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Az 1960-as évek sok ban a mo dern moz ga lom he ro i-
kus kor sza kát idé zõ, a mo dern ígé re te it be vál ta ni igyek võ 
tö rek vé se it két szél sõ pont kö zött he lyez het jük el. Az 
egyik ol da lon olyan tech ni cis ta és/vagy szo ci á lis utó pi ák 
áll nak, ame lyek min den ed di gi nél na gyobb, ki ter jed tebb 
és bo nyo lul tabb szer ke ze tek kel há lóz ták (vol na) be a föl-
det. A má si kon vi szont a cse lek vés, a spon ta ne i tás je gyé-
ben min den do lo gi kény szert, in téz mé nyi ke re tet el uta sí tó 
ak ti viz mus, szél sõ eset ben a tel jes el uta sí tás, ki vo nu lás 
állt. E kí sér le tek ke re tét és kö ze gét a nagy vá ros, a nagy vá-
ro si kul tú ra je len tet te, még ha a kí sér le te zõ gon dol ko dás 
és ma ga tar tás he lyen ként antiurbánus for mát öl tött is.

A mo dern ígé re te i nek be vál tá sá ra tett kí sér let rõl be szél-
he tünk, amen  nyi ben ki tel je sí te ni igye ke zett a mo dern
szociális-emancipatorikus cél ki tû zé se it, vis  sza ka nya rod-
ván a mo dern mû vé sze ti és épí té sze ti avant gárd tízes-
húszas évek be li kez de te i hez: a ra di ká lis utópizmushoz és 
a szo ci á lis mes si a niz mus hoz. A szá zad ele jén a „klas  szi-
kus” mo dern ki emelt sze re pet tu laj do ní tott az el ke rül he-
tet len nek lá tott szo ci á lis át ala kí tás ban az épí té szet nek és 
vá ros épí té szet nek. Épí té szet vagy for ra da lom? – hang zott 
Le Corbusier hí res ide o lo gi kus ér ve, s õ a for ra dal mat a 
ká os  szal, fel for du lás sal, zûr za var ral, míg az épí té sze tet 
egy új rend meg te rem té sé vel azo no sí tot ta. Így ért he tõ az 
a konk lú zi ó ja, hogy az épí té szet ré vén el ke rül he tõ a for-
ra da lom.2 A 60-as évek avant gárd ge ne rá ci ó ja szá má ra 
el len ben a for ra da lom új vi lá got ígé rõ eszkatologizmusa 
volt a meg ha tá ro zó, mely nek je gyé ben túl lé pett a szak-
ma, a specializáció és in téz mé nyes ség el ide ge ne dés nek 
ítélt ke re te in. A 60-as évek ge ne rá ci ó ja a mo dern ha gyo-
má nyá hoz is kri ti ká val vi szo nyult, ami kor el uta sí tot ta a 
há bo rú utá ni új já épí tés tö me ges, me cha ni kus jel le gét, 
mo no ton, sze mély te len kör nye ze tet ered mé nye zõ gya kor-
la tát. A hu ma ni zá lás je gyé ben elõbb új faj ta struk tú rák ra, 
majd mind in kább a kre a tív-ön meg va ló sí tó cse lek vé sek re, 
ak ci ók ra ke rült a hang súly. Az egyes épü le tek bõl va ló 
ki in du lás he lyett a struk tú rák, a vá ros vagy te le pü lés 
he lyett egy uni ver zá lis kör nye zet ala kí tá sa je lent meg 
fel adat ként. Eb ben, leg alább is a 60-as évek kö ze pé ig, 
po zi tív és meg ha tá ro zó sze rep ju tott a tu do mány nak 

és tech ni ká nak: a rend szer el mé let tõl, ki ber ne ti ká tól, az 
automatizációtól és komputerizációtól vár ták egy új, a 
mo dern tö me ges ség és egalitarizmus szá má ra kor lát la nul 
bõ vít he tõ makroszerkezet, il let ve az egyé nek, cso por tok 
szá má ra in di vi du a li zál ha tó mik ro kör nye zet lét re ho zá sát. 
E ma ga san technizált, au to ma ti zált tár sa da lom ban az 
egyé nek mun ka aló li fel sza ba du lá sa, a sza bad idõ tár sa dal-
má nak ví zi ó ja fo gal ma zó dott meg. 

A struk tu ra liz mus, is me re tes mó don, a kor szak szel-
le mi éle té nek egyik di vat-, kulcs- és va rázs sza va volt. 
En nek ha tá sa alól az épí té szet sem von hat ta ki ma gát,
jól le het itt a struk tú ra, il let ve a megastruktúra sa já tos 
je len tés sel ren del ke zett. 

