keresztül
vakok és látók képesek téri dolgokról beszélgetni. Ahogy egyre közelebb kerültem a vizuális ingerek nélküli
érzékelés megértéséhez, rá kellett ébrednem, hogy ez egy olyan kutatási terület, ami számtalan új kérdést vet fel
számomra. Így a taktilis makettekkel kapcsolatos tapasztalatok összefoglalása előtt a látás nélküli érzékeléssel,
ezen belül főként a téri percepcióval foglalkoztam.
Az észlelés a külvilágból érkező ingerek feldolgozása az agyban, ami az érzékszerveink közvetítésével lehetséges.
Ezek között vannak speciális érzékelési módok, mint a látás, hallás, szaglás, ízlelés, valamint általános érzékelés
módok, ide sorolható mozgásérzet, fájdalomérzet, tapintás és hőérzet.
Juhani Pallasmaa A bőr szemei című könyvében arról ír, hogy az összes érzékszerv „a taktilis érzék kiterjesztése;
érzékszerveink a bőrszövet leágazásai, és bármely élettapasztalat az érintkezés egy módozata, vagyis a
tapintáshoz kötődik. A világgal énünk határvonalán létesítünk kapcsolatot, a minket fedő hártya erre szakosodott
részein át.”9 Tehát az előbb speciális jelzővel ellátott érzékszervek, mind a bőrünk olyan csomópontjai, amelyek
különböző ingerek minél pontosabb megismerésére, beazonosítására fókuszálnak.
Ezeket a „csomópontokat” a külvilág érzékelésekor nem azonos mértékben használjuk, túlnyomórészt a
látásunkra hagyatkozunk. A külvilágból származó szenzoriális információk 60-80%-a látás révén érkezik, ennek a
befogadása és feldolgozása az emberi agy 40%-át foglalkoztatja egy időben. Nem a látószerv működtetése emészti
fel a legtöbb energiát, hanem a látottak értelmezése. Környezetünket elsősorban látással ismerjük meg. Szemünk
különlegessége egyrészt nagy hatótávolságában rejlik: érzékszerveink közül ezzel vagyunk képesek a legtávolabb
„elérni”. Emellett a szem igen gyorsan képes reagálni a környezeti hatásokra, alkalmazkodóképes, gondoljunk csak
a fényviszonyok változására, vagy a látás fókuszának megváltoztatására. Sőt, szemünk a bejövő ingerek
leggyorsabb adatátvitelét biztosító érzékszerv. A szem alaposságában és eredményességében is felülmúlja a többi
érzékszervet. Számos információszerzésre alkalmassá tesz minket, képesek vagyunk a látásunkkal távolságokat
meghatározni, mozgást érzékelni, mások arcán érzéseket beazonosítani, és írásjeleket olvasni, hogy csak pár
példát említsek. Mindez a látással való érzékelés dominanciáját eredményezte, míg a többi érzékszerv háttérbe
szorult.10

8

DIDEROT, Denis: Levél a süketekről és a némákról azok használatára, aki hallanak és beszélnek, 1751. In: VERSINI, L. (szerk.): Œuvres de Diderot,

tome IV. Esthétique et théâtre. Robert Laffont, Paris, 11-75. o., 1996. In: POROSZ Tibor: Testélmények és énképzet a nyugati gondolkodásban. In:
Keréknyomok, 2019/13.,101-131. o., 2019.
9

PALLASMAA, Juhani: The Eye of the Skin, Wiley-Academy Press, Chischester, 2005. (Kézirat, Ford.: Veres Bálint, 2013.)

A könyvben Pallasmaa a taktilis érzékelés szerepét hangsúlyozza, emellett arra hívja fel a figyelmünket, hogy mára erőteljesen elbillent az egyensúly
az emberi percepcióban a látásérzékelés javára. A megnövekedett mennyiségű vizuális inger túlterheli látásunk. Ezt csak tetézi, hogy a látással
szerzett információ szerepe is túlértékelt az érzékelés során, ebből az következik, hogy a többi érzékszervünket nem fejlesztjük ugyanolyan módon,
így az azokat stimuláló ingerekre kevésbé leszünk fogékonyak, megkopnak érzékszerveink.
10

BALÁZS Barbara - BUBIK Veronika - HADABÁS Gitta - HEGYI Béla - KÁRPÁTI Andrea - KIRÁLY Andrea - PÉNTEK Csilla - VÁRADI Judit -

ZSUPPONITS Anett: Vizualizáció a tudománykommunikációban. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2013.
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1.1 szenzorok szinkronja

A kutatás kezdetén főként a látássérült személyekkel való építészeti párbeszéd, és ebből adódóan a taktilis

Pallasmaa igen kritikusan ír könyvében a látás hegemóniájáról, de a másik oldalról fontos figyelembe venni, a
látásközpontú felfogásnak köszönhetően milyen eredményeket ért el az ember például az optikában, az írás, majd
nyomtatás fejlődésében, vagy például a nappali látáskörülményeket biztosító mesterséges világítás
felfedezésében.11 Látásunk fejlődése véleményem szerint egy természetes folyamat. Amire figyelnünk kell, hogy ez
ne vezessen a többi érzékszervünk eltompulásához. Ennek jelentőségére hívja fel Batár Attila Láthatatlan
építészet című könyvében a figyelmet. A szerző érvel az érzékszervek összhangjának megtalálása mellett, ehhez
pedig szemünkön kívül az összes szenzorunkat karban kell tartanunk. Mivel az építészet hatást gyakorol
mindenkire, vakokra és látókra egyaránt, az épített környezet befolyásolja a térben levők magatartását,
cselekvéseit, hangulatát. Épp ezért épített környezetünk megtervezése során a teljes szenzoriális paletta
használatának serkentése nem csupán lehetőség, hanem egyben felelősségünk is erre törekedni.12

11

BOGNÁR Petra - DOBOS Bence László: Szinkronban. Szakdolgozat, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest, 2015.

A szerzők a Szakdolgozat első fejezetében megvizsgálják, hogy a történelem során a látás szerepe miképp alakult. Többek között a technológia és
tudomány fejlődése is hozzájárulhatott a látás dominanciájának kialakulásához. Például a szemüveg feltalálása, a könyvnyomtatás lehetősége, írott
dokumentumok sokkal gyorsabb terjesztése, az emberi látás kiterjesztése (távcső, mikroszkóp feltalálása), valamint annak a felfedezése, hogy
lehessen sötétben is nappalinak megfelelő fényerőt kialakítani (villanykörte feltalálása) mind a vizualitás fontosságát fejezi ki.
12

BATÁR Attila: Építészeti térképzet, a vakok építészeti „térlátása”. Építészfórum, 2011.

Forrás: <https://epiteszforum.hu/epiteszeti-terkepzet-a-vakok-epiteszeti-terlatasa> (utolsó megtekintés: 2021.02.10.)
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valaki nem lát. A megrendelőkkel való beszélgetések során arra is fény derült, hogy a látássérült létet tovább
árnyalja a látássérültség mértéke és kialakulásának körülményei. Egyrészt fontos tudnunk, hogy a látássérültség a
megmaradt látásteljesítménytől függően igen változatos képet mutat, valamint az érzékek használatát az is
nagyban befolyásolja, hogy mikor, mennyi idősen, és milyen gyorsasággal veszítette el valaki a szeme világát.
Az éles látás mértékegysége a vízus, ez a szem látásteljesítményét jelenti. A vízus az egészséges szem esetén 1.
Minél gyengébben lát valaki, vízusa annál közelebb áll a nullához. Látássérültnek nevezzük, „akiknek
látásteljesítménye az ép látáshoz (100%) viszonyítva két szemmel és korrigáltan is 0-33% közötti vagy a látótér
jelentősen (10-20 fokban) beszűkült.” Vakok, akiknek a látásteljesítménye nulla, tehát nem rendelkeznek
semmilyen látásmaradvánnyal, valamint fényt sem érzékelnek. Az aliglátók fény érzékelésére képesek, nagy
tárgyakat foltokként érzékelnek. Szemük vízusa 0,1 alatti. Bár bármely csekély látásteljesítmény is hasznos lehet
közlekedés során, de az aliglátók mindenképpen tapintásos és hallás útján történő ismeretszerzésre is szorulnak.
A gyengénlátók szintén érzékelik a fényt, és foltokként a külvilág tárgyait. Szemük látásteljesítménye valamivel az
aliglátók értéke feletti, legfeljebb 33%. Látásmaradványuk nagyon fontos segítség a mindennapokban a külvilág
észlelése során, de a tapintással érzékelt információk jelentősége náluk sem elhanyagolandó. Építészként fontos
azzal tisztában lennünk, ha látássérülteknek tervezünk, a látássérülés fokozataitól függően más és más
eszközökkel is segíthetjük a használókat.13
A látássérültség mértéke mellett nagy jelentősége van annak is, hogy valaki születése óta látássérült, vagy élete
mely szakaszában veszítette el látását. Előfordul, hogy akiben él felidézhető látott képi emlék, adott szituációban
képes vizuálisan elképzelni térbeli helyzeteket, így a tér belső képzete nagy mértékben támaszkodhat a látott
emlékekre. De előfordulhat az is, hogy a szem látóképességének elvesztését a képi emlékek megkopása, majd
elvesztése követi. A teljesen vakon születetteknek nincs vizuális emlékük, ők ilyen belső képekre nem tudnak
támaszkodni, így képzetük sosem lesz vizuális. Ezzel szemben az is előfordulhat a látásvesztést követően, hogy
valaki nagyon tudatosan az addigi vizuális tapasztalatokra építve "belső látást" kezd kialakítani és használni, és
mindent, ami körülötte történik, ugyanúgy vizionál, mint a megvakulása előtt látott. Erről szólnak Tőrey Zoltán 21
évesen megvakult magyar pszichológus gondolatai: „Megtanultam, hogy a képet csak kísérleti módban tartsam
meg, és csak akkor ruházzam fel hitelességgel és státusszal, ha valamilyen információ a javára billenti az
egyensúlyt.” 14
13

Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete: Ki a látássérült?

Forrás: <http://borsodivakok.hu/?page_id=149> (utolsó megtekintés: 2021.02.10.)
14

SACKS, Oliver: Az elme szeme. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest, 2011. (Ford: Bobák Orsolya)
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1.2 árnyalatok

A látás jelentőségének megismerésével lehet megérteni azt, hogy milyen hatása van a külvilág befogadására, ha

addig a látássérült személyek a vizuális ingerek hiányában kénytelenek a többi érzékszervükre támaszkodni.
Szenzoriális képességeiket nagyon sokrétűen használják, hogy a szükséges információkat beszerezzék a
külvilágról. Ahhoz, hogy számukra megfelelő, őket segítő tereket tudjunk tervezni, meg kell ismernünk, mik
térérzékelésük jellegzetességei.
A környezet megismerése és abban való eligazodásunk vizsgálata mára a környezetpszichológia egyik
legfontosabb kutatási területévé vált. Tanulmányok sora vizsgálja, mi a tér belső, tudati leképezésének menete és
ez miképp fejlődik életünk során. Az ember a térbeli tájékozódáshoz egy a világról alkotott mentális, belső modellt
használ. Látóként nehéz egyáltalán elképzelni, vizuális ingerek nélkül hogy tud kialakulni az emberben ez a belső
modell, amit a szakirodalom kognitív térkép megnevezéssel illet. „A kognitív térképzés egy olyan pszichológiai
folyamat, amely során a környezetünkből tapasztalatok útján megszerzett információk alapján újrateremtjük
fejünkben a téri világot.” 15 A térbeli orientáció, vagyis tájékozódás pedig az a képesség, amely alapján az ember
észleli a környezethez viszonyított helyzetét és beazonosítja saját pozícióját a környezetről kialakított kognitív
rendszerben. A tudományterület speciális kérdésköre, hogy azok, akik a vizuális ingereket csekély mértékben,
vagy egyáltalán nem képesek befogadni, hogy képezik le az elméjükben az őket körülvevő teret.
A folyamat minden esetben azzal indul, hogy beazonosítjuk saját pozíciónkat, ami a környezeti térhatárok, irányok
és távolságok felmérésén keresztül lehetséges. Érzékszerveinkkel kapcsolódunk a külvilág ingereihez, közvetett
vagy közvetlen módon. Míg alapvetően bőrünk felületén és szájunkon át lehetőség nyílik a környezettel való
közvetlen kapcsolódásra, (ízlelés és a taktilis érzékelés), addig pl. a látás, hallás, szaglás vagy a hőérzet által eltérő
távolságokból is képesek vagyunk ingerek fogadására. Logikus feltételezés, hogy ez utóbbiak segítségével tudunk
nagyobb távolságokat, téri helyzeteket érzékelni. Mégis, a látássérült személyek szempontjából kifejezetten fontos
a taktilis érzékelés is, ugyanis téri információk megszerzésére is alkalmas érzékelési mód. A már korábban is
idézett francia Denis Diderot, a felviláosodás egyik legkiemelkedőbb alakja Levél a vakokról azoknak akik látnak
című könyvében így foglamaz: „Ha valaha filozófus, aki vakon és süketen született, Descartes-hoz hasonlóan
embert állítana össze, merném Önt biztosítani, Asszonyom, hogy a lelket az ujjak hegyére helyezné el; mert e
helyről jönnek legfőbb érzetei és minden ismerete.” 16

15

FAZEKASNÉ dr. FENYVESI Margit: Orientációs képességek fejlesztésének módszertana. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest, 2013.

Forrás: 3.4.1. A mentális (kognitív) térképek. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009-007
_orientacios_kepessegek_fejl_modszertana/TANANYAG/03_4_1.html (utolsó megtekintés: 2021.02.10)
A fogalmak tisztázása céljából: a kognitív térképezés az a „pszichológiai folyamatok sorozatából álló folyamat, amely megjegyzi, kódolja, raktározza,
előhívja és dekódolja a mindennapi térbeli környezetre (…) vonatkozó információt.” A kognitív térkép ilyen értelemben egy kognitív tulajdonság,
amely a fejekben található. A mentális térképzés pedig a folyamat, amely során a kognitív térképet előhívjuk.
DOWNS, Robert M. - STEA, David: Cognitive Maps and Spatial Behavior: Process and Products. In: DOWNS, Robert M. - STEA, David (szerk.): Image and
Environments. Aldine Publishing, Chicago, 1973.
16

DIDEROT, Denis: Levél a vakokról azokhoz, akik látnak. Darwin Népszerű Természettudományi Folyóirat Kiadóhivatala, Budapest, 1914. (Ford: dr.

Révész Béla) 20.o.
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1.3 kognitív térképzet

Míg alapesetben a környezet felméréséhez, érzékeléséhez túlnyomórészt látásunkkal szerezzük az információkat,

megismerése során a látássérültek nem csupán kezeikkel, hanem egész testükkel tapogatnak. A lábaik érzékelik a
járófelületek barázdáit, különbséget tudnak tenni különböző plasztikus textúrájú felületek között. Tudatosan
megtervezett burkolatváltások a látássérült közlekedők segítségére lehetnek egyes téri helyzetek, például
kereszteződések, vagy közelgő térhatárok jelölésére. De a kezekkel is érzékelik a felületek hőmérsékletét, így érzik
egy tér árnyékos és napos részeit, ebből szintén térbeli információkra következtethetnek. Figyelik a
levegőáramlást, mert abból is téri tapasztalatokat szerezhetnek. Ha fúj a szél, az azt megakasztó fal vagy tömeg
szélcsendjében lehet következtetni annak pozíciójára. Emellett óriási segítség számukra a fehér bot, mely kezeik,
testarányaik meghosszabbításaként működik. Nem csak a bot vége, hanem az egész bot rendkívül finom érzékelő
felületként működik. Például, ha azt a hosszán bárhol éri valami erő, be tudják azonosítani a behatás magasságát.
A fehér bot a távolságérzékelésben is nagy szerepet játszik, a test megtoldásaként távolabb lévő tárgyak
érzékelésére is alkalmas.
Több, a vakok szenzoriális érzékelésével foglalkozó tanulmány is foglalkozik Carlos Mourão Pereira portugál
építész munkásságával. Pereira 1970-ben született, a lisszaboni egyetemen szerzett építészmérnöki képesítést, és
olyan neves építészekkel dolgozott együtt, mint az Aires Mateus stúdió, vagy Renzo Piano. 1998-ban megalapította
saját, önálló irodáját. Az ő praxisa azért igazán érdekes, mert miután 2006-ban elveszítette látását, nem hagyott fel
hivatásával, azóta is tervez, tanít, és a multiszenzoriális érzékelést kutatja. Bár térszemlélete nyilvánvalóan
építkezik sokéves, látóként szerzett emlékeiből, ő maga is kutatója lett a vizualitás nélküli érzékelés építészeti
vonatkozásainak. Munkamódszere átalakult látásának elvesztésével, ám a vizualitás hiányát építészeti ismeretei
gazdagítására fordítja. A haptikus érzékelés jelentőségére tapasztalatai révén hívja fel a látó, tervező építészek
figyelmét. Minden tervezési feladat alapos „körbetapogatózással” kezdődik nála. Ez a megismerés a felelős
tervezés záloga például egy történeti épület felújítása kapcsán. Építészhallgató tanítványaival kifejlesztette az
„érzékelési terepszemle” gyakorlatát. Az ilyen helyszínbejárásokkal a vizuálison túli tapasztalati ismeretszerzésre
ösztönzi diákjait. Csoportosan fejtik meg a helyszín akusztikus, taktilis és olfaktoriális jellegzetességeit. Ahol erre
lehetőség van szemeik bekötésével, cipőjük levételével fokozzák az érzékelés intenzitását.17
Pereirát az érzékszervek működése nem csak a környezet fizikai jellemzőinek megismerése miatt foglalkoztatja.
Leginkább a különböző érzetek mentális hatásai izgatják. Elmondása szerint fény-árnyék ingerek következtében
kialakuló eltérő hőmérsékletű felületek váltása különböző haptikus térhatárokat kelthetnek. De eltérő
anyagminőségek is képezhetnek bizonyos értelemben határokat. Tapintásra egy durva, érdes, vagy egy sima, vagy
puha felület teljesen más érzéseket keltenek vizuális ingerek nélkül, ami érzések a térélményt alakítják. Ezzel
érdemes tisztában lenni a tervezés során, ugyanis ezek a taktilis hatások nagyban befolyásolják a vak használók
térről alkotott benyomását.18

17

RAFSON, Sarah: Eyes That Do Not See - The Blind Architect: An Interview with Carlos Mourão Pereira. In: SHIFT, Issue 42., 5-6. o., 2010.

Forrás: <https://sarahrafsondotcom1.files.wordpress.com/2012/11/shift_blind-architect_rafson.pdf> (utolsó megtekintés: 2021.02.10.)
18

VERMEERSCH, Peter-Willem - HEYLIGHEN, Ann: Blindness and multi-sensoriality in architecture: the case of Carlos Mourăo Pereira

<http://www.carlosmouraopereira.com/>. In: Architectural Research Centers Consortium (ARCC), 393-400. o. 2012.
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1.4 tapintás

A tapintás során mechanikai kapcsolatba lépünk környezetünkkel, a testhez közel eső térhatárokkal. Egy tér

kiterjeszti, a fehérbot legnagyobb haszna abban rejlik, hogy a járófelülethez ütögetve visszhangokból következtetni
lehet a környező tárgyak felületének kontúrjára. Ez az úgynevezett echolokáció. Ehhez hasonlóan a lépések
hangja, vagy kézzel, nyelvvel való csettintés is hatásos lehet a térhatárok „kirajzolásában”, de esős időben a
finoman hulló esőcseppek is segíthetnek a környező térbeli tárgyak határinak érzékelésében.
„Az eső mindennek képes előhozni a körvonalait; színes takaróba burkolja a korábban még láthatatlan dolgokat; a
kitartóan zuhogó eső egy szaggatott és ezért töredékes világ helyett az akusztikus élmény folytonosságát hozza
létre… egyszerre nyújtja egy egész helyzet teljességét… perspektívaérzést ad, és érezhető a világ egyes részeinek
valódi kapcsolata egymással.”19
John Hulltól számazik a fenti idézet, aki a birminghami egyetem teológus professzora. Hull összegyűjtötte
megvakulása következtében szerzett tapasztalatait. A professzor szembetegség következtében először
gyermekként veszítette el egyik szemére a látását, majd felnőtt korában másik szemére is fokozatos romlásnak
indult, végül 48 éves korára teljesen vak lett. Ő írt arról, mennyire szereti a vihart, ugyanis az „fedelet” képez a feje
fölött.20 Építészetileg érdekes lehet a felvetés, hiszen arra utal, hogy az embert kényelmetlenül érintheti az az
érzés, hogy a feje felett állandóan a végtelen tér képzete él, vízszintes térhatárok érzékelése híján. Bár John Hull
tapasztalata alátámasztja, hogy minden miket körülölelő térhatár szerepet játszik a téri benyomások
kialakulásában, a megrendelőkkel való beszélgetések során kirajzolódott, hogy tájékozódás szempontjából a
látássérültek számára elsődlegesen a függőleges, útjukba kerülő térhatárok a releváns információk. Sőt, kiemelték,
bár például a fent említett csettintés módszerével lehetőség nyílik például egy aluljáró, vagy nyomottabb térarányú
tér felső síkjának érzékelésére, ez közlekedés közben nem igazán fontos számukra. Tájékozódás során
szelektálnak, és a számukra fontos információkra fókuszálnak. Egy aluljáróban ezerszer fontosabb, hogy azt
érzékeljék, a hosszúkás tér hogyan kanyarodik, ha nem erre figyelnek, a falnak nekimehetnek, ugyanakkor a
felettük levő plafon sosem fog számukra akadályt képezni.
A professzor szerint a hangok térlátásban közrejátszó szerepe a vakok számára leginkább ahhoz hasonlítható,
mint mikor látóként „felkapcsoljuk a villanyt”; a hangok visszaverődésének finom összhangja hallhatóvá, így
érzékelhetővé teszi a teret. Üres térben egy rádió bekapcsolása vakok számára olyan érzés, mintha sötétségben
fényt gyújtanánk. A visszaverődő hangok tulajdonképpen „megteremtik a teret, leválasztják a végtelenről”.21
Bár a professzor fenti gondolatai az esőről nagyon plasztikusan mutatja be a visszaverődő tompa hangok
összességéből kialakuló hanghatás jelentőségét, azzal is fontos tisztában lennünk, hogy közlekedés során az eső
inkább zavarja és megnehzíti a látássérült személyek tájékozódását. Különböző hatással lehet ugyanaz a hang az
egyénre attól függően, hogy milyen cselekvés közben hatnak rá a hanghatások.
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1.5 hallás

A tapintáson túl a látásérültek hallásának kiemelt „térfestő” szerepe van. Amellett, hogy a taktilis érzékeket

ciripelése, a tenger folytonos hullámzása mind olyan fehér zajok, amik az elmében összegyűlt rengeteg hallott
információ túltelítettségét „kimossák”, így pozitív hatásúak szenzoriálisan, mentálisan, lelkileg egyaránt. Erre a
nyugalomra az érzékeket túlterhelő világban mindenkinek szüksége van. De a hangok kapcsán fontos, hogy azok
intenzitásának jelentőségével is tisztában legyünk. Mikor az esőcseppek segítenek a finom koppanásaik által a
teret „megfesteni” arra vonatkozik, ha olyan szelíd az eső, hogy a különböző árnyalatok érzékelhetőek. Nagy robajú
zápor esetén erre nincs lehetőség. Az építésznek is foglalkoznia kell az épületben és a környezetből származó
hangok, zajok kezelésével is, így az akusztikai jellemzők átgondolása látássérültek számára kulcsfontosságú.
Pereira minden tervezési feladat kapcsán alternatív eszközöket keres, hogy projektjeinek fizikai és környezeti
adottságait megismerje. A svájci Schaffhauseni fürdő tervezésekor ennek kiemelt jelentősége volt. A helyszín egy
folyó vízesésének környezetében található, a tervező eredetileg a vízesés közelében képzelte el az építményt. Több
helyszíni bejárás alkalmával készítettek hangfelvételt a környezetről, a vízeséshez képest különböző
távolságokból. Ezeket módszeresen visszahallgatva arra jutott, hogy az eredeti tervekhez képest nagyobb
távolságot kell tartani a vízeséstől, mert míg egy rövidebb bejárás során nem ragadja meg a figyelmet a vízesés
hangereje, hosszasan annak közelébe lenni az erős hanghatások miatt zavaró lenne. Így a hangok intenzitása
miatt egy távolabbi helyet kerestek a folyón a létesítménynek, ahol mind látványban, mind hangeffektusokban
hosszan lehet élvezni a vízesés egyedi atmoszféráját.22
Bár teljesen vak személyek esetében a látás semmilyen mértékben nem segít a térérzékelésben, nem szabad
megfeledkezni a gyengénlátókról, akik rendkívül sok információhoz jutnak még kis százalékú látásmaradvánnyal
is. Számukra nagyon fontos, hogy látásukat is segítsük, ehhez pedig a kontrasztok használata elengedhetetlen. A
gyengnlátók teszik ki a látássérült népesség közel 90%-át, szempontjaik rendkívül fontosak. Az idősödéssel szinte
mindig együtt jár a látásképesség valamilyen mértékű romlása, így a gyengénlátó használóknak megfelelően
tervezett terek a társadalom jelentős részének biztonságos épülethasználatot nyújtanak.
Megrendelők mesélték, hogy egy gyengénlátó személy számára nincs veszélyesebb tér egy fehérre festett, fehér
bútorokkal berendezett, fehér nyílászárókkal ellátott térnél. Hiszen ők komolyan támaszkodnak
látásmaradványukra, és egy ilyen tér nagyon félrevezető tud lenni. Számukra nagy segítség, ha a berendezések,
bútorok, nyílászárók a falszínhez képest kontrasztosan jelennek meg. A tervezés során erre különös figyelmet
fordítottunk, belsőépítészeti terveink készítésekor a kontrasztos színhasználatra úgy tekintettünk, hogy ez a
speciális funkcióból következő plusz építészeti réteg, mely a tereknek egyedi karaktert kölcsönöz. A színek,
kontrasztpárok átgondolt használata még abban is segíthet, hogy a gyengénlátók egyes helyiségekbe belépve
egyből információt kapjanak annak funkciójáról.
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1.6 kontraszt

Látók és látássérültek számára a természeti hangok megnyugtatóan hatnak. A fák susogása az erdőben, a kabócák

érzékszervének stimulálása konceptuális szerepet kapott. Egyik leghíresebb projektje a portugál Lourinhán a
Paimogo nevű partra tervezett fürdőegyüttes, ami egy elhagyott halásztelep újrahasznosítását tűzte ki célul. A
tengerpart intenzíven hat érzékeinkre, a szél, a hullámok hangja, a tenger sós illata és a víz egész testtel történő
„tapintása” látvány nélkül is összetett érzékelési élményt nyújt. Az elméleti kutatásként induló projekt nem
valósult meg, Pereira jelenleg szponzort keres ennek érdekében. Mikor az építész megvakult, a portugál
tengerpartra kockázatossá vált kimennie, annak erőteljes hullámzása miatt, pedig korábban nagyon kötődött a
part miliőjéhez. Ekkor kezdett egy olyan létesítmény tervén gondolkodni, ami a természetesnél biztonságosabb,
ellenőrzöttebb környezetben lehetővé teszi a tenger élete, élővilága megtapasztalását bárki számára. Az Atlanti
óceán elég intenzív ezeken a partokon, így a fürdőegyüttes lényege, hogy a hullámok fokozatos megtörésével,
lecsendesítésével egy tenger által bejárt, de mégis biztonságos környezetet teremt. A kisebb-nagyobb medencéket
átjárja a víz, így meg tud telepedni bennük a tenger élővilága. Dagálykor az egész együttes víz alatt van, apálykor a
medencék biztosítják a szükséges vizet és egyedi mikroklímát az élőlényeknek. A tervező a vizet és a szelet a
tengerparti együttes különös építőanyagaiként fogja fel, mindkettőre, mint az ember testét körülölelő különleges
építőanyagra tekint. Ha például a vizet gondolatban elvennénk a medencékből, teljesen más tereket, atmoszférát
érzékelnénk.23
Míg a fenti sorok azt szemléltetik, hogy érzékszerveink használatát tudatosítva, azok finomhangolásával a
külvilágról alkotott benyomásaink sokkal részletgazdagabbak lehetnek, azt is tudjuk, szenzoraink mai használata
korántsem teljeskörű. Ahogy a körülmények változnak, úgy alkalmazkodik a szervezet és fejlődnek vagy épp
kopnak el egyes érzékszervek, épp ezért van jelentősége a látáson túl az egész szenzoriális paletta használatának.
Látássérült használóknak való tervezéskor építészként nemcsak feladatunk, de felelősségünk is, hogy a tervezett
részletek a multiszenzoriális paletta stimulálásával segítsék a gyengénlátó és vak épülethasználók tájékozódását
és pozitívan befolyásolják a térről kialakuló összbenyomást.
Batár Attila szavaival élve:„Az építész nem épületet, hanem miliőt tervez, épületével meghatározhatja bizonyos
keretek között a terembe lépő vakok hangulatát.”24
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1.7 összhang