A lát vány mö göt ti tör vény sze rû sé gek meg ra ga dá sa, 
az alap ele mek bõl épít ke zés ku bis ta és konst ruk ti vis ta 
el já rá sai a szá zad el sõ év ti ze de i ben ép pen azért is le het-
tek olyan nagy ha tás sal az épí té sze ti gon dol ko dás ra is, 
mert a köz vet len lát vány mö göt ti tör vény sze rû sé ge ket, 
szer ke ze ti sé get emel ték ki. A his to riz mus és a sze ces  szió 
hom lok zat épí té sze tét, or na men ti ká ját el uta sí tó mo dern 
épí té sze ti tö rek vé sek az új anya gi-tech ni kai le he tõ sé gek-
bõl kö vet ke zõ alap el ve ket dol goz tak ki. A vas be ton le he-
tõ vé tet te egy új faj ta ön hor do zó épü let váz lét re ho zá sát, 
az egyes szin tek füg get le ní té sét és szin ten ként sza bad 
alap rajz ki ala kí tá sát. A te her hor dó funk ci ó tól meg sza ba-
dí tott hom lok za tot pe dig transz pa rens hár tya ként le he tett 
ki ala kí ta ni – akár tö mör, akár füg göny fal for má já ban.3

(A 20-as évek fe hér esz té ti ká ja a ki fe je zés szint jén is alá-
húz ta a a fa lak ‚súlytalanodását’, dematerializációját. Le 
Corbusier vagy a De Stijl vil lái szin te le beg ni lát sza nak.) 
Az új, mes ter sé ges anya gok és szer ke ze tek le he tõ vé tet ték 
a szab vá nyo sí tást, sok szo ro sí tást, ipa ri elõ ál lí tást, fel vet ve 
ilyen mó don a te le pü lé sek, vá ro sok, az épí tett kör nye zet 
új el vek sze rin ti ki ala kí tá sát is. A fu tu ris ták vagy az exp-
res  szi o nis ták ví zi ó i val szem ben azon ban a ki bon ta ko zó 
funk ci o na liz mus a po zi ti vis ta ra ci o na liz mus tu do má nyos 
ká no nát és le gi ti má ci ó ját kö vet ve né hány ‚eg zakt’ alap-
elv re re du kál ta a la kás sal és a vá ro sok ren de zé sé vel kap-
cso la tos el já rá so kat. A pusz tán a tá jo lás ra (be na po zás ra, 
át szel lõ zés re) fi gye lõsá vos be épí tés, il let ve a né hány

KE RÉK GYÁR TÓ BÉ LA

(Mega)struktúra és spon ta ne i tás
Utó pi kus vá ros el kép ze lé sek az 1960-as évek ben

„A megastruktúra kon cep ci ó ja egy hek ti kus év ti zed szá má ra az épí té szet és az ur ba niz mus meg ha tá ro zó prog res  szív 
kon cep ci ó ját je len tet te. Azért él vez te ezt a po zí ci ót, mert ér tel met lát szott ad ni egy épí té sze ti leg meg fog ha tat lan 
hely zet nek a vi lág vá ro sa i ban, meg ol dást a ter ve zés és spon ta ne i tás, a nagy és a ki csi, az ál lan dó és az át me ne ti 
konf lik tu sá ra.” 

(Banham, Reyner: Megastructure. Urban Future of the Recent Past)1

1 Thames and Hudson 1976, 10.
2 Vö. Le Corbusier: Új épí té szet fe lé. Bp., Cor vi na, 1981.

Ezeket az el ve ket leg ha tá so sab ban Le Corbusier fog lal ta ös  sze 1926-os „Öt pont”-já ban. A vas be ton vá zas szer ke zet ki dol go zá sa és al kal ma zá-
sa a fran cia szer ke ze ti mér nök re, Hennebique-re és August Perret épí tész re megy vis  sza, aki nek a mû ter mé ben a tízes évek ben Le Corbusier 
is dol go zott.
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alap funk ci ó ra (mun ka, la kás, köz le ke dés, 
ki kap cso ló dás) re du kált vá ros funk ci ó i nak 
tér be li szét vá lasz tá sa mo no ton kör nye ze tet 
ered mé nye zett. 

A mo dern moz ga lom te o re ti ku sai már a 
má so dik vi lág há bo rú alatt és után is pró bál tak szem be néz-
ni a vá ros és az épí té szet kap cso la tá nak kér dé se i vel, így 
a köz pont kép zés, a mo nu men tá lis ki fe je zés prob lé má i val. 
Az egyik meg ha tá ro zó vá lasz köz vet le nül a má so dik 
vi lág há bo rú után megint csak Le Corbusier-tõl ér ke zett 
a marseilles-i Unite d’Habitation mint megatömb lét re ho-
zá sá val. „Az ‚uni té d’habitation’ esz mé je – ír ta Le o nar do 
Benevolo 1960-ban a mo dern épí té szet tör té ne tét ös  sze-
fog la ló mun ká já ban – a je len le gi vá ros épí té sze ti gon dol-
ko dás ta lán leg fon to sabb hipotézise… A prob lé mát a 
mo dern vá ros di men zi ói és az egyes épü le tek kö zött túl 
tág ra nyílt sza ka dék át hi da lá sa je len tet te, ezért Corbusier 
a vá rost nem úgy ke zel te, mint amely la kó épü le tek és 
kö zös sé gi szol gál ta tá sok el kü lö nült egy sé ge i bõl áll, 
ha nem a la kó- és szol gál ta tó funk ci ók egyen sú lyán ala pu-
ló komp lex töm böt … ala kí tott ki.” Ez zel a meg ol dás sal, 
mond ja Benevolo, Corbusier több év ti ze des kí sér le te zés 
után egyen súlyt ta lált a vá ros épí té sze ti prob lé ma meg ol dá-
sa és az au to nóm épí té sze ti ki fe je zés ér vé nye sí té se kö zött. 
Corbusier ter ve azon ban csak rész ben va ló sul ha tott meg, 
hi szen õ nem egye di épü le tet, ha nem ha son ló épü le tek 
cso port ját ter vez te. De az épü let-ato mok sok szo ro zá sa 
ön ma gá ban nem ol dot ta vol na meg a vá ro si szer ve zet 
prob lé má ját, mint ahogy ezek az au to nóm egy sé gek be 
is zár ják hasz ná ló i kat, fel té te lez vén, hogy szük ség le te i ket 
csak is ott és a ren del ke zés re bocsátott mó do kon elé gít he-
tik ki. Alap ve tõ en autoriter jel le gû ek, hi ány zik be lõ lük az 
egyé ni és cso por tos dön tés, a vá laszt ha tó ság le he tõ sé ge, 
amely pe dig Benevolo sze rint „a tár sas-tár sa dal mi élet nél-
kü löz he tet len ös  sze te võ je”.4