Carlos Pereira megvakulása óta több ízben tervezett fürdőlétesítményt, amiben az érzékelési paletta összes

kivetítésekor is leginkább képi információkból építkezünk. De a látássérült emberekben is felépül ugyanúgy a
belső térkép a többi érzékszerv összetett tapasztalata nyomán.
A megrendelőkkel való beszélgetések alapján két szempont kiemelkedett a tervezés során: a biztonságos
tájékozódás elősegítése kulcsfontosságú, emellett a vak személyek térérzetét befolyásoló szenzoriális hatások
összhangja meghatározza a használókban kialakuló „képet”, a hely hangulatát, azt, hogy érzik magukat a térben.
De ahhoz, hogy erre tudjanak figyelni, a tájékozódást egyszerűvé, magától értetődővé kell tenni, hisz csak egyfajta
biztonságérzet mellett lehetséges a további hatásokra is figyelmet szánni.
De milyen a vakok számára a biztonságos, segítő tér? Természetesen ezt sok tényező együttes hatása befolyásolja,
de az kijelenthető, hogy a látássérültek számára a támpontok, viszonyítási pontok beazonosításának kulcsszerepe
van. Alapvetően a nagy, tágas tereket nem szeretik a vak használók, ha nincs abban a teret valamilyen módon
osztó támpont. A kognitív térképzetünk az ezzel foglalkozó kutatások szerint az állandóan változó környezet
támpontjainak viszonylagos stabilitásából építkezik. Ahhoz, hogy saját pozíciónkat be tudjuk azonosítani,
szükségünk van a térben fix elemekre. Egy ismerős tér esetén ezeknek a támpontoknak a jelenléte megkönnyíti
tájékozódásunk. Emlékszem, mikor faluról felkerültem Debrecenbe középiskolába, féltem tőle, hogy ha egyszer
eltévedek a város ismeretlen területein, nem fogom tudni megtalálni az utam. Szüleim azzal nyugtattak, hogy nem
kell aggódnom, hisz Debrecenben mindenki tudja hol a Nagytemplom. Ha elkavarodok, csak kérdezzem meg, az
merre van, hiszen ha azt meglátom, onnan már el tudtam találni könnyedén a kollégiumba. Számomra akkor,
városi léptékében egy épület volt a támpont, de ilyen viszonyítási pont sokféle lehet. Lehet egy téren belül egy
bútor, vagy egy helyiségben például az ablak. De akár egy hosszú falon a felületek ritmikus változtatása is lehet
támpont, bár az ilyen jelzésekkel nagyon tudatos módon kell bánni, mert ha rosszul használja a tervező, akkor
segítség helyett felesleges információ származhat belőle. Természetesen a szaglás is segíthet ebben, de
beszélgetésekből kiderült, az olfaktoriális információk sokkal kevésbé fixek, így nem lehet 100%-osan rájuk
támaszkodni. Ettől sokkal biztosabb a hallott információ.
Megrendelőink mesélték, mikor elköltöztek egy új utcába, az elején tartottak tőle, hogy az utca utolsó harmadában
álló házat be fogják-e tudni azonosítani, meg fogják-e találni. Míg eleinte minden az utcasorban élő kutya ugatása
egyformának hangzott, később már pontosan tudták, milyen messze járnak pusztán a kutyák hangjának
felismeréséből. Míg az utca elején kevésbé fás telkek voltak a jellemzők az ő telkülön több fa is állt, így szeles
időben a fák susogásából is lehetett következtetni, hogy lassan megérkeznek a házhoz. De a természetes
hangokon kívül tervezett hangok is segíthetnek a tájékozódásban. Egy téren egy szökőkút például a megfelelő
hangerőjű vízcsobogással (ami nem nyomja el a környező, szintén fontos hangokat) hatásos támpont lehet. Vagy
egy másik példa, ha különböző helyiségekben eltérő burkolatokat használunk, akár már a szobána belépéskor
azonosítani tudja egy látássérült, épp melyik helyiségbe lépett be.
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1.8 tájékozódás

A környezet feltérképezése során a vizuális ingerekre támaszkodva nem csoda, hogy kognitív térképünk belső

akadályokat. Ilyen akadályok lehetnek akár épített térelhatároló elemek, pl faltestek, vagy szintbeli különbségek,
lépcsők, de akár a bútorzat is. Tervezőként segíthetjük őket olyan jelzésekkel, mint például a taktilis
padlóburkolati jelzések, amik vezetősávként bizonyos irányt jelölhetnek, vagy egyes akadályok elérése előtt
figyelemfelkeltő jelzésként is szolgálnak.
Bár a részletek megtervezésével nagyban hozzájárulhatunk a látássérültek biztonságérzetének megteremtéséhez,
rendkívül fontos azzal is tisztában lenni, hogy mennyi a szükséges, de elegendő információ számukra.
Tájékozódás közben egyik legfontosabb mozzanat, hogy a bennünk élő kognitív téri rendszert optimálisan
használjuk, ehhez pedig szükség van egyfajta szelektálásra, lényegkiemelésre. Nem ugyanazt a rendszert hívjuk
elő, ha házon belül közlekedünk, mint a városban sétálva, vagy ha például kirándulni megyünk a természetbe.
Fontos, hogy mindig a megfelelő részletezettségben gondolkodjunk. Látássérültek esetén ennek a szelekciónak
rendkívül nagy jelentősége van. Batár Attila a vakok térképzetéről írt tanulmányában Gombás Judit vak tanárral
való beszélgetés tanulságait összegzi, aki szerint minden azon múlik, hogy a látássérült személy rendelkezik-e
elég „információ szelektálási és logikai gondolkodási képességgel”. Priorizálni kell a beérkező információkat, mi a
fontos a tájékozódás szempontjából és mi nem, valamint fel kell ismerni a megismerés határait egy adott
szituációban. S bár ez a szelektálási képesség a látássérültek sajátja, építészként egy-egy tér részleteinek
megtervezésekor ügyelnünk kell arra, hogy mi se terheljük túl az érzékeléseiket mindenféle, segítségnek szánt, de
inkább összezavaró információval.25
A tervezőnek egyik legfontosabb feladata, hogy tudja, milyen építészeti eszközzel milyen hatást gyakorol az épület
használóira. Látássérülteknek való tervezés során nagyon fontos, hogy ezeket a hatásokat tudatosan válasszuk ki,
mert ez befolyásolni fogja a használók benyomásait a térről. Terveink elkészítésekor mind a térkapcsolatok
kialakításánál, mind a részletek megtervezésénél nélkülözhetetlen volt a látás nélküli érzékelés ismerete. Ez
befolyásolta az anyagválasztást, a színhasználatot, a különböző felületi struktúrák kialakításának módját, sőt,
olyan tájékozódást segítő funkcionális támpontok tervezését eredményezte, mint például az előkertbe tervezett
szökőkút.
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1.9 szelektálás

A támpontok beazonosításán túl a látássérültek számára létfontosságú, hogy feltérképezzék az útjukba kerülő

térélménnyé állnak össze a vizuális ingerek nélkül. Tervezői oldalról fontos, hogy megértsük a látássérültek térbeli
gondolkodásmódját és hogy egyes észlelések hogyan befolyásolják térélményeik kialakulását.
Ahogy erről már korábban szó volt, azok a vakok, akik téri vizuális emlékekkel rendelkeznek, képesek lehetnek a
környezetüket térbeli, perspektív módon elképzelni. Ennek oka, hogy a percepciót követően rögzült téri
tapasztalatok a későbbiekben kognitív emlékekként újból előidézhetők. Épp ezért volt számomra meglepő, mikor
megtudtam, hogy vannak, a tájékozódáshoz általában ezt a képességüket nem használják, hanem támpontokban,
térhatárokban, irányokban és úthosszakban gondolkoznak. Nem nyújt nekik segítséget a tér képszerű belső
megjelenítése, mert minden ingert a többi érzékszervükön keresztül kapnak. A látássérült emberek egy része bár
lehet képes a régi, vizuális emlékek előhívására, közlekedéskor mégsem használja ezeket az emlékeket. Utólag
belegondolva ez teljesen érthető. Az információk dekódolása mellett rengeteg plusz feladat az agy számára, hogy
képi megfeleltetéssel egészítse ki az érzékelést vizuális inger nélkül. De ennek az ellentéte is elképzelhető, erre
utal a fenti idézet. Az Ausztráliában élő magyar pszichológus, Tőrey Zoltán leveleiben kifejtette Oliver Sacks
angolszász neurológus-írónak, hogy 21 évesen történt látásvesztése óta hogyan fejlesztette ki azt a belső látást,
mely segítségével a környezetében lényegében mindent vizualizál. Elmondása szerint megvakulását követően a
vizuális képzelőerő képességének fejlődését tűzte ki célul, és ezt a módszert alkalmazza életvitele, tájékozódása
során. A másik végletet a korábban említett John Hull professzor képviseli, akinek saját elmondása szerint teljes
látásvesztését követően vizuális képzelete és emlékezőképessége folyamatosan megkopott, majd végül képekben
való gondolkodásra gyakorlatilag képtelen lett. Ezt az állapotot nevezi a professzor „mély vakságnak”.26 Hogy egy
látássérült személy milyen mértékben használ képalkotó gondolkodást a közlekedés során, sok tényezőtől függ,
többek között az egyén téralkotó képességeitől, így ebben a tekintetben rendkívül nagyok az egyéni különbségek,
általánosítani nem lehet.
A projekt kapcsán szerencsére nekünk is lehetőségünk nyílt a megrendelőkkel a terveken felül a térképzetük
sajátosságairól beszélgetni. Mikor azt a kérdést tettük fel, hogy egy másik látássérült számára hogy magyaráznák
el, milyen a tér amiben épp ülünk, mindannyian a szoba arányainak, berendezésének és anyaghasználatának
leírásával válaszoltak. Leginkább egyértelműen alaprajzi információkra fókuszáltak, a szoba vetülete, elrendezése
volt a mérvadó: milyen a tér aránya, merre van a bejárat, milyen a térben álló elemek, mobíliák viszonya, vagy épp
merre vannak az ablakok. Arra a kérdésre, hogy a szoba terét rajzban hogy adnák vissza, nem meglepő, hogy
szintén a vízszintes vetület lerajzolása volt a válasz. Más és más elemeken volt egyes válaszokban a hangsúly, de
az közös volt, hogy mindannyian a térhatárok és térben álló elemek horizontális kapcsolataiban gondolkodtak, a
szoba és a tárgyak magassági viszonyairól senki sem nyilatkozott.
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1.10 térélmény

Az érzékelés jellegzetességeinek megismerése mellett érdekes kérdés, hogy a megszerzett információk milyen

Ez is azt mutatja, látássérültek számára a tájékozódás szempontjából leglényegesebb információk a közlekedés
síkjában, horizontális értelemben vett támpontok, akadályok, térhatárok. Mégis, mivel mind a Sipeki villában,
mind az új bővítményben vannak kétszintes, galériás terek, nagyon foglalkoztat, hogy a tér függőleges értelemben
mit jelent a látássérülteknek. Az nyilvánvaló, hogy a térkapcsolatok jellege nagyban befolyásolja a tér
atmoszféráját. Építészként szeretem a vertikálisan összetett téri viszonyokat, ahol egy térből egy másikba
diagonálisan át lehet látni. A tervezett galériás terek kapcsán arra világítottak rá a megrendelők - akik már ezelőtt
is a Szövetség székházaként használták a villát, így tapasztalatuk van annak galériás jellegű, kétszint
belmagasságú halljáról -, hogy igazából számukra a kétszintes tér a közlekedés, tájékozódás szempontjából
semleges. Kérdeztem, nem rémisztő, vagy bizonytalanságot keltő-e egy látássérült számára, ha tudja, a galéria
korlát után egy légtér következik, ahová le lehet esni. A válasz egyértelmű nem volt, a közlekedés során nincs idő
és kapacitás képekben gondolkodni. Abban az esetben, ha épp nem a tájékozódás miatt figyel a térre, már sokkal
inkább fontos lehet a kétszintes tér elképzelése. Egy a látássérültek térérzékelésével foglalkozó tanulmányban egy
vak személy, amikor azt kérdezték, melyik otthonában a kedvenc tere, a ferde síkú tetőteret választotta, mert míg
egy vízszintes födémről szinte semmilyen képzete nem származik, a lejtős zárósík sokkal izgalmasabb számára,
hiszen érzékelhető a födémmagasság változása.27
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látásukat, sokszor a körülöttünk levő világ érzékelésétől összezavarodnak, és nem egyszerű nekik értelmezni a
tárgyak térbeli megjelenését és a téri perspektíva lényegét, az élek összetartását, a távolságok és a tárgyak
méretének, pozíciójának összefüggéseit. Meg vannak zavarodva, ha például látnak egy személyt távolodni, és
annak alakja, mérete csökken. Míg a gyermeki agy elsődleges és legfontosabb feladata a tanulás, addig a felnőtt
agynak korántsem egyszerű feladat, hogy megtanulja a látottakat értelmezni, és hogy a megszokott, biztonsággal
használt érzékelés-rendszerét felcserélje egy addig ismeretlenre. Közülük néhányan vizuális agnóziában
szenvednek, ami az észlelési rendszer zavarát jelenti. Bár látnak színeket, formákat, mégsem tudnak ezekhez
jelentést társítani, nem tudják a látott információkat koherensen kezelni, és nem értik a formák közötti térbeli
kapcsolatokat. Akiknek viszont sikerül a tér észlelésének vizuális jellegzetességeit megérteni, sokan a síkban
tartott képi ábrázolás értelmezését tartják elsőre értelmezhetetlennek. Amíg nem tanulják meg, mik a tárgyak
térbeliségének érzékeltetésére használt grafikai megoldások, addig formák és színek egymástól független
egyvelegét látják.28
Egy híres esettanulmány egy férfi esetét dolgozza fel, aki 10 hónaposan veszítette el látását, majd 52 évesen, műtét
során visszanyerte azt. A történet S.B. férfiről szól, akivel szemműtétet követően több vizuális tesztet is elvégeztek,
illetve rajzokat készíttetek vele, immár látóként. Érdekes eredményt hozott a Necker kocka29 és a lépcső-illúzió
(hasonló elven alapuló), bevallása szerint nem tudott téri információt csatolni a képekhez, nem értette, hogy
kellene a „mélységet” látni a képekben.30
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1.11 perspektíva

Több esettanulmány is beszámol arról, hogy felnőtt korban élő emberek, akik műtéti úton sikeresen visszanyerik

John M Kennedy, a Torontói Egyetem pszichológia karának professzora könyvet írt Drawing and the blind címen
1993-ban. A szerző érzékelés- és kognitív pszichológiával foglalkozik, és kutatásai során nem gyakorlott, vak
embereket kért meg arra, hogy domború technikával rajzoljanak tárgyakat, szituációkat, majd ezeket rögzítette, és
tanulmányozta. Állítása, hogy a rajzolás készsége vak embereken is fejlődik, vizuális ingerek nélkül is. Sőt,
amellett érvel, hogy a perspektív nézőpont szerinti ábrázolásra való törekvés vak emberek bizonyos rajzaiban is
felfedezhető. Egyik ehhez kapcsolódó rajz, ami a könyvben elemzésre kerül Pat rajza, aki egy tőle két irányba
távolodó tájat összetartó vonalakkal ábrázol. A kép közepén látható pont az Pat elmondása szerint maga a
megfigyelő, és bár az út két szélének vonala, amin a szemlélő áll párhuzamosak, összetartó, nem párhuzamos
vonalakkal próbálta a nagy távolságot érzékeltetni.
Érdekes kérdést vet fel a rajzban a megfigyelő pozíciójának megjelenítése. Egy tárgy formájának felfedezésekor a
megfigyelőnek számolnia kell a különböző nézőpontokkal, azaz, hogy a tárgy más és más irányból eltérő
megjelenésű, a tárgy belső arányaival, valamint a tárgy és közte levő távolságokkal. Kennedy szerint a különböző
távok értelmezésével látás nélkül való percepció során is számolni kell. Pat rajza különleges abban a tekintetben,
hogy a távoságok érzékeltetése ilyen módon megjelenik a kétdimenziós reprezentáción, ugyanakkor érdekes, hogy
a kép mégsem az általunk megszokott, távolba összetartó útként jelent meg, hanem a felülnézet és a perspektív
egyiránypontos ábrázolás kombinációjaként. Így lehetővé vált, hogy nem csak a szemlélő előtti, hanem a mögötte
levő teret is ábrázolja. Ehhez ugyanakkor szükség volt arra, hogy Pat a saját nézőpontjától eltávolodva, külső
nézőpontból ábrázolja az elképzelt teret.31
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tanulmányom szempontjából az lenne az igazán izgalmas (és Pat rajza ezért is egyedülálló a könyvben), ha a
szemlélő bele tudna helyezkedni a térbe, belülről ábrázolná a térről alkotott képét, nem pedig mint külső formát.
Nyilvánvalóan látássérült emberek is érzékelik egy belső tér dimenzióit, fel tudják mérni a térhatárok, térben levő
tárgyak önmagukhoz és egymáshoz viszonyított távolságát, van információjuk a felületek textúrájáról, formákról,
kiterjedésről. Mégis, a perspektív térérzékelés bizonyára mást jelent számukra, mint látók számára.
Batár Attila látássérültek térszemléletével foglalkozó tanulmányában ott ragadja meg a látók és vakok
térfelfogásának különbségét, hogy az utóbbiaknak a teret meghatározó határok és tárgyak viszonyát a vizuálistól
eltérő módon kell értelmezniük, ami csak a több szempontból való vizsgálattal lehetséges. Minél több nézőpontból
elemezzük a formákat és a teret, annál pontosabb információt szerzünk róla. Míg látóként alapvetően a fix
nézőpontból való információgyűjtésből indulunk ki - szemeink „nézőpontjából” építjük fel a vizionált teret-, addig a
vakok esetében a térben való mozgás, a tér bejárása, a több szempontból való információszerzés kulcsfontosságú.
„A teret érzik, amiben mozogni lehet és a tárgyakból azokat jegyzik meg, amelyik számukra fontos lehet, mert
akadályt képez. (…) A vakok nem perspektivikusan fogják fel a környezetüket, hanem több szempontból, és más
módszerekkel, de az eredmény az ő esetükben is hiányos. Nem lehet az összes létező szempontból kiindulni.” Míg
a látás során lehetőség nyílik, hogy egy nézőpontból az ember benyomást szerezzen az egészről, a tér felépítéséről,
alkotóinak belső viszonyrendszeréről, addig a vak emberek esetén a tér abban járva csak hallás és tapintás által
szerzett részlet emlékekből, mozaikszerűen rekonstruálható. Ezen a ponton emelném ki a taktilis alaprajzi
makettek jelentőségét, ugyanis ez lehetővé teszi a látássérültek számára, hogy egy távoli, külső nézőpontból
átlássák a téri összefüggéseket.32
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1.11 nézőpont

Kennedy a rajzos kísérleteiben legtöbb esetben a megfigyelő saját, külső nézőpontból rajzol egy formát. Saját

33

/ John Hull

2 / taktilis makettek

„Teljes testtel látni annyit jelent, mint koncentrált emberi állapotban lenni.”

makettekről lesz szó. Vizuális érzékelésünk dominanciáját kifejezi, hogy az építészeti párbeszédet segítő
médiumok (kétdimenziós rajzok, tervek, háromdimenziós makettek és szintén kétdimenziós megjelenésű téri
skiccek vagy látványtervek) mind vizuális módon közvetítenek gondolati tartalmat. A tervezési feladat kapcsán
viszont elengedhetetlennek tartottuk a verbális kommunikáción felül olyan médium használatát, ami a vak
megrendelőkkel egy közös grafikai nyelvre épül. Ehhez teszteltük és fejlesztettük azokat a taktilis maketteket,
amik segítségével a megrendelők tapintás útján kognitív téri információkat szereztek a tervezett
térkapcsolatokról.
Batár Attila korábban már többször idézett tanulmányában a következő sorok felkeltették érdeklődésem. A szerző
a tapintás során szerzett emlékekről írja:” Ezek az emlékek tapintási emlékek és így is maradnak fenn, tapintás
útján kialakított, letapintott képzetként. Az agyban minden úgy rögződik, amilyen módon az ismereteket
beszereztük. A tapintás útján szerzett érzékelések tapintási emlékként maradnak fent, vagy idézhetők fel
emléktárunkból. A tapintási emlékekből összetett lesz a képzet, de nem alakul ki vizuális kép. Egy vázán
bármilyen sokszor is futott végig a vak ember keze, ennek eredményeként nem jelenik meg a látássérült számára
egy váza képe, hanem csak az, amit az ujjai, tenyere őrzött meg és közvetített az agyához.” 34
A megrendelőkkel való számos egyeztetés után úgy érzem, ennél valamelyest árnyaltabb a helyzet. Számukra a
sok makett bár csupán taktilis élmény volt, mégis úgy tűnt, az alaprajz „olvasását” és a folyamatot végig kísérő
beszélgetéseket követően lejátszódott bennük egy olyan transzformációs folyamat, ami a tapintási élményt
útvonalak, referenciapontok, térkapcsolatok hálójává alakította. Hasonlónak gondolom ezt ahhoz a folyamathoz,
amikor alaprajzot vizsgálva téri dolgokról beszélgetünk. Persze egyértelmű a különbség, hogy míg az alaprajzot is
látjuk, az általunk elképzelt tér is képi, így „csak” a síkból térré való képzeletbeli transzformációt kell elvégeznünk,
de agyunk mégis egy elképzelt, még nem tapasztalt új, térbeli képzetben tud gondolkodni, ami merőben más, mint
a vonalakból, kitöltésekből összeálló alaprajz képe. De az olvasáskor is hasonlóan bonyolult transzformáció zajlik
le bennünk. A betűk összeolvasásával, értelmezésével a gondolati tartalom érzésekké, mentális képzetekké válik,
és reflexiókat válthat ki bennünk. Ezek alapján feltételezem, hogy a kitapintott információk is át tudnak alakulni
egy átfogóbb képzetté, ami nem pusztán a tapintási emlékek egymásutánisága, hanem a látássérült „térlátási”
képességeinek megfelelően valami új, komplex impresszió, ami a tapintott részletekből, arányokból építkezik.
A fentiekhez természetesen hozzá kell tenni azt is, hogy a tervezési feladat során a megrendelők az egyik épületet
már ismerték, több éve-évtizede használták a villa tereit. Az új épületnél nem volt korábbi tapasztalatokból
származó téri tudás, így annak megértése, átlátása nagyobb kihívást jelentett.
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2.1 transzformáció

Ebben a fejezetben a látássérült személyekkel való építészeti kommunikációról, és az ezt elősegítő taktilis

Moulineux-kérdés. Vajon képes lenne-e egy vakon született, felnőttként látóvá vált személy tapintás útján már
megismert gömb és hasáb formájú, azonos anyagú és felületű, közel azonos méretű testek megkülönböztetésére,
ha pusztán a vizuális információkra támaszkodna? William Molyneux ír tudós, aki munkássága során az optika
kérdéseivel is behatóan foglalkozott John Locke angol filozófusnak címzett levelében tette fel ezt a kérdést 1688ban. A kérdéshez kapcsolódó elméletek, dilemmák máig foglalkoztatják a percepcióelméleti kutatókat. Az
évszázadok során voltak, akik a kérdést is megkérdőjelezték, emellett rengeteg valós és elméleti kísérlet születik
mind a mai napig a válaszkeresés céljából. A Molineux-probléma lényegében azt a problémát járja körül, hogy a
tapintás és látás által szerzett mentális reprezentációk hatással vannak-e egymásra, tanult, tapasztalt
összevetések nélkül. Részletesebben a kérdés történetéről, a született álláspontokról, kísérletekről és a kérdés mai
átfogalmazásáról Fazekas Péter és Zeplén Gábor tanulmányában (Molineux kérdései - A reprezentáció filozófiai
problémájától az intermodális transzferig) olvashatunk.35
Természetesen ennek a dolgozatnak nem célja és feladata a Moluneux-probléma feloldása, erre nem is próbálok
kísérletet tenni. Viszont az a tény, hogy ez a dilemma mind a mai napig ciklikusan felbukkan különböző
tudományágakban, a kérdés relevanciáját bizonyítja. A kutatás szempontjából hasonlóan izgalmas kérdés, hogy a
taktilis makettek érzékelése következtében milyen téri benyomás, képzet alakul ki a makett megismerése után, és
ez a tudás mennyire hasznosítható a valós tereket járva.
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Pszichológiai Szemle, 60.4., 527-552.o., 2005.
Az eredeti kérdésfelvetés: „Tegyük fel, hogy egy ember vakon született; felnőtt koráig megtanították arra, hogy tapintással megkülönböztesse a
hasábot a gömbtől; ezek ugyanabból a fémből vannak és közel egyforma nagyok, úgyhogy mihelyt mind a kettőt megtapintotta, meg tudja mondai,
melyik a hasáb, melyik a gömb. Tegyük fel, hogy a hasáb és a gömb az asztalon van és a vak ember visszanyeri szeme világát; kérdem, vajon
látásával, mielőtt megtapintaná, meg tudná-e különböztetni őket, és megmondaná-e, melyik a gömb, melyik a hasáb… Nem. Mert bár megszerezte azt
a tapasztalatot, miképpen érinti egy hasáb vagy egy gömb tapintását, de még nem jutott hozzá ahhoz a tapasztalathoz, hogy ami így és így érinti
tapintását, az így és így fogja érinteni látását: vagy hogy egy a hasábon kiálló szöglet, mely kezét egyenetlenül nyomja, szemének úgy fog megjelenni,
amint azt a hasáb mutatja.
Ezzel a kiváló szellemű úrral, akit büszke vagyok barátomnak nevezhetni, e problémára adott választában teljesen egyetértek; és azon a véleményen
vagyok, hogy az a vak ember a legelső látásra, ameddig csupán látja azokat, nem volna képes bizonyossággal megmondani, melyik a hasáb és melyik
a gömb, még ha tapintásával tévedésmentesen meg is tudná nevezni, és tapintott alakjuk különbsége révén bizonyossággal meg is tudná őket
különböztetni.” (LOCKE, 1964, 135-136)
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2.2 Moulineux-kérdés

Hasonló kérdést feszeget a több, mint 300 éve filozófusokat, tudósokat egyaránt foglalkoztató gondolat-kísérlet, a

bennünk levő kognitív térkép annál reálisabb egy térbeli szituációról, minél inkább ismerjük az adott helyszínt.
Lehetséges térképek, alaprajzok alapján is kialakítani magunkban térképzetet, ugyanakkor „a közvetlen személyes
tapasztalaton alapuló térképi ismeretek tartósabbak, pontosabbak, és a mentális térképek kialakításában
meghatározóbbak, mint a külsődlegesen szerzett tudás.”36. Noha az első alkalmas direkt térélmény nagyon
hatékony módszer, látássérült személyek számára bizonyos szempontból a taktilis alaprajz is nagyon hatékony
módszernek bizonyul. Egyrészt a tér közvetlen felfedezése nagyon időigényes, másrészt a folyamatos mozgás
következtében nehezen rögzíthető a térelemek egymáshoz való viszonyáról egy átfogó kép egy első bejárás
alkalmával. Taktilis alaprajzot egymást követően többször olvasva a térstruktúra átlátása egyszerűbb, és a fontos
információk memorizálhatóak. Emellett a közvetlen bejárással a szerzett információk között szelektálni kell, a
maketten pedig már egy eleve szűrt, releváns tartalommal találkozik a látássérült.
Érdekességként említek egy kísérletet, ahol hallás alapján szerzett információk segítettek látássérült embereket
egy ismeretlen tér megismerésében. Mindannyiunkkal előfordult már, hogy egy idegen helyen járva szóban
kértünk segítséget helyiektől, ha nem voltunk biztosak, hogy jutunk el a célunkhoz. Ekkor a legjellemzőbb, hogy
verbálisan kapunk térbeli instrukciókat, ami alapján a mentális térképünk sötét foltjai kiegészülnek. Egy
nemzetközi kutatócsoport a kérdést kitágítva egy halláson alapuló számítógépes programot fejlesztett ki (AbES Audo-based Environment Simulator) látássérültek számára. A program célja, hogy a látássérült személyeket a
játék alapján kialakult térbeli kognitív térkép segítse őket a valós térben való tájékozódásban. A kísérletet Lofi
Merabet a Harvardi Orvosi Egyetem és Jaime Sánchez a Chilei Egyetem munkatársai által vezetett kutatócsoport
végezte, ők fejlesztették ki a játékot. A program hallás során nyert információkkal segíti a tájékozódást a
programban felépített épületben. A vizsgálatban részt vevő látássérült embereket két csoportra osztották, akik már
játszottak a játékkal, és akik nem. Első körben mindenkivel egy személyes bejárás segítségével megismertették a
házat. Előre meghatározott útvonalon navigálták a őket a segítők, irányító szavakkal. Így mindenkinek lehetősége
nyílt az épület téri összefüggéseit tapasztalati úton megismerni. A következő feladat az volt, hogy egy
meghatározott pontból a lehető legrövidebb úton ki kellett jutni a házból, aminek 3 bejárata is volt. A korábban a
játékkal a házat megismerők sokkal jobban teljesítettek ebben a feladatban, amiből arra lehet következtetni,
pontosabban átlátták a téri összefüggéseket, és a hallás által szerzett kognitív téri információk előnyt jelenthetnek
egy kevéssé ismert hely térbeli elrendezésének megismerésében.37
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2.3 közös nyelv

A tér előzetes megismerése segíthet a látássérülteknek, hogy függetlenül, biztonságosan közlekedjenek a térben. A