A Le Corbusier-hez erõ sen kö tõ dõ má so dik vi lág há bo-
rú utá ni ge ne rá ció hu ma ni zá lá si tö rek vé se i nek kö zép pont-
já ban épp a kap cso la tok ke re sé se, il let ve hely re ál lí tá sa 
állt. A Smithson há zas pár szá má ra az „élet és a mû vé szet 
pár hu za ma” vált fon tos sá, ahol az élet for ma és a ne ki ke re-
tet adó vá ros adott, ‚ta lált’ archetipikus for má it fe dez ték 
fel (új ra): az ut cán fo lyó min den na pi élet je len tõ sé gét, a 
ház, ut ca, ke rü let és vá ros egy más hoz szer ve sen kap cso-
ló dó szint je it és egy sé gét (amely el len tét ben állt a CIAM 
me rev, a la kást, mun kát, köz le ke dést és ki kap cso ló dást tér-
ben is el kü lö ní tõ funk ció sé má já val). E mé lyeb ben fek võ, 
nem tu da tos szint fel fe de zé se egy ben a min den na pi élet 
ak tu á lis-ala ku ló je len sé ge i re, a tö meg- és pop kul tú rá ra, a 
mo bi li tás ra irá nyí tot ta a fi gyel mü ket. 

A já ték, a gyer me ki kre a ti vi tás alap ve tõ hu má nus je len-
tõ sé gé nek fel is me ré se ve zet te a hol land Aldo van Eyckot, 
aki Amsz ter dam ma ra dék te re i re a 40-es évek vé gé tõl 
kezd ve több száz já ték te ret ter ve zett. Leg fon to sabb és 
meg va ló sult épí té sze ti pro jekt je, az amsz ter da mi Ár va ház 
(1955–1960) az épí té sze ti struk tu ra liz mus meg ala po zó 
épü le té nek szá mít. Az épü let együt tes meg tes te sí tet te van 

Eycknak azt a nem-eu ró pai, a do gon kul tú ra él mé nye i bõl 
is táp lál ko zó fel is me ré sét, hogy a nyu ga ti kul tú ra atom iz-
mu sá val, ana li ti kus el vá lasz tá sa i val szem ben a ta lál ko zás, 
az ese mény, a kö zös sé gi kap cso la tok meg szer ve zé se a leg-
fon to sabb fel adat, ezért is ke rül tek gon dol ko dá sa kö zép-
pont já ba az iker-je len sé gek, a köz tes ség és a kü szöb, mint 
egye sí tõ fo gal mak. Az eze ket meg va ló sí tó tér be li szer ke-
zet az egyes épü let és a vá ros kö zött he lyez ke dik el (‚a 
ház vá ros, a vá ros ház’): olyan egész, amely azo no sít ha tó 
ré szek sok szo ro zá sá ból jön lét re, s a min den na pi hasz ná-
lat sok fé le igé nye it egy be szer vez ve al kot komp lex, még is 
át te kint he tõ egy sé get. Ily mó don fel old ja a Le Corbusier-
féle megatömb ato misz ti kus zárt sá gát, s egy bo nyo lult, 
ám a hasz ná lat so rán még is jól át te kint he tõ rend szert hoz 
lét re – ezt ne vez te van Eyck „la bi rin tu si tisz ta ság nak”. 
A funkcionalista és struk tu ra lis ta meg kö ze lí tés kö zöt ti 
kü lönb sé get ta nít vá nya, Herman Hertzberger ab ban lát-
ta, hogy azok kal a pro to tí pu sok kal szem ben, ame lyek az 
egyé ni élet for má kat abszt rakt ál ta lá nos el vek alá ren de lik, 

olyan pro to tí pu so kat kell ke res ni, ame lyek kö zös ke re tet 
ad nak az egyé ni ér tel me zé sek szá má ra. 