Amint az előző kísérlet is szemlélteti, az előzetes, nem helyszíni tapasztalaton alapuló kognitív térkép építése
többféle módszer mentén lehetséges. Látássérült személyek számára ezek közül a tapintással való
információszerzés az egyik legelterjedtebb stratégia. Gombás Judit a Batár Attilával való levelezése közben azt
nyilatkozza, hogy vakok között is sokan „vizuális típusok”, ami igaz lehet például olvasásra, tanulásra. Ők sokkal
hatékonyabban tanulnak tapintás alapján Braille-anyagokból, mint hallás alapján kazettáról.38
A taktilis érzékelés tehát lehetővé teszi egy ismeretlen térről való kognitív térképzést az alaprajzi jellemzők
olvasásán keresztül. Annak érdekében, hogy jól tudjuk hasznosítani a megszerzett tudást a térről, szükség van
egyrészt a tapasztalatok felidézéséhez minél pontosabb emlékezőképességre, másrészt jó arány- és időérzékre a
tapintott információk helyes értelmezése miatt. Továbbá meg kell tanulni, hogy kell egy taktilis alaprajzot olvasni,
megérteni. Ezt a valós olvasáshoz lehet legkönnyebben hasonlítani. Mind látóként, mind látássérültként el kell
sajátítani egy bizonyos jelrendszert és annak összefüggéseit, hogy a látott betűket és tapintott Braille jeleket
felismerjük és a szimbólum-halmaz jelentését dekódolni tudjuk. Ugyanez a helyzet a kétdimenziós tervek olvasása
esetén is. Építész képzésben az egyetem első féléveinek feladata, hogy a hallgatók megtanulják a tervrajzok
készítésének ábrázolásmódját, hogy aztán később a konzulensekkel alaprajzok és metszetek felett tudjanak
terekről beszélni. Ehhez hasonlóan működnek a taktilis makettek is, azzal a különbséggel, hogy azok vizuálishaptikus nyelvrendszerek, tehát mind látással, mind taktilis módon azonos információk szerezhetőek meg.
A makettek készítőjeként elengedhetetlen, hogy mindenki számára egyértelmű jelrendszert használjunk,
másrészről a látássérült személyek is el kell sajátítsák a jelek jelentését, hogy a tapintott domborulatok,
bemélyedések értelmet nyerjenek, téri összefüggéseket világítsanak meg.
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jelentés értelmezése térbeli transzformációt jelent, ami valójában egy igen összetett mentális feladat. A dimenziók
közötti váltás nem egyszerű, rengeteg gyakorlást, készségfejlesztést igényel, és személyiségünk, mentális
adottságaink, tehetségünk is befolyásolja ennek eredményességét. A makettek olvasásakor egy síkbeli ábrát
térbeli módon kell értelmezni. Épp ezért még a makett elkészítését megelőzően fontos megterveznünk, milyen
részleteket jelenítünk meg. Az ábrázolt információk következetes használatával és redukálásával, az értelmezés
folyamatát egyszerűsíthetjük.
Akárcsak az építészeti tervek között, úgy a taktilis alaprajzok között is vannak a részletezettségre vonatkozó
különbségek. Gondoljunk itt egy tervezési terület egészét, környezethez való viszonyát és elrendezését bemutató
helyszínrajz és egy épület szintjét bemutató alaprajz eltéréseire. Mivel különböző információk összegzésére és
átadására hivatott az egyik, mint a másik, ezért mérlegelni kell, melyiken milyen információkat közlünk. A
dokumentált információ szűrésében az absztrakció segít. El kell döntenünk, a maketten mi az elhagyható részlet.
Az, hogy milyen mértékű és jellegű absztrakciót választunk, meghatározza a figyelem fókuszát. Az absztrakció
szerepe a taktilis makettek készítésekor kulcsfontosságú, hogy szűrt, csak releváns információt adjuk át, ezzel is
segítve a látássérültek szelektálását.
Ezek a makettek elsősorban arra valók, hogy az útvonalak és referenciapontok hálózatát átlássák, és memorizálni
tudják a használók. Azaz nagyobb téri összefüggések, térkapcsolatok áttekinthetőségét hivatott elősegíteni. Ehhez
lényegében a tér kétdimenziós vetületét kell ábrázolni, ahol a vertikális információk csak a függőleges
irányváltásoknál, térkapcsolatoknál szerepelnek (például szintek közötti lépcső, lift). Az absztrakció
következtében a tér vertikális jellemzőit lényegében elhagyjuk: a falmagasságok nem léptékhelyesen, hanem az
alapsíkból minimálisan kiemelkedve jelennek meg. A fél dimenziónak, ami erre utal csak a tapintási érzet miatt
van jelentősége, igazából függőleges téri információt nem hordoz.
A közhasználatra tervezett taktilis maketten szereplő információk között elsődleges szerepe van az „Ön itt áll”
jelzésnek. A tér felépítése mentálisan minden esetben ennek a referenciapontnak a beazonosításával kezdődik,
ami kapcsolatot teremt a makett és a valóság között.
A taktilis makettek legfontosabb elemei az orientációt meghatározó referenciaponton kívül a térhatárok (falak),
térkapcsolatok (nyílások), illetve függőleges térkapcsolat esetén az összeköttetési pontok (lépcső, lift) jelölése.
Ezek a térről szóló alapinformációk, amik mellett következetes technikával a megértést segítő kiegészítő
információk is megjeleníthetők.
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2.4 absztrakció

Egy taktilis alaprajz készítőjének tisztában kell lennie azzal, hogy a megjelenített információk felismerésén túl a

Ilyen plusz információ lehet az alaprajzon például bizonyos felületek megmunkálásának differenciálása. Ez nem
azt jelenti, hogy minden felületet különböző domború textúrával kell jelölni, de a technika alkalmas lehet a nagyon
eltérő kategóriák megkülönböztetésére. Az általunk készített egyik első maketten, ahol a teljes telket mutattuk be,
amin az épületek egymáshoz való viszonyát szerettük volna ábrázolni, a füves részeket ilyen, tapintásra más
felületűnek érződő pöttyözéssel láttuk el. Megrendelői tapasztalatok alapján ez pont elég volt arra, hogy a burkolt
felületek így „kiugorjanak” a telekből, és egyszerűbb legyen nekik ezáltal átlátni a telekelrendezést. Textúrázott
felületeket így ezt követően is használtunk a következő maketteken, viszont arra minden esetben figyeltünk, hogy
az általános, sima felületen felül kettőnél több textúra ne jelenjen meg, mert az már az átláthatóság rovására ment
volna.
Azt is mérlegelni kell, a nyílásokat miként jelöljük a taktilis modellen. Érdemes lehet különbséget tenni például
ajtó és ablaknyílások között, ezzel egyértelműsíthetjük egy épületből mely nyílásokon juthatunk ki a kültérre, és
melyek azok a nyílások, ahonnan fényre lehet számítani, de kültérkapcsolatot nem biztosítanak. Rétegelős
makettezési technikát alkalmazva egyszerű módja lehet a nyílások megkülönböztetésének, ha 4-5 rétegből
felépülő falmagasság mellett az ajtóval rendelkező nyílásokba 1 réteg kerül, az ablakokba az össz-rétegszámtól
egyel kevesebb, míg szabad falnyílásokba nem kerül réteg. Az ajtónyílás egy rétege így jelentheti, hogy az
elválasztott terek között fontos, hogy zárható határ legyen, ellentétben a szabad falnyílással. Az ablak
megjelenítése pedig azáltal, hogy a teljes rétegszámtól csak kevés magasságban tér el, jól érzékelteti, hogy itt
igazából falként felfogható térhatárról van szó, csupán kiegészítő információt ad a szoba bevilágítottságáról.
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A rétegzős technika más jellegű információk átadására is alkalmas lehet. Míg a látássérültek számára a
legergonomikusabb, legjobban olvasható az a fajta jelölés, ami pozitív domborulatok formájában kiemelkedik az
alapsíkból, kevésbé hangsúlyosan, de értelmezhető a negatív besüllyesztés is, ha megfelelő mérettel és aránnyal
van kivitelezve.
A Braille-szövegek domború technikával készülnek, de például hasonló távolságú pontok besüllyesztése nem
lenne érzékelhető taktilis érzékeléssel az ujj felépítése, fizikai adottságai miatt. Az alapsíkon egy pontszerű
domborulat könnyen érzékelhető, de a bemélyítés mérete ettől jóval kiterjedtebb kell legyen, hogy az
befogadhatóvá váljon. Mindezt figyelembevéve a finomabb téri különbségek bemutatására a bemélyítéses
technika alkalmas lehet, természetesen megfelelő jelmagyarázat mellett. Például egy nagy, osztatlan térben a
dimenziók megbecslése, az orientáció meghatározása, a „merre induljak” eldöntése több nehézséget okoz, hiszen a
térhatárok és támpontok is nagy távolságokban helyezkednek el. Egy ilyen szituációban a téren belül bizonyos
helyek jelölése a besüllyesztéssel (pl egy infófal előtti pozíció, vagy kávézó esetén a fogyasztótér) már
differenciálja a teret, amellett, hogy függőleges térhatárok igazából nem jelennek meg a térben.
A technika plusz rétegek kialakításával is kivitelezhető. Makettezéseink során ezzel is kísérleteztünk. Bizonyos
esetekben érdemes lehet a beépített bútorozás mellett (ami látássérültek számára valójában falszerű térhatárként
értelmezhető) a mobiliák elrendezését megjeleníteni. Általában, ha az épület helyiségkapcsolatainak
megismertetése a cél, a bútorzat szemléltetése hátráltatja az értelmezést, de egyedi esetben lehet épp ilyen
makett-alaprajzot kell készítenünk. Mikor a megrendelőkkel a Sipeki villa emeleti szintjén a Szövetség
munkatársainak irodáiról beszéltünk, mobiliákkal berendezett alaprajzot kellett készítenünk. Egyrészt a
szobákban elhelyezhető munkaasztal optimális mennyisége és berendezését vizsgáltuk, másrészt, ezt
megismerve a megrendelők is könnyebben be tudták azonosítani a különböző helyiségeket. Bizonyos extra
információk, amiket alapvetően nem jelölnénk a taktilis maketten, alkalomadtán olyan referenciapontokká
válhatnak, amik segítik a térkapcsolatok átlátását.
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Egy 2016-os tanulmányban belátást kapunk egy középületbe készített taktilis makett tervezési folyamatára.39 A
kutatás esettanulmány-szerűen követi a tervezés fázisait, és összegyűjti a hibákat és tanulságokat. A végső makett
fizikai jellemzői próbanyomtatások sorozatát követően véglegesedtek. A makettek minden alkalommal, több
szempontból is fejlődnek a korábbiakhoz képest. Számunkra a makett fizikai jellemzőinek megtervezésekor nagy
segítség volt a már mások által megszerzett tapasztalatok megismerése, hiszen nagyon sok olyan hibafaktorra
hívták fel a figyelmet. A többszörös próba során a következő tanulságokra hívja fel a tanulmány a figyelmet:
1 - fal elemek magassága
Nem jó, ha a falakat jelző domborulat túl magas, vagy túl alacsony. Az ideális magasság 2-3 mm közötti. Ettől
kisebb elem nem elég karakteres jelzés az ujj számára, a nagyobb magasság pedig akadályozza az egymás melletti
terek értelmezését, túl nagy akadályt képez, megakad benne az ujj. Pozitív volt emellett az a tapasztalat, hogy a
falak összességében egy magasságúak voltak, és ez a magasság az összes többi jelzésnél (Braille-betűk, lépcsők
stb.) egy kevéssel magasabb volt, így a falakkal kontúrozott terek az összes többi információtól jól elkülöníthetőek
voltak.
2 - lépcső jelölése
Mindenképpen fontos, hogy több szint esetén a lépcsők jelölése azonos módon történjen. Az esettanulmány során
az egymással párhuzamos téglatestekkel jelölt lépcsőmegoldást preferálták, de fontos tapasztalat volt, hogy a
lépcső méreteitől is el kell vonatkoztatni, sokkal fontosabb, hogy az ujj számára megfelelően kitapintható legyen a
jelölés. Ez még a sokadik próbálkozás után is változott, végül úgy döntöttek a tervezők, hogy inkább kevesebb
lépcsőszámot jelölnek, annak érdekében, hogy az ne nyúljon túlzottan be a helyiségbe, mert zavaró volt a tér
kontúrjának olvasásában.
3 - feliratok
Braille feliratozás is megjelent a helyiségekben. Fontos észrevétel volt a tesztelők részéről, hogy figyelni kell a
helyiség, és a benne helyt kapó felirat egymáshoz viszonyított arányára. Az első próbálkozások esetén túl nagy
volt a felirat mérete a termekben, a Braille pontok szinte kitöltötték az egyes helyiségeket, ami a térhatárok
értelmezését hátráltatta. Emellett a szövegek túlságosan a falak mellé voltak rendezve, ami a kezdőbetűk
kitapintását nehezítette. A próbanyomtatáskor keveset csökkentve a betűméreten jól olvashatóvá váltak a
feliratok és a térkapcsolatok is. Azonban ügyelni kell arra, hogy a Braille-jeleknek elég pontosan meghatározott
méretszabályai vannak, ami arra lett nyilvánvalóan kifejlesztve, hogy egy normál méretű ujj értelmezni tudja a
pontokból összeálló betűket. Így, ha hasonló helyzetbe kerülünk, nem érdemes a szabvány betűméret
csökkentésével próbálkozni, inkább olyan jelölést (pl. számozást) kell kitalálni, amivel a betűk nem kerülnek
konfliktusba a grafikai jelekkel, falakkal.
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4 - nyílások
A makett tervét készítők fontosnak találták, hogy külön jelöljék azokat a nyílásokat, ahol a terek között magas
küszöb van. Ezt a haladás irányába mutató nyilakkal érték el. Első körben „teli” háromszögekkel, később már csak
az irányt mutató száraival a háromszögnek. Így filigránabb lett a jelzés és könnyebben meg lehetett különböztetni
az egyéb, valós építészeti elemeket ábrázoló domborulatoktól. Többszöri tesztelés során a használók elfogadták
ezeket a jeleket. Ebben fontos szerepe van annak, hogy a múzeum terei útvonal-szerűen lettek kialakítva. Vagyis
minden szobának két nyílása van, végig lehet menni a kiállító térsoron anélkül, hogy egy szobából vissza kellene
fordulnia az embernek. Ez a nyilakat használó megoldás egészen biztosan nem működne, ha olyan nyíláson lenne,
amin kétirányú forgalomra kell számítani.
5 - speciális jelölések
A fenti kutatás szinte az összes fázisban törekedtek a tervezők, hogy nyilak segítségével utat jelöljenek ki a
látássérülteknek (mint egy vezetősáv), nem csak a termek között, hanem az emeletre érkező lépcsőfokot követően.
Ez a szándék végig kíséri az összes próbálkozást, de végül a konzultációban részt vevő vak tesztelők javaslatára
lekerül a makettről. Bár a látó tervezők ezt fontos segítségnek gondolták (mint ahogy hasonló esetben látók
számára szoktak ilyen iránymutató jelzések születni), a látássérült használók elmondása alapján olyan plusz
információnak bizonyult, ami inkább hátráltatta a megértést.
Látóként tervezve taktilis maketteket elkerülhetetlen, hogy kilépjünk a bőrünkből, megszokásainkból. Egyrészt
meg kell próbálnunk a speciális használói kör gondolkodását átvenni, másrészt be kell vonni őket a tervezésbe.
Merjünk kérni olyan segítséget, aki ellenőrizni tudja látó gondolkodással meghozott döntéseinket, még mielőtt a
végső verziót elkészítjük. A mi makettpróbálkozásaink egyrészt a tanulmányok következtetései alapján, másrészt
a megrendelők észrevételei alapján fejlődtek makettről makettre. Minden elkészült makett kicsit más volt, mint az
előző, ahol mindig új dolgokat próbáltunk ki, hiszen a másik legfontosabb tanulság, amit a fenti tanulmányból is
láthatunk, hogy ahhoz, hogy jól használható, mindenki számára érthető makettet tervezzünk kísérletezés, és
számos próba elkészítése szükséges.
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mennyiségét, viszonyait és a részletek kialakítását befolyásolja olvashatóságuk okán azok mérete. Speciális
helyzetekben még a térhatárokat is absztrakt módon kell felfognunk, és a horizontális alaprajzi méreteket felül
kell bírálni a taktilis makett használhatósága miatt. Mikor például a léptékből adódóan egy 1:100-ban készülő
maketten 10 cm-es válaszfalakat ábrázolunk, fontos, hogy a léptékhelyestől eltérően inkább 1,5-2 mm vastagságú
falat építsünk. Egyrészt a látássérülteknek könnyebb a 2 mm-es vonalat falként értelmezni, másrészt fontos, hogy
a makett hosszútávon használható, tartós legyen. Tipikusan sérülékeny helyzetek a válaszfalak. Egy vizesblokk
esetén viszonylag nagy sűrűségben, egymáshoz közel helyezkednek el és ahhoz, hogy a látássérültek megértsék a
sok vonalmenti struktúra közti téri összefüggést, számtalanszor végig kell követni ujjaikkal ezeket a szituációkat.
A sokszoros tapintás, az ujjak oldalirányú mozgása nem kíméli a kartonból készült maketteket. Az egységesen
megnövelt válaszfal-vastagság miatt nem kell attól tartanunk, hogy téves információja lesz a vak térolvasónak,
számára a tájékozódás szempontjából kevésbé fontos, melyik fal milyen vastag. A térkontúr geometriája a
lényeges. Másik speciális helyzet, amikor felül kell bírálni a léptékhelyes méretezést olyan keskeny téri szituációk
esetén, ahol a tapintó ujjbegy nem fér el. Gyakori hiba szokott lenni taktilis alaprajzoknál, hogy a készítők nem
számolnak a használók ujjdimenzióival. Bár evidensnek tűnhet, hogy erre figyelni kell, mégis tudatosan végig kell
gondolni, hogyan lesz pontosan használva a makett.
Egy brazil kutatás esettanulmánya a léptékek kapcsán további megfontolandó támpontokat tár elénk.40 A kutatás
a látássérültek számára készített taktilis makettek fizikai jellemzőit vizsgálja a Campinas Egyetem központi
könyvtára számára készített két, eltérő részletezettségű makett tervezési folyamatán keresztül. Két makett
született a vizsgálat során: egy áttekintő alaprajz-pár, ami az Unicamp könyvtárépületének alaprajzi rendszerét
mutatta be (két szint), és egy olyan részletesebb makett, ami egy speciálisan látássérülteknek berendezett és
felszerelt helyiségről (Acessibility Laboratory) készült. Az első makett-pár célja, hogy a látássérültek a terjedelmes
épület földszintjéről könnyen megtalálják az említett emeleti termet, a második makett pedig a labor belső
elrendezését szemlélteti. Mivel a modellek használatukból adódóan más részletezettséggel készültek, magától
értetődik, hogy léptékükben is eltérőek voltak. Mikor a maketteket tesztelő látássérültek egyszerre kapták meg az
áttekintő és a berendezett helyiségről készült maketteket, a léptékváltás miatt összezavarodtak, és szóbeli
segítségre volt szükségük, hogy megértsék a makettek közötti összefüggéseket.
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CELANI, Gabriela - MILAN, Luís Fernando: Tactile scale models: three dimensional info-graphics for space orientation of the blind and visually