Ez a kor szak ban sok fé le for má ban meg fo gal ma zó dó 
elv lett a ki in du ló pont ja az úgy ne ve zett megastruk-
túráknak, ame lyek min den ko ráb bi lép té ket túl lép ve pró-
bál tak vá laszt ad ni a tö me ges ség, mo bi li tás, a tu do mány 
és tech ni ka ál tal meg nyi tott le he tõ sé gek és élet for ma-igé-
nyek együt te sé re.5 A ke re tet egy sze mély te len és vi szony-
lag ál lan dó tar tó szer ke zet al kot ta, amely be vál to za tos, 
cse rél he tõ, mo bil in di vi du á lis ele mek kerül(het)tek. „A 
megastruktúra mak ro-as pek tu sa”, a tar tó szer ke zet „meg fe-
lelt az el len õr zés és rend szok vá nyos szak mai igé nyé nek”, 
míg a gyor san változ(tathat)ó mik ro szin ten ér vé nye sül he-
tett „az egyé ni ele mek és cse lek vé sek vál to za tos sá ga, 
sok fé le sé ge és vitalitása… A mak ro- és mikroszint kom bi-
ná ci ó ja így a vá ros-, il let ve kör nye zet ter ve zés pla u zi bi lis 
meg ol dá sá nak tûnt, mi vel egye sí tet te ma gá ban a má so dik 
gép kor szak épí té szé nek és hasz ná ló já nak as pi rá ci ó it.”6

Ez a meg kö ze lí tés új ra osz tot ta – vagy akár fel is bom-
lasz tot ta – a ha gyo má nyos sze re pe ket a ter ve zõ és a hasz-
ná ló kö zött: az autoriter, „min den ha tó” ter ve zõt fel vál tot-

4 „The very essence of the social life”, In: Benevolo, Le o nar do: History of mo dern architecture. The MIT Press, 1977. (ere de ti leg 1960), II. kö tet, 732.
Így pél dá ul a ja pán me ta bo liz mus irány za ta, amely az anyag cse re ana ló gi á já ra gon dol ta el komp lex kör nye ze ti struk tú rák fo lya ma tos vál to zá sát, 
az ele mek cse ré lõ dé sét, és utopikus megastruktúrater ve ket dol go zott ki a ja pán túl né pe se dés és te rü le ti sû rû ség ke ze lé sé re.

6 Nigel Whiteley: Reyner Banham. Historian of the Immediate Future. The MIT Press, 2002. 287.

Aldo van Eyck: Ár va ház Amsz ter dam ban
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ta az együtt mû kö dõ, sa ját te vé keny sé gi kö rét kor lá to zó 
épí té szé, a rög zí tett szük ség le tek kel fel ru há zott, tárgy ként
ke zelt ügy fe let pe dig a „hasz ná ló” a ma ga in di vi du á lis és 
ak tí van kép vi selt igé nye i vel.7 E vi szonyt és a le het sé-
ges sze re pe ket a kor szak ban sok fé le kép pen „ját szot ták 
vé gig”: a ter ve zõi sze rep min den ha tó sá gá nak relativizá-
lásáig, kor lá to zá sá ig vagy akár el ve té sé ig (épí té szet épí té-
szek nél kül, non-plan), il let ve a hasz ná lói igé nyek fi gye-
lem bevé te lé tõl a hasz ná ló ak ti vi zá lá sán, rész vé te lén át a 
hasz ná lói spon ta ne i tás, az el do lo gi a so dást meg szün te tõ 
for ra dal mi cse lek vés ab szo lu ti zá lá sá ig (dogmatizálásáig). 
En nek fo lya ma tát, il let ve a kí sér le ti el kép ze lé sek né hány 
vál to za tát mu ta tom be rö vi den a kö vet ke zõk ben.

Ûr kor szak, tech ni cis ta és tár sa dal mi utó pi ák

Az 50-es, 60-as évek kí sér le te zõ avant gárd ja egy aránt 
hang sú lyoz ta, hogy nem akar a vá ros és az épí té szet 
ha gyo má nyos for má i hoz és je len té se i hez vis  sza tér ni. 
Még ak kor sem, ha új ra fel fe dez ték bi zo nyos archetipi-
kus el vek, ele mek je len tõ sé gét. Az épí té szet mint me rev
tö meg, épí tett kör be zá rás he lyé re a kör nye zet fej lett tech-
ni ka ál tal meg va ló sít ha tó el len õr zé se lé pett.

Míg a köz vet le nül a má so dik vi lág há bo rú után fel lé põ 
ge ne rá ció ra di ká li sai8 alap ve tõ en meg ma rad tak a ko ra be li 
vá ros lép té ké nél és az épí tészszak ma ha gyo má nyok ál tal 
is azo no sít ha tó ke re te i nél, ad dig az öt ve nes évek má so dik 
fe lé tõl, fõ leg az év ti zed vé gé tõl meg je le nõ el kép ze lé sek 
túl lép tek eze ken. A vál to zá sok jól tük rö zõd tek az an gol
Reyner Banham fel fo gá sá nak ala ku lá sá ban, aki az öt ve-
nes-hat va nas évek újí tó tö rek vé se i nek fõ kri ti kai protago-
nistája volt. Míg az 50-es évek ben Banham a Smithson 
há zas pár és az ún. új brutalizmus szó szó ló ja ként lé pett 
fel, az irány zat ról írt ös  sze fog la ló mû vé ben már el tá vo lo-
dott tõ lük.9 Ha Smithsonék mû kö dé sé ben egy „más faj ta 
épí té szet” ki bon ta ko zá sá nak le he tõ sé gét lát ta, a 60-as 
évek ben a meg ol dást im már az épí té sze ten, leg alább is 
a ha gyo má nyos épí té sze ten mint rög zí tett diszciplínán 
kí vül ke res te. A fu tu riz mus esz té ti ká ját te kin tet te az el sõ
gép kor szak adek vát meg fo gal ma zá sá nak, s en nek nyo má-
ban a má so dik gép kor sza ké nak az el len õr zött, il let ve vá la-
szo ló kör nye zet ki ala kí tá sát.