impaired. In: Virtual and Rapid Prototyping 2007., Leiria. Proceedings of the Virtual and Rapid Prototyping, 2007.
Forrás: <http://www.fec.unicamp.br/~lapac/papers/celani-milan-2007.pdf> (utolsó megtekintés: 2021.02.10.)
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2.5 lépték

A lépték és méretek megválasztása az absztrakció jellegével szorosan összefügg. A megjelenített információk

Egy alkalommal mi is hasonló helyzetbe kerültünk egy konzultációs makett készítésekor. A bővítmény épület
összenyitható multifunkciós termének berendezéséről, az összenyitás módjáról szerettünk volna egyeztetni, ezért
egy olyan 1:50-es léptékű részlet-makettet készítettünk az egybenyitható termek alaprajzáról, amin csak a
környező helyiségeket ábrázoltuk, az egész földszintet nem. A maketten jelöltük a beépített bútorokat,
bemélyítettük a mobil-válaszfal pozícióját, hogy érezhető legyen a két tér kontúrja külön-külön is, de egybenyitott
állapotban is, és külön kartondarabokat gyártottunk, melyekkel a termek berendezési lehetőségeiről, szükséges
bútorozásról szerettünk volna beszélni (a berendezések kartonjait ideiglenesen gyurmaragasztóval rögzítettük
volna, ami elég rugalmas megoldás ahhoz, hogy több berendezési verziót is átgondolhasson az ember). Az
egyeztetést a vírus-helyzet miatt végül csak online tudtuk megtartani, így a makettet nem tudtuk használni, csak
szóban egyeztettünk, a makettekről nem is esett szó, de a részletmakettet ott hagytuk a megrendelők irodájában.
Legközelebbi személyes találkozás alkalmával megtudtuk, ez milyen fejtörést okozott nekik a szóbeli segítség
nélkül. Nem volt egyszerű feladat beazonosítani, mely helyiségeket ábrázoltuk. Azelőtt mindig 1:100-as léptékű
maketteket készítettünk, így a duplájára nőtt oldalhosszúságú terek méretei sem voltak ismerősek a megrendelők
számára, ráadásul nem is az egész földszint volt ábrázolva, csak egy kivágat. Végül aztán sikerült egy szomszédos
helyiségkapcsolat felfedezésén keresztül dekódolni, melyik terekről van szó külső segítség nélkül, de erre sok idő
ráment. Fontos tapasztalatnak éreztük az esetet abból a szempontból, hogy tudjuk, ha részletmakettet is készítünk
legközelebb, szükséges olyan referencia pontot elhelyezni azon, ami lehetővé teszi még a megszokottól eltérő
méretű makett tereinek is a felismerését.
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Ez nyilvánvalóan abból ered, hogy az esettanulmányok végső makettjei reprezentációs céllal készülnek, melyek
tartóssága és precizitása elengedhetetlen. Ezeknek a maketteknek az előállításához első körben digitális modellt
kell építeni, amit aztán legtöbbször valamilyen additív technológiával (pl 3D nyomtatás) számítógépes szoftver
által vezérelve lehet létrehozni. Több tanulmány is hivatkozik rá, hogy bár ezek a technológiák precízek, a
végeredmény is időtálló, ugyanakkor nagyon időigényesek (a modellek 3D megépítésén túl az előállítás időigényét
is számba kell venni), és rendkívül drágák. Mi a projekt során végig kartonmakettekkel dolgoztunk. Különféle
anyagokkal kísérleteztünk. A kartonok megmunkálhatósága, strapabírása, felületi textúrája mind olyan változók,
melyekre több lehetőséget is megvizsgáltunk. Azért döntöttünk végső soron emellett, mert egyrészt nem
reprezentatív, folyamatos használatnak kitett tárgyakat, hanem konzultációs maketteket készítettünk, másrészt a
kartonmakettek további tervezést befolyásoló előnyeit is megtapasztalhattuk. A konzultációs anyagokat
elkészíteni az adott projekt kapcsán nem volt időigényesebb, mint digitálisan modellt építeni és nyomtatni,
viszont anyagilag sokkal kedvezőbb módszernek bizonyult. Míg a nyomtatott műanyag modellek jellemzően sima
felületekkel készülnek, a kartonmakettek lehetőséget adtak a különböző anyagok, felületi textúrák kipróbálására,
sőt, a felületek manuális manipulálására, ami megrendelői oldalról nagyon pozitív értékelést kapott.
Mindemellett a kartonmakettek legnagyobb előnye szerintem a kéz és makett találkozásában rejlik. Mikor saját
kezünk személyes kontaktba kerül a makettel a megmunkálás során, nyilvánvalóan tapintási érzékeink is
működésbe lépnek. A felületeket, domborulatokat érintve sokkal közelebb kerülünk a maketthez, mint digitális
környezetben. A kartonnal gyors próbákat végezhetünk magunk is, egyes rétegvastagságokra, távolságokra,
rétegelés és bemélyedések érzékelésére vonatkozóan. Emellett a fent tárgyalt absztrakciós problémákkal is egyből
szemben találhatjuk magunkat (ujjméret, falvastagságok, az anyag sérülékenysége, felesleges részletek
megjelenítése stb.) Így lehetőség van az azonnali reflexióra, korrekcióra. Persze nyilvánvaló, hogy a digitálisan
megépített makett részletei az első verzió nyomtatását követően könnyen és gyorsan korrigálhatóak a digitális
térben. Ez bizonyára gyorsabb folyamat, mint újra nulláról megépíteni egy kartonmodellt. De mivel mi a
konzultációkra használtuk a maketteket, a tanulságokat és módosítási igényeket rögzítettük, és csak egy
következő tervfáziskor, több módosulást követően készítettünk új makettet.
Tervezési szempontból nem elhanyagolható, hogy a terekkel makettezéskor sokkal közvetlenebb kapcsolatba
kerülünk, mint a számítógép képernyőjén keresztül. A makettek készítése során a tervekben olyan módosítások is
születtek, amik tisztították az alaprajzot. Egyszerű, könnyen átlátható és beazonosítható térkapcsolatok tervezése
a látásérült használók szempontjából kulcsfontosságú. A többszöri próbálkozással folyamatosan fejlődött taktilis
makettkészítési stratégiánk, aminek jelentőségét reményeink szerint az ezután elkészülő, reprezentatív makettek
megtervezésében is tapasztalni fogjuk. A konzultációs kartonmakettek számos előnye azt bizonyítja, még a mai
kor digitális lehetőségei között is van relevanciája a kézi makettezésnek.
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2.6 anyaghasználat

A témával kapcsolatos szakirodalomban szereplő makettek többsége nyomtatott makettezési technikával készült.

47

teljesen vak, látásmaradvány nélküli személyek is, így mindenképp a domború kialakítású makettezési technikára
helyeztük a hangsúlyt. Ugyanakkor nem csak a terek és belsőépítészeti elemek megtervezése során lehet fontos a
kontrasztok használata. Gyengénlátók számára sokat jelent, ha a korábban ismertetett esettanulmányban
készített reprezentációs maketthez hasonló, karakteresen megkülönböztethető színkezeléssel készülnek a taktilis
alaprajzok.
Leggyakoribb módszer, ha a tereket fehéren hagyjuk, és a térhatárokat és egyéb jeleket kontrasztos, sötét
színekkel jelöljük. Egy így elkészített taktilis makett az információs pontban kihelyezve nem csak a vakok és
gyengénlátók, de a látók számára is könnyen értelmezhető alaprajzként működhet.
Ennek épp az ellentkezője látható a Toyama Prefectural Művészeti Múzeum esetén, ahol a szürke burkolati
felületen a taktilis jelöléseket fehérrel jelenítették meg. Az összhatás így is kontrasztos, esztétikus, látó és
látássérült múzeumlátogatók szempontjából is informatív.41
Esetünkben egyszerűbb és időtakarékosabb megoldás volt a homogén makettek készítése. Ha kontrasztokat
megjelenítő taktilis alaprajzokat készítettünk volna, fontos szempont lett volna a rétegelős technika miatt a
kartonokat úgy összeválogatni, hogy a különböző kartonok felületi és vastagsági jellemzői is összeilleszthetőek
legyenek.
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Nippon Design Center: Toyama Prefectural Museum of Art and Design. 2017.

Forrás: https://www.ndc.co.jp/works/toyama-museum-2017/ (utolsó megtekintés: 2021.02.10.)
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2.7 kontraszt

A mi makettjeink jellemzően homogén, szürke vagy fehér kartonból készültek. A megrendelőink között vannak

számára igen fontos volt a megértés szempontjából, hogy a makettet vizsgáló nézőpont szabadon változtatható
volt.42 Ezek a makettek kézbe vehetőek voltak, a gyengénlátók sokszor nagyon közel emelték őket a szemükhöz.
Emellett ahogy a használók forogtak a térben, úgy tudták a makettet is forgatni, hogy be tudják azonosítani a
helyes orientációt. Ez sok esetben, például egy középületben kihelyezett taktilis alaprajz esetén nyilvánvalóan
nem tehető meg, de a lerögzített pozíciójú maketteknél mindig figyelni kell arra, hogy a makett tájolása
megegyezzen a valós téri irányokkal, és az „Ön itt áll” referenciapont lehetővé tegye az irányok pontos
beazonosítását.
Gombás Judit így fogalmaz: „Számomra ez azt jelenti, hogy a tapintott képet mi is képesek vagyunk a térben
elforgatni. Sőt, számomra ez talán fontosabb, mint egy látó számára. Hiszen ha például én egy szoba eldugott
zugából akarok kimenni a fürdőbe, kifelé is tudnom kell, hogy mondjuk a fotelt merről kerüljem ki. Ugyanúgy,
amikor visszajövök a fürdőből, meg kell fordítanom a dolgokat a fejemben, hogy visszataláljak. Talán egy látónál ez
kevésbé fontos, hiszen megvan a vizuális inger, ami segít. Egy vaknak akár a túlélést is jelentheti, hogy emlékszike a dolgok térbeli helyére és az adott irányból jó helyre teszi-e a tárgyat a térben.” 43
A térhatárok és térbeli elemek helyzete, a dolgok egymáshoz való viszonya leolvasható a taktilis makettről, de a
legfontosabb lépés, hogy a saját pozíciót is megtalálja ebben a térhálóban a használó.
Megrendelőink a tájolás egyezését emelték ki, valamint a makett és a valós tér kapcsolatát, a makett helyének
azonosítását, és egyéb referenciapontok fontosságát. A makett körüljárhatósága akár előny lehet, de nem
kritérium a térkapcsolatok átlátása szempontjából. Az viszont lényeges, hogy ha több szint alaprajzát is
megjelenítjük, előnyösebb az alaprajzokat inkább egymás feletti-alatti pozícióban elhelyezni.
A taktilis makettek fizikai jellemzőiről, használatáról, a segítségükkel kialakuló kognitív térképzetről az elmúlt
évtizedekben számtalan tanulmány született. A szakirodalom megismerése fontos lépés volt a projekt kezdetén. A
kutatások által feljegyzett tapasztalatok kellőképp stabil alapot adtak a kommunikációt segítő taktilis alaprajzok
elkészítéséhez. Ugyanakkor minden makett nagyon projektfüggő, nincs tökéletes, előre meghatározott receptje a
makettkészítésnek.
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Forrás: <https://epiteszforum.hu/epiteszeti-terkepzet-a-vakok-epiteszeti-terlatasa> (utolsó megtekintés: 2021.02.10.)
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2.8 orientáció