A ma gyar szár ma zá sú Yona Friedman az 50-es évek 
má so dik fe lé tõl dol go zott a tér be emelt vá ros vagy ûr vá-
ros (ville spatiale) ter ve in, s hoz ta lét re 1958-ban a Moz gó 
Épí té szet Ku ta tó cso por tot (GEAM – Groupe d’Études de 
l’Architecture Mo bi le). Szám ta lan va ri á ci ó ban fo gal maz-
ta meg a mo dern élet mo bi li tá sá ra, tö me ges sé gé re, il let ve 
a tö me ges fo gyasz tói igé nyek bõl kö vet ke zõ tér igény re 
adott vá la szát. Lé nye ge a lá bak ra ál lí tott, kor lát la nul 
bõ vít he tõ tar tó szer ke zet, amely be cse rél he tõ, vál toz tat-

ha tó és vál to za tos egy sé gek füg geszt he tõk. A szer ke zet 
és hasz ná lat kö zöt ti meg fe le lés funkcionalista el kép ze lé-
sé nek meg fe le lõ en úgy gon dol ta, hogy „az épü let ab ban
az ér te lem ben mo bil, hogy bár mely ren del te té si funk ció, 
ame lyet a hasz ná ló vagy egy cso port meg kí ván, le het-
sé ges és meg va ló sít ha tó”.10 Ver ti ká li san a vá ros több, 
egy más tól füg get len szint re ta go ló dott, ami a kü lön bö zõ 
– la kó, ke res ke del mi és ipa ri – funk ci ók el he lye zé sét 
tet te le he tõ vé. Ez a kör nye zet egy mobilis tár sa da lom és 
iden ti tás ke re tét és kö ze gét al kot ta, amely ben a la kó hely, a 
tár sas kap cso la tok épp oly gyor san vál toz tak, mint amennyi-

A la kó, ügy fél, meg bí zó stb. sem le ges fo gal ma i val szem ben az öt ve nes-hat vanas évek ben ke rült elõ tér be és él te vi rág ko rát az ak tív vi szonyt, rész-
vé telt ki fe je zõ „hasz ná ló” fo gal ma, amely a szo ci á lis fel adat vál la lá son, eman ci pá ci ós kül de té sen ala pu ló funk ci o ná lis ethosz ki tel je sí té sét je len tet-
te. Vö. Adrian Forty: User. In: Words and Buildings. A Vocabulary of Mo dern Architecture (Lon don, Thames and Hudson, 2000), 312–315. o.
A fen tebb már em lí tett Smithson há zas pár, Aldo van Eyck és má sok al kot ták az ún. Te am 10-et, amely a mo dern moz ga lom hi va ta los szer ve-
ze tén, a CIAM-on be lül jött lét re, és ha té ko nyan hoz zá já rult an nak fel bom lasz tá sá hoz.
The New Brutalism: Ethic or Aesthetic? Architectural Press, 1966. Banham egy szer re volt tör té nész, aki nek azt a tör té ne tet is post festa kel lett
el me sél nie, amely nek ré sze se és hí võ je volt. Ám Banham olyan operatív vagy kre a tív kri ti kus is volt, aki ösz tön zõ ha tás sal volt az újabb meg 
újabb irá nyok ra, s szel le mi ha tás sal is volt rá juk. Ilyen mó don a „más faj ta épí té szet” ke re sé se so rán a 60-as évek ben már ma ga mö gött tud ta,
és ke vés nek ítél te Smithsonék tö rek vé se it.

10 FRAC ma gyar szö veg, Épí tész fó rum.

Reyner Banham Megastructure c. köny vé nek cím lap ja

Yona Friedman: Tér be emelt vá ros
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re fo lyé kon  nyá vál tak a tu laj don vi szony ok. 
A moz gat ha tó egy sé gek az el kép ze lés 
sze rint szál lít ha tók, s a struk tú rá ba a vi lág
bár mely pont ján be il leszt he tõk vol tak, ily 
mó don szin te kor lát lan mo bi li tást, il let ve 

kom mu ni ká ci ót biz to sí tot tak la kó ik nak. Friedman szám-
ta lan vál to zat ban meg raj zolt ter ve azon ban meg ma radt 
az ál ta lá nos fel ve té sek szint jén.

A mobilis, in te rak tív kör nye zet kul tu rá lis al ter na tí-
vá ja fog lal koz tat ta a hol land kép zõ mû vész Constant 
Nieuwenheuyst az Új Babylon el ne ve zé sû pro jekt jé ben. 
Mint kép zõ mû vész re ha tot tak rá a struk tu ra liz mus és a 
megastrukturális pro jek tek és fan tá zi ák. Elõbb Aldo van 
Eyckkal, majd a szituacionistákkal ke rült szo ros, al ko tó 
kap cso lat ba. A szituacionisták ve zér egyé ni sé gé vel, Guy 
Debord-ral az unitary urbanism (az egy sé ges vagy át fo-
gó ur ba niz mus) prog ram já nak meg va ló sí tá sán dol goz tak. 
Egy olyan, tel jes au to ma ti zá lá son ala pu ló tár sa dal mat 
kép zel tek el, amely az em bert meg sza ba dít ja a mun ka
kény sze re alól, és a kre a tív ön meg va ló sí tás ke rül a kö zép-
pont ba. Ezen új kul tú ra elõ ké szí tõ i nek tar tot ták ma gu kat. 
A vá rost a tár sa dal mi és mû vé szi ak ció te re ként fog ták 
fel, mely ben a mû vé sze tek és a tech ni ka el já rá sa i nak 
együt tes al kal ma zá sá val já té kos és performatív hely zet-
te re ket vagy ese mé nye ket hoz nak lét re. A já ték sza bad sá-
ga ala poz za meg sze rin tük az em ber al ko tói önál ló sá gát, 
amely fe les le ges sé te szi a mun ká ra és a pi he nés re, szó ra-
ko zás ra szánt idõ ko ráb bi szét vá lasz tá sát. A fõ el len ség 
a fo gyasz tói kul tú ra mint a lát vá nyos ság tár sa dal ma ál tal 
ki vál tott el kü lö nü lés, pas  szi vi tás, nem-rész vé tel, s a cél a 
kul tú ra ál tal fel kí nált bál vá nyok le dön té sé vel a sa ját élet 
ak ti vi zá lá sa: az üres pil la na tok, az una lom vis  sza szo rí tá sa 
és az él mény, a pil la nat intenzifikálása. Az in téz mé nye-
sült mû vé szet ma ga is demisztifikálandó bál vány, ame-
lyet in teg rál ni akar tak a min den na pi élet be. A kre a tív 
kom mu ni ká ció kö ze gé vé a vá ros vált, de nem a tö me ges 
tu riz mus ste ril, fel szí nes és gyors lát vá nyos sá ga ré vén, 
ha nem a vá ros hely szí ne i nek és je len té se i nek spon tán 
meg ta pasz ta lá sá val, kre a tív lét re ho zá sá val. Egy ilyen kör-
nye zet lét re ho zá sa a mo dern tech ni ka meg fe le lõ fel hasz ná-
lá sá val – ez volt a cél ja Constant kí sér le ti mo dell je i nek. 
A le ve gõ be emelt, a meg lé võ vá ro sok ra épp úgy te le pít-
he tõ, mint a ter mé szet ben is foly tat ha tó megastruktúrája 
szek to rok ra ta go ló dott, ame lyek lé nye ge sen na gyob bak 
vol tak bár mely lé te zõ épü let nél. A la kás és a kö zös sé gi 
te rek egyet len ös  sze füg gõ, ha tal mas, több eme le tes, mes-
ter sé ge sen klimatizált és meg vi lá gí tott épü let együt tes-
ben kap tak he lyet. A te tõ szint re sport- és le szál ló pá lyák 
ke rül tek. A vál to za tos sá got a szí nek, han gok, fé nyek, a 
klí ma, a leg kü lön fé lébb tech ni kai be ren de zé sek hasz ná-
la ta és pszi cho ló gi ai fo lya ma tok is nö vel ték. A spon tán 
mó don szer ve zõ dõ és ál lan dó an vál to zó egy sé gek al kot ta 
kör nye ze tet Constant az egyé nek szá má ra a kre a tív ta pasz-
ta lat ki fogy ha tat lan tár há za ként kép zel te el. Ily mó don az 
épí tett kör nye zet és a hasz ná lók kö zöt ti vi szony a funk-

ci o na liz mus hoz ké pest meg for dult: az ál lan dó struk tú rák 
kör nye ze ti de ter mi niz mu sa he lyett a hasz ná lók ak ti vi tá sa 
ke rült elõ tér be. „A vá ro sok vi zu á lis meg je le né se csak 
az zal a pszi cho ló gi ai ha tás sal kap cso lat ban ér de kes, ame-
lyet kivált… Ur ba niz mus fel fo gá sunk nem kor lá to zó dik 
épü le tek re és funk ci ó ik ra, ha nem mind azon hasz ná la ti 
mó do kat ma gá ban fog lal ja, ame lye ket ké pe sek va gyunk 
ál ta luk meg va ló sí ta ni vagy leg alább is el kép zel ni.”11 A 
te rek mint egy 80%-át Constant kö zös sé gi te rü le tek nek 
gon dol ta, a la ká sok egyéb ként is csak át me ne ti tar tóz ko-
dás ra szol gál tak vol na. A lé nyeg a kör nye zet fo lya ma tos 
új ra al ko tá sa volt. A mo bi li tás ról a föl dön gyors for gal mi 
utak, a le ve gõ ben he li kop te rek gon dos kod tak. A Constant 
ál tal szám ta lan vál to zat ban, hos  szú idõn át ké szí tett ter-
vek és mo del lek va ló já ban a ref le xió és a já ték mo dell jei, 
ame lyek an ti ci pál ták azt a maj da ni éle tet, ame lyet fel te-
vé se sze rint csak a tény le ges vá ros, Új Babylon la kói
hoz hat nak lét re. A vá ros ily mó don az élet di na mi ku san 
ak tív, kre a tív meg va ló sí tá sá nak le he tõ sé gét, a „ha tár ta lan 
la bi rin tus” ka land ját nyújt ja.12