Az UNICAMP könyvtárjáról készülő taktilis makettek kapcsán megfigyelhető volt, hogy az önkéntes tesztelők

kérdéseimre is választ keressek. Ennek érdekében születtek olyan kísérleti makettek, melyek az általános
tájékozódást segítő taktilis makettektől részben eltérnek.
Ahogy a térérzékelés kapcsán kiemeltem, a látássérültek vertikális téri érzékelésének megismerése számomra a
teljes kutatás során meghatározó volt. Bár világossá vált, a tájékozódás szempontjából a vertikalitás nem mérvadó,
a függőleges térérzet a térélmény szempontjából mégis jelentőséggel bír. A tervezés során foglalkoztatott, mit
jelent a látássérülteknek a horizontális és vertikális téri viszonyok összefüggése, képesek-e átlátni a kapcsolatot a
terek alaprajzi és metszeti vetülete között. Ennek vizsgálatára készítettem egy három-három elemből álló makettpár sorozatot, és azt kértem a kísérletben részt vevő látássérültektől, tapintás alapján párosítsák össze a
metszeteket az alaprajzokkal. A Szövetség néhány munkatársa szívesen részt vett a kísérletben, és sikeresen meg
is oldották a feladatot. Három, karakterében eltérő térstruktúra alaprajzát maketteztem meg: egy centrális, és egy
lineáris térsort, illetve egy lépcsőzetes, vertikálisan növekvő tér taktilis metszeteit építettem meg. A metszetek
elkészítésénél törekedtem arra, hogy a vertikális struktúra a horizontálishoz illeszkedő legyen: a centrális tér
vertikális értelemben is folytatta a középpontos szerkesztést, a lineáris térsor metszetén is sorolt tetők jelentek
meg, a lelépcsőző tér tetejét sík lezárással láttam el, mert azt szerettem volna, hogy a belmagasság-növekedés
legyen hangsúlyos. A kísérlet kérdései, hogy a taktilis metszetek szolgálnak-e új impulzussal a térről, illetve az
alaprajzok kapcsán mentálisan milyen jellegű térmetszetre gondoltak a tesztben részt vevő látássérültek. Az nem
igazolódott, hogy az alaprajzok megismerése után azok térsruktúrájához passzoló vertikális rendszert kerestek
volna. Mégis nagyrészt sikeres párosítások születtek, mert a metszet és alaprajz között olyan referenciapontokat
találtak a tesztelők, amik segítségével térbeli összefüggést fedeztek fel az alaprajzok és metszetek között.
Mikor végzett egy-egy látássérült a feladattal, utána mindenkivel beszélgettünk arról, hogy oldotta meg a feladatot.
Számomra érdekes volt azt látni és hallani, hogy a két vetületet senki sem vetítette egymásra, senki nem
használta ki azt a lehetőséget, hogy a metszetet az alaprajzra helyezve a távolságokkal ellenőrizze a
feladatmegoldást. A feladatokat követően ezt a technikát megmutattuk nekik, és elmagyaráztuk, ez sokat segít
abban is, hogy meghatározzuk, milyen információk szerepeljenek a metszeteken.
Nagyon érdekes volt a kísérlet folyamata, még ha azt nem is lehetett igazolni, hogy az alaprajz és metszet taktilis
érzékelése során térbeli összefügéseket kerestek volna a tesztben részt vevők. Ugyanakkor azt látva, mennyire
megmozgatta a látássérültek fantáziáját a feladat, azt sugallja, érdemes a kérdésben a jövőben jobban elmélyedni,
akár specifikusabb feladatokkal.
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2.9 makettkísérlet: vetület-párok

A kutatás során célom volt, hogy az esettanulmányok feltérképezése mellett a saját, témával kapcsolatos
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továbbfejlesztésére is született egy kísérleti makett. Ez mintegy rögzítette az engedélyezés során véglegesített
döntéseket. Ha első ránézésre egy általános, 1:100 léptékű taktilis makettnek látjuk ezt a tárgyat, nem tévedünk
nagyot. Minden addig megszerzett tapasztalatunkat használtuk az alaprajzok elkészítése során. Egyetlen eltérés a
korábbi makettekhez képest, hogy ennél a modellnél nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a makett akár
különböző szintekre bontva külön-külön is használható legyen, de a szinteket egymásra helyezve is értelmezhető
makettet kapjunk.
Nyilvánvaló, hogy itt is a terek függőleges kapcsolódásán van a hangsúly. Szerettem volna olyan makettet
készíteni, ahol a szintek közti összefüggések jobban olvashatók, mint külön-külön egymás alatt-felett elhelyezett
formában. Amivel ez a makett talán „okosabb” a korábbi konzultációkra készített változatoktól, hogy egymás feletti
szintek kapcsolatai egyszerre tapinthatók, a függőleges összeköttetések tisztábban értelmezhetők. A makett
legalsó szintje a villa és bővítmény legalsó szintje, egész a telekhatárokig. A telek összefüggései, az előkert
elrendezése, az itt található infópont, a szökőkút és a hátravezető pavilon kontúrja viszonyba kerül a süllyesztett
udvari bejáratokkal, az udvarkapcsolatok egyértelműen olvashatók. Az épület belső tereinek alaprajzi megoldása
az előző konzultációs anyagokétól nem tér el. Egyetlen különbség a lépcső jelölése, ami úgy lett kialakítva, hogy a
magasföldszint alaprajzát erre a szintre helyezve is az ujjbeggyel folyamatosan követhető legyen. Azáltal, hogy a
magasföldszint alaprajza rákerül az alsó szintére, a villa előkert felőli emelt terasza is értelmezhetővé válik a telek
környezetében, mintha a magasföldszinthez is megépítettük volna az egész telket. Külön figyelni kellett arra, hogy
a szinteket egymás felé helyezve ne legyenek magasságbeli hibák. A bővítményben a galériás előcsarnok
kétszintes dimenziói megjelennek az összeillesztett maketten. Mikor az emeletet a magasföldszintre helyezzük, a
villa kétszintes halljának térarányai is sokkal jobban értelmezhetővé válik, mintha csupán az emeleti szintről
készült különálló alaprajzot vizsgálná az ember.
A konzultációk során sok pozitív visszajelzést kaptunk, és ez a makett sokkal plasztikusabban jelenítette meg a
tér vertikális jellegzetességeit, mint bármelyik elődje.
Az általunk készített maketteknek nem a reprezentáció, az általános tájékoztatás, nem a közlekedés megértéséhez
minimalizált tartalom megjelenítése volt az elsődleges célja, hanem hogy olyan kommunikációra alkalmas
eszközök legyenek, amik segítségével látássérült megrendelőinkkel minden irányba kiterjedő, valós téri
kérdésekről beszéljünk. Ennek az eléréséhez igen közel juttattak minket kézzel készített kartonmakettkísérleteink.
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2.9 makettkísérlet: réteges makett

A függőleges-vízszintes térrendszerek összefüggéseinek tesztelése mellett a hagyományos taktilis alaprajzok
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makettezési lehetőséget kipróbáljunk. Maradtak járatlan utak, a témában további módszerek is találhatóak taktilis
alaprajzok készítésére. Érdemes lehet megemlíteni Christopher Downey amerikai építészt, aki Pereirához
hasonlóan felnőttként veszítette el látóképességét. Downey sem hagyott fel hivatásával, sőt, elmondása szerint
megvakulása bizonyos szempontból pozitívan hatott építészeti látásmódjára, tervezői attitűdjére. Downey ahhoz,
hogy munkatársaival és megrendelőivel tudjon a tervekről beszélni, olyan braille-nyomatokat készít, amiken a
pontozott felületek az alaprajzi kitöltéseket jelölik. Ezzel a viszonylag egyszerű technikával konzultációra
alkalmas "rajzokkal" tud dolgozni, kommunikálni.44
Ezen felül más, hétköznapi eszközök is segítségünkre lehetnek a konzultációk során. Megrendelőinktől tudjuk,
hogy akár a legót is lehet használni bizonyos térbeli vagy alaprajzi helyzetek ábrázolására. Nyilván ennek a
technikának is vannak korlátai, de óriási előny a rendszer flexibilitása, ami lehetővé teszi, hogy egy egy részletet
akár a konzultáció során többször megváltoztassunk, többféle megoldást teszteljünk.
A technikák megismerése mellett a kutatás során kiemelten fontos cél volt, hogy a taktilis makettekről
megszerzett tudást később hasznosítsuk, és reprezentációra alkalmas, látássérült használókat segítő felületeket,
térképeket, alaprajzokat alakítsunk ki az épület kivitelezése során, amik mintegy összegzik a kutatás alatt
megszerzett tanulságokat.45

44

DONELLY, Erin: How Blind Architect Chris Downey Keeps Working. Azure Magazine. 2016

DOWNEY, Christopher: <http://arch4blind.com/> (utolsó megtekintés: 2021.02.10.)
45

Előképként tekintünk az orosz Vyborg-i Alvar Aalto könyvtárban található taktilis modellre, amely egy nagyon tudatosan megtervezett hasznos és

szép belsőépítészeti tárgyként segíti a látássérültek könyvtárban való eligazolódását.
VYBORG Municipal Library. Architectuul. http://architectuul.com/architecture/vyborg-municipial-library (utolsó megtekintés: 2021.02.10.)
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2.10 további lehetőségek

A tervezés folyamatának előrehaladása és az idő végessége sajnos nem engedte, hogy minden felmerülő
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bírnak, ugyanakkor a harmadik dimenzióba való kilépés nem olyan karakteres, mint a térbeli háromdimenziós
alkotások, pl. szobrok esetén. Reliefek alkotása számos képzőművészt inspirál napjainkig. A következőkben azt
keresem, a "fél-dimenzió" használatának mi a hozadéka építészeti makettezés során.

3 / relief makettek

A reliefek, domborművek valahol a két- és háromdimenzió határán találhatóak. Már nem csak síkbeli kiterjedéssel

domborműtől a magas domborművekig, annak függvényében, a harmadik dimenzióba elmozdulást az alkotás
síkbeli kiterjedéséhez képest milyen arányban hozzuk létre. További lehetőség rejlik a harmadik dimenzió
irányának kiválasztásán, nemcsak a síkból „kifelé”, pozitív domborulatként jelenhet meg a „fél-dimenzió”, hanem a
síkba „befelé” negatív vájással is, ekkor mélydomborműről beszélünk. Természetesen itt is fontos, milyen arányú a
vájás a másik két dimenzióban való kiterjedéshez képest, akárcsak a kidomborodó felületek esetén. Sőt, ezeket az
irányokat (pozitív domborulat vagy negatív mélyedés) és arányokat kombinálhatjuk is, tehát arra, hogy hogyan
lépünk ki a síkbeli alkotásból a térbeli felé, rengeteg megoldás kínálkozik.
A dimenziók közötti határ felfedezése, feszegetése és az átmenet kialakításának módja évszázadok óta
foglalkoztatja a képzőművészeket. Az az állapot, hogy valami már nem sík, de még igazán nem is térbeli
kiterjedésű, egyfajta feszültséget, izgalmat rejt magában. A történelem során rengeteg két és fél dimenziós alkotást
hozott létre az ember, olykor az előbb említett kísérletezéstől indíttatva, olykor pedig valószínűleg pusztán
praktikus okokból. Gondoljunk az egyiptomi szarkofágok vagy történeti épületek domborművekkel való
díszítésére, vagy olyan gyakorlati életben hasznos tárgyakra is, mint például a pénzérmék. A reliefek közös
jellemzője, hogy az ábrázolni kívánt tartalom a sík felület megmunkálásával (hozzáadással vagy elvétellel) jön
létre, és nem szükséges hozzá olyan új anyag, ami értelmezhetővé teszi az alkotást. Tehát a relief technológiai
sajátossága, hogy mondanivalóját új vizuális rétegek hozzáadása nélkül is eléri, pusztán az anyag felületének
megmunkálása révén. Ezáltal akár egyanyagú is maradhat. A reliefek vizuális működése fény-árnyék hatások
révén kel életre. A reliefkészítés absztrakt ábrázolásmód a térbeli dolgok tériségének érzékeltetése miatt, a
valóssal azonos térbeli kapcsolatok kialakítása nélkül. Nyilvánvalóan a harmadik dimenzióra szükség van a téri
jellemzők bemutatására, de ezt a síkból alig kilépve, felületi plasztikával éri el. A reliefek absztraktak egyrészt a
harmadik dimenzió kezelésében, másrészt az egyanyagúságban. Az izgalom a homogenitásában rejlik: az anyag
megmunkálása révén önmaga is képes tartalmat megjeleníteni.
Ezek a reliefek vizuális működésére vonatkoznak. De emellett van egy másik tartaléka, hozott tulajdonsága is a
domborműveknek/mélydomborműveknek: taktilis természetűek. Gondolom, mindenkivel előfordult már, hogy egy
domborműre pillantva késztetést érzett, hogy a mélyedéseket és domborulatokat megtapintsa. Míg a sík
ábrázolásmód vizuális értelmezése mellett eszünkbe sem jut a síkot tapintani (hiszen megtanultuk, hogy semmi új
információt nem nyernénk abból), bármilyen jellegű irányváltást a harmadik dimenzióba egyfajta többlettartalomként értelmezünk. Lehetőségünk van a tapintással is a különbségeket érzékelni. Ekkor már nem pusztán
a szemnek szól az alkotás, még ha az alkotó eredeti céljai közt nem is szerepelt, hogy taktilis érzékeinkre is
hasson.
A reliefek e kettő, percepciónkra ható jellegzetessége (térbeliség plasztikus érzékeltetése és taktilis
többlettartalom) számomra azt jelenti, érdemes lehet az építészeti kommunikációs eszköztárunkat relief makettek
készítésével is kibővíteni.