Az an gol Archigram cso port13 vá ros ter vei in kább kon-
cep ci o ná lis raj zok so ro za tát je len tet ték, mint sem meg va ló-
sí tás ra szánt pro jek te ket. A kör nye zet ha gyo má nyos anya-
go kon, szer ke ze te ken, szi lárd sá gon ala pu ló jel le gé vel és 
ké pé vel szem ben a mo bi li tás, a gyor san vál to zó funk ci ók, 
az el dob ha tó ság, ol csó ság és cse rél he tõ ség je len tet ték szá-
muk ra a ki in du ló pon tot. Ma ga a vá ros is moz gás ba jött 
ne ve ze tes pro jekt je ik ben, az inf rast ruk tú rá ra rá kap csol-
ha tó egy sé gek bõl ál ló „kon nek tor-vá ros”-ban (Plug-in
City), a Sé tá ló vá ros ban (Walking City) vagy a moz gó
vá ros köz pon tot je len tõ, új és új hely szí nek re rá kap cso ló-
dó és vál to za tos kul tu rá lis le he tõ sé ge ket nyúj tó ván dor ló 
vá ros köz pont ban (Ins tant City).

A Plug-in City ki in du ló pont ját a vas be ton vá zas 
megastruktúrába be füg gesz tett fém ka bi nok mint cse rél-
he tõ kap szu lák ter ve je len tet te. A cse rél he tõ ség, el dob ha-
tó ság ide á ja nyo mán kezd tek el az zal a kér dés sel fog lal-
koz ni, hogy mi tör té nik, ha az egész vá ro si kör nye ze tet 

Constant: The Great Game to Come (1959). In: Ockman, Joan (ed), Architecture Culture 1943–1968. A Documentary Anthology. Co lum bia 
Books of Architecture/Rizzoli, 1993. 315.
A po li ti ka i lag ra di ka li zá ló dó és akcionista irány ba fej lõ dõ Debord a 60-as évek ele jé tõl meg sza kí tot ta a kap cso la tot Constant-nal. Ma ga
Constant 1974-ben, az eszkatologikus re mé nyek szer te fosz lá sát ér zé kel ve fe jez te be a mun kát a pro jek ten, és tért vis  sza a fes té szet hez.

13 Warren Chalk, Peter Cook, Dennis Crompton, David Greene, Ron Herron és Mike Webb.

Constant: New Babylon Amsz ter dam fe lett
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a vál to zás je gyé ben prog ra moz zák és struk tu rál ják. A 
technizált-automatizált ki szol gá ló-el lá tó inf rast ruk tú ra 
há ló za tá ba il lesz tet ték a kü lön bö zõ funk ci ó jú, s en nek 
meg fe le lõ en kü lön bö zõ élet ko rú, el té rõ cik lu sok ban cse-
ré len dõ hasz ná la ti egy sé ge ket. Ezek élet tar ta mát a kö vet-
ke zõk ben ad ták meg: „A für dõ szo ba, kony ha és nap pa li 
el avu lá si ide je há rom év, a nap pa li és há ló szo bá ké 5–8 év, 
a la kó egy sé ge ké 15 év, üz le te ké 3–6 év, mun ka he lye ké, 
szá mí tó gé pe ké 4 év, par ko ló há zak és utak 20 év, a nagy 
megastruktúráké: 40 év.”14

A ki bon ta ko zó pop kul tú ra és tömegkulturális mé dia
idõ sza ká ban az áb rá zo lás új mód sze re i vel (pop-art, kép-

re gény, sci-fi, fo tó mon tázs) kí sér le tez tek. A tech ni ka 
fon tos kör nye zet ala kí tó sze re pét a mér nö ki raj zok is 
alá húz ták, ha bár a funk ci o ná lis rész le te zés el le né re is 
in kább egy já té kos ví zió meg je le ní té sé re szol gál tak. A 
kön  nyen ke zel he tõ anya gok, szer ke ze tek (ka ros  szé ria, 
kap szu la, sá tor szer ke zet, mû anyag) el kép ze lé se ik sze rint 
nem csak ol csóbb és gyor sabb épí tést tet tek vol na le he tõ-
vé, ha nem ra di ká li san csök ken tet ték vol na a tá vol sá got az 
épí tész-ter ve zõ és a fel hasz ná ló kö zött. Az épí té szet, az 
egyes épü let he lyé re a to tá lis kör nye zet ke rült, mely ben a 
funk ci ók szer ve zé se, a ki szol gá ló há ló za tok mû köd te té se, 
elõregyártott ele mek fel hasz ná lá sa meg nö vel te a fel hasz-
ná ló rész vé te li, dön té si, be fo lyá so lá si le he tõ sé ge it: „A 
tech ni ka ál tal meg ha tá ro zott tár sa da lom ban több em ber
akar ak tív sze re pet vál lal ni sa ját egyé ni kör nye ze te, sa ját 
élet mód ja meg ha tá ro zá sá ban. … A kör nye ze tet il le tõ dön-
té se ket im már nem kell át en ged ni épü le tek ter ve zõ i nek, 
ha nem ki-ki ma ga hoz hat ja meg.”15

A 60-as évek má so dik fe lé ben az Archigram is 

el moz dult a Plug-in City ál tal rep re zen tált 
megastrukturális hard wa re el kép ze lés tõl 
a soft ware irá nyá ba, amely tisz tán szol gál-
ta tást, in for má ci ót, há ló zat ba szer ve zõ dõ 
kap cso la to kat fog lalt ma gá ban. A rög zí tett 
struk tú rák he lyé re a sza ba don moz gat ha tó, a kör nye zet 
el len õr zé sét le he tõ vé te võ kön  nyû egy sé gek lép tek.16

A tu do mány és a tech ni ka te hát meg ha tá ro zó sze re pet 
ka pott an nak az új, mobilis kör nye zet nek a ki ala kí tá sá-
ban, amely elõ fel té tel ét és ke re tét je len tet te a mun ka
kény sze ré tõl egy re na gyobb mér ték ben meg sza ba du ló 
spon tán, já té kos ön meg va ló sí tás szá má ra. Az öt ve nes 
évek vé gé tõl sor ban szü let tek azok az egy mást is ins pi-
rá ló épí té sze ti ter vek és mû vé sze ti pro jek tek, ame lyek a 
vá ro si és in téz mé nyi te rek él mény sze rû hasz ná la tát, s a 
ta nu lást mint kre a tív ta pasz ta la tot, a kom mu ni ká ci ót és 
ön meg va ló sí tást ál lí tot ták a kö zép pont ba. El uta sí tot ták 
a fo gyasz tói áru kul tú rát, a lát vá nyos ság tár sa dal mát, a 
hang súly az ön te vé keny ség re, ak ti vi tás ra, „min den ki kre a-
tív ösz tö né nek fel sza ba dí tá sá ra” ke rült.17

Az Archigram-tag Michael Webb ko rai, 1959 és 1962 
kö zött ke let ke zett Sin Cent re (Bûn köz pont), mint szó-
ra koz ta tó in téz mény ter ve volt az egyik elõz mé nye és 
ösz tön zõ je egy má sik an gol épí tész, Cedric Price Fun
Palace-ának, amely ta lán a leg ér de ke sebb és leg na gyobb 
ha tá sú volt a ha son ló pro jek tek kö zül, s ame lyet ki tün-
te tett az is, hogy a leg több, ele ve kí sér le ti nek te kin tett 
pro jekt tel szem ben épí tész al ko tó tár sa i val együtt éve kig
küz dött azért, hogy meg va ló sít has sa.

Tu laj don kép pen egy in ter disz cip li ná ris vál lal ko zás-
ról volt szó. Az el kép ze lés a szí nész és ren de zõ Joan 
Littlewoodtól szár ma zott. Littlewood a brech ti esz té ti ka 
és az agit-prop ut ca szín ház kép vi se lõ je ként egy köz vet len 
kom mu ni ká ci ón, a rész ve võk ak ti vi tá sán ala pu ló kul tu rá-
lis in téz ményt, „az ut ca egye te mét” kí ván ta lét re hoz ni, 
amely ben az ön te vé keny ta nu lá sé a fõ sze rep.18 Eh hez 
olyan ke re tet kí vánt, amely men tes a ha gyo má nyos épí té-
szet kö tött sé ge i tõl. Price a gyor san vál to zó funk ci ók hoz, 
hasz ná lói igé nyek hez iga zo dó, ru gal ma san ala kít ha tó 
kör nye zet ki ala kí tá sát kép vi sel te. Reyner Banham ba rát ja-
ként és az õ ha tá sá ra meg volt gyõ zõd ve ar ról, hogy az épí-
té szet mint szak ma nem éli túl a má so dik gép kor sza kot: 
„Az új mobilis tár sa da lom és kom mu ni ká ci ós rend szer 
szük ség le tei ér vény te le ní tik a lé te zõ vá ros ter ve zést, az 
épü le tek rögzített hi e rar chi á i nak tech ni ká ját és a név te len 
te ret.”19

Ezért az épü let konk rét meg je le né se he lyett a prog-
ram hoz kap cso ló dó funk ci ók ter ve zé sé vel fog lal ko zott. 
400-nál is több raj zot, di ag ra mot ké szí tett a szer ke zet rõl 
és a mû kö dés rõl. Az épít mény tu laj don kép pen egy ide ig le-
nes, ál lan dó an ala kít ha tó, ré sze i ben cse rél he tõ szer ke zet. 

14 Vö.: Peter Cook (szerk.): Archigram. Princeton Architectural Press, 1999 (ere de ti leg Birkhäuser 1972), 39.
15 Uo. 17, 68. 

A fel fúj ha tó szer ke ze tek kel mint hor doz ha tó haj lék kal, önál ló mik ro kör nye zet tel foly ta tott já ték fon tos ré szét ké pez ték a Bécs ben fo lyó kí sér-
le tek nek is (Coop Himmelb(l)au, Haus Rucker & Co és má sok). Ugyan csak em lí tést ér de mel eb ben az ös  sze füg gés ben a Makovecz Im re és 
kö ré hez kap cso ló dó, 1972-es minimáltér pá lyá zat is. (Vö.: Makovecz Im re: Ter vek, épü le tek, írá sok 1959–2001. Ser di án Kft., 2002. 36–39.)

17 Vö.: Archigram, 17.
18 „Educreative” (az educrative és a creative ös  sze vo ná sá ból).

Lobsinger