57

3.1 fél-dimenzió

Az általam fél-dimenziónak definiált, harmadik dimenzióban való megjelenés széles skálán mozoghat a lapos-

szempontok, amik alapján ésszerű lehet két és fél dimenziós makettekben gondolkodni. Az egyik legfontosabb
tulajdonságuk, hogy egyfajta (ma ritkábban használt) grafikai módszerként is felfoghatóak térbeli viszonyok
bemutatására. A síkbeli ábrázolásnál az eszköztár a színek, árnyalatok különböző használata, a plasztikánál ez a
mélyedések, kitüremkedések megmunkálása mellett érhető el. Nem állítom, hogy egyik módszer jobb, mint a
másik, viszont véleményem szerint vannak esetek, amikor az egyik vagy másik használata az értelmezés
szempontjából előnyösebb. Egyedi esetben könnyebben érthető lehet egy reliefmakett, ami összetett térbeli
kapcsolatot ábrázol. Míg rajzban számos grafikai eszközt kell használnunk (pl. árnyékok jelölése, árnyalatok
használata közeli és távolabbi síkok érzékeltetésére, vagy átmenetek alkalmazása közeledő, távolodó síkok
megmutatására), addig a felület plasztikus megmozgatása könnyen átláthatóvá teheti a térbeli mozdulatokat.
Emellett a nézőpont megváltoztatásának lehetősége is bennük rejlik. Míg egy kétdimenziós rajz minden
szemszögből ugyanazt jelenti, egy relief makett (térbelisége és perspektív látásunk révén) pozíciónk
megváltoztatásával különböző dolgokra hívhatja fel a figyelmünket.
Némely építésziroda előszeretettel használ homlokzati maketteket.46 Ennek oka abban rejlik, hogy egy ilyen reliefmodell mélyebb vizsgálatát biztosítja a homlokzati plasztika tanulmányozásának, mint egy kétdimenziós rajz. Míg
a síkbeli rajzból sorozatot kell készíteni ahhoz, hogy a homlokzati elemek egymáshoz térben elmozduló viszonyát
és ezzel jelentését elemezzük különböző fényhatások mellett, ezeket a térbeli relációkat a harmadik dimenzióban
leképezve nézőpontváltoztatással és a fényirány módosításával vizsgálhatjuk. Egy homlokzatot vagy
épületmetszetet ábrázoló makett egyértelműsíti a különböző távolságokban elhelyezett síkok helyzetét.
De alaprajzi maketteken is előnyös lehet, ha a térbeliség érzékeltetésére plasztikus megoldást választunk. Egy
szintekkel játszó, lépcsőzetes szerkesztésű alaprajz mellett még építészeknek is komoly feladat lehet a szintek
közötti viszonyok átlátása. Ezt a relief makett magától értetődővé teszi. Anélkül, hogy metszetek sorát kellene
értelmeznünk, különböző távolságú mélyedések használatával a síkból való kilépés mértékével szemléletes
módon mutathatjuk be a függőleges téri viszonyokat.
Az egyanyagú kialakítás lehetősége is egyfajta absztrakció, olyan stratégia, amivel a térkapcsolatok viszonyaira
szeretnénk a szemlélő fókuszát irányítani. Ennek érdekében redukáljuk a színről, anyagokról szerzett
információkat, így a térbeliségen lesz a hangsúly.

46

Mae Architect Studio: https://www.mae.co.uk/practice (utolsó megtekintés: 2021.02.12)
Mary Duggan Architects: http://www.marydugganarchitects.com/2017/08/10/alfriston-performing-arts/ (utolsó megtekintés: 2021.02.12)
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3.2 plasztikusság

A relief makettek építészeti előnyeinek összegyűjtésekor azon gondolkodtam, mik azok a gyakorlati és elméleti
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tér tanulmányozása központi szerepet kap. Az eredetileg Madridban építészeti tanulmányokat folytató művész
végül a szobrászatban találta meg művészi énje kiteljesedését, de pályája során az építőművészethez való
kötődése mindvégig megmutatkozott az architectonikus viszonyokban és geometrikus rendszerekben való
gondolkodásában. Alkotásaiban a tér és tömeg természetes egyensúlyát keresi, a megmunkált anyag
sajátosságainak kutatása mellett. A képzőművészek feladatának tartja, hogy munkájuk során a nyers anyagból
kihozzák és felszabadítsák az abban eredendően rejlő harmóniát. Munkássága rendkívül sokrétű, grafikai
kétdimenziós művektől a háromdimenziós absztrakt szobrokig.47 A Gravitáció nevű sorozatában sajátos
ábrázolásmódot használ, melyekkel a grafika és kollázstechnika műfaji határait tágítja. Saját elmondása szerint:
„Ezek a művek kollázsnak indultak, de idegennek éreztem a ragasztót a papírtól. Az egyik alkalommal utazástól
fáradtan, arra gondoltam, miért ne akaszthatnám a papír elé azt, amit eredetileg rá akartam ragasztani."48
Technikájának lényege, hogy a különböző módokon megmunkált (hol vágott, hol tépett, nyomott vagy épp
megfestett) felületeket nem ragasztással rögzíti egymáshoz, hanem egymásra hajtogatja, vagy cérnával fűzi őket
össze. Ezek a rétegkompozíciók végső megjelenésüket függőleges módon, akasztva nyerik el, így a rétegek
egymástól enyhén ellebegnek. Ebben a helyzetben a gravitáció a papírrétegek szellős viszonyát kihangsúlyozza.
Ugyanezeket a papírrétegeket vízszintes helyzetben elhelyezve a gravitáció jelensége miatt ez a szellősség
eltűnne, a rétegek egymásra nehezednének.
Légies papírreliefjei plasztikus megjelenésükkel, fény-árnyék hatásukkal a térbeliség felé mozdulnak el a
papírkollázsok világából. Chillida papírmunkái „belefeledkezések a forma szabadságába, az üres és telített tér
végtelenségébe, a rész és egész közötti átmenetiségbe, valamint a korlátok tágíthatóságába”.49 Munkáiban a hiány
és az anyag azonos hangsúllyal jelenik meg. Ezt alapvetően kontrasztra épülő grafikai jellemzőkkel éri el. Feketefehér, sötét-világos, tömör-üres, nehézkes-légies: ellentétpárok, melyek egyszerű módon kontrasztos
végeredményt hoznak létre. Papírreliefjei a két és féldimenziós alkotások tulajdonságait rendkívül egyszerű
technikával, mégis művészi szinten jelenítik meg.

47 48 49

BÓDI Kinga: Pars pro toto - Valóságtöredékek. In: BORSOS Judit - DÁGI Marianna - DOBOS Zsuzsanna - GILA Zsuzsanna - LIPTAY Éva (szerk.):

Bulletin - Szépművészeti Múzeum, Budapest, 273-281. o., 2017.
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3.3 Chillida

Eduardo Chillida baszk szobrász életműve számomra építészeti szempontból nagyon inspiráló. Munkásságában a
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művészek közül megemlíthetjük Deák László gipszképeit, aminek egyediségét a vájás technikája adja.50 A
mélydomborművek a sík felületbe való bemélyítéssel nyerik el térbeliségüket, mintázataik különböző
dőlésszögben vannak kivájva az alapfelületből, ezáltal másként viselkedik a felület a különböző fényhatások
mellett. Üveges Gábor képzőművész munkáiban más stratégiát használ relief-képeinek létrehozásában, ez a
folding technika.51 Képsíkból hajtogatásos technikával kilépve ér el térbeli megjelenést, ezáltal művei a kép és
plasztika határát feszegetik. A síkból kilépő harmadik dimenzió térhatásának vizsgálata, fény-árnyék
viszonyokkal való kísérletezés fontos kortárs képzőművészeti téma, melynek tanulságait építészként reliefmakettek segítségével mi is kamatoztathatjuk.
Ortogonális vetületek, mint metszet, homlokzat vagy alaprajz két és féldimenziós megjelenítésén túl egy
meghatározott nézőpontból való ábrázolás, például perspektív kép is létrehozható relief technikával. Építészeti
oldalról erről szólnak Megan Panzano52 perspektív, vagy Jeremy Jih53 axonometrikus ábrázolásból kiinduló relief
makettje. Munkáik átmenetet képeznek a térbeli rajzok és makettek között. Homogének, és erős térbeliséget
hívnak elő a fény-árnyék hatások. Összeségében érdekes kísérletek, az árnyékhatások következtében egyes
építészeti elemek, mint például födémek térbe való kiállásával a tériség plasztikusabban megjeleníthető, mint egy
kétdimenziós rajz esetén.
A relief makettek a megjelenített fél dimenzió segítségével a térre vonatkozó új reflexiókat hívhatnak elő vizuális
módon. Kifejezetten fontos a fény és a nézőpontváltás szerepe annak érdekében, hogy a makettek egy síkbeli
ábrához képest többlet információt közvetítsenek.

50

NÉMETH Orsolya: Geometrikus formák gipszképekbe zárva. NLC, 2015.

Forrás: <https://nlc.hu/otthon/20150604/gipszkep-kep-melydombormu/> (utolsó megtekintés: 2021.02.10.)
51

ÜVEGES Gábor: FOLDING. Építészfórum, 2012.

Forrás: https://epiteszforum.hu/uveges-gabor-folding (utolsó megtekintés: 2021.02.10.)
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3.4 perspektíva

A baszk szobrászon kívül máig rengeteg képzőművészt foglalkoztat a sík tér közötti határon való alkotás. Magyar
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anyagok között is különbséget tudunk tenni. Ezek a különbségek olyan többletinformációt hordozhatnak, amiken
szemeinkkel nagy eséllyel átsiklanánk, észre sem vennénk. Ha ugyanazt a geometriai formát eltérő anyagokból
(pl. fa, gipsz, kő vagy fém) alakítanánk ki, teljesen más érzetet keltene bennünk a különböző anyagok érintése. Az
anyagválasztás kapcsán a reliefmakettnél is ugyanaz mondható el, mint amikor egy tér belső miliőjéről
gondolkodunk. Az anyag is hordozhat jelentést, ezt a háromdimenziós maketteknél is alkalmazzák az építészek.
Bár sokan csak a vizualitásra gondolnak, nem elhanyagolható a makett tapintásából, súlyából származó plusz
információ. Más érzetet kelt bennünk, ha egy vasból készült makettet érintünk, mintha ugyanaz polisztirolból
lenne kivágva. Az anyagválasztás hatással lehet az összbenyomásra, amit a makett kezünkbe vételekor érzünk.
Jelentősége van annak, ha papírból rétegeljük, vagy ha gipszből öntjük és faragjuk a makettet. A megmunkálás,
előállítás logikája, folyamata is információértékű a makettkészítő számára, amik egy rajz készítése esetén nem
merülnének fel az alkotás folyamán.
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3.5 taktilitás

A taktilis érzékelés jelentőségéről az előző két fejezetben bőven volt szó. Tapintással eltérő felületi textúrák és
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követően megerősödött bennem az érzés, hogy építészként szükséges azzal foglalkoznunk, hogy a tervezési
feladataink során az érzékelési csatornáinkat szélesebb körben használjuk, ezáltal terekről való gondolkodásunk
is összetettebbé válhat. A látássérült épülethasználók a többi érzékszervüket intenzíven használva sokkal
fogékonyabbak és érzékenyebbek arra, hogy a tér észlelésekor benyomásaikat más ingerek alapján alakítsák ki. A
vizualitásra hajlamos tervezői szemlélet helyett törekednünk kell arra, hogy multiszenzoriális, komplex,
ingergazdag környezetet teremtsünk látó- és látássérült használók számára egyaránt. A látássérült
megrendelőkkel való közös tervezés lehetőséget adott arra, hogy ebben a témában ismereteinket és
tapasztalatainkat elmélyítsük, ami hatással kell legyen az előttünk álló tervezési munkákra is.
Mindamellett, hogy az elmúlt időszakban a makettezés és kísérltezések közben sok szempontból tisztázódott,
milyen módon tudjuk elősegíteni a kommunikációt a tervek felett, már az elmúlt időszakban is több ízben
előfordult, hogy nem relief, hanem háromdimenziós taktilis makettet készítettünk a megrendelők számára, mely
lehetővé tette tömegek-terek egymáshoz való viszonyának megértését, egy kiválasztott belső tér részleteinek
megismerését, vagy épp egy térbeli részlet felfedezését. És a folyamatnak itt koránt sincs vége. A pontos részletek
kidolgozása, megvalósítása még számos alkalmat nyújt, hogy valós részletekről konzultáljunk közösen. Úgy
gondolom, a részletmakettek és belső téri makettek készítése további kísérleti lehetőségeket rejt, így amennyiben
megtehetem, tovább folytatom a kutatást annak érdekében, hogy bővítsem a megszerzett tudást a látássérültekkel
való építészeti kommunikációs eszköztárról, ez azonban már a jövő zenéje.
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35919> (utolsó megtekintés: 2021.02.10.)
30.7. kép: Eduardo Chillida: "Poema de Parménides II"
1999. © Grabados Y Litografías Contemporary Fine Art
Forrás:
<https://www.grabadosylitografias.com/eduardochillida-gofrado-koelen-poema-parmenides-ii.html>
(utolsó megtekintés: 2021.02.10.)

30.8. kép: Eduardo Chillida: Gravitación IV.1988. ©
Museo Nacional Centro De Arte Reina Sofia
Forrás:
<https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwor
k/gravitacion-iv-gravitation-iv> (utolsó megtekintés:
2021.02.10.)
30.9. kép: NaniMarquina Gravitación 1994 Rug by
Eduardo Chillida. © Palette and Parlor
Forrás:
<https://www.paletteandparlor.com/products/nanimarq
uina-gravitacion-1994-rug-by-eduardo-chillida> (utolsó
megtekintés: 2021.02.10.)
31, kép - 63. oldal
Perspektív makett. © Jeremy Jih
Forrás:
<https://rcrdarch.wordpress.com/2012/09/18/models
32, kép - 64. oldal
Makettfotó. © dmb muterem kft. © Ónodi Bettina
33, kép - 65. oldal
Makettfotó. © dmb muterem kft. © Ónodi Bettina
34, kép - 66. oldal
Makettfotó konzultáció közben. © dmb muterem kft. ©
Ónodi Bettina
35, kép - 70. oldal (grafikus ábra)
Geometrikus mintázatok © dmb muterem kft.

források

források/képforrások
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Köszönettel tartozok a Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetsége minden munkatársának, aki hozzájárult, hogy ne csak a konkrét
tervekről, de a makettekről is beszélhessünk. Köszönöm Mindenkinek, aki a kísérletekben és konzultációkon részt vett és segítette a
kutatás előrehaladását:
dr. Nagy Sándor, MVGYOSZ elnök; dr. Nagyné Berke Mónika, MVGYOSZ szolgáltatásvezető; Németh Orsolya, MVGYOSZ szakmai vezető;
Erhart Péter, MVGYOSZ üzemeltetésvezető
Emellett köszönöm a dmb műteremnek, hogy lehetőséget adott arra, hogy a projektre, mint a kutatás gyakorlati terepére tekinthettem,
és köszönöm minden munkatársamnak a kísérletekben és makettépítésben való minden közreműködést.
Külön köszönet jár Könyves-Tóth Piroskának a makettezésért és a fényképezésben való segítségéért.
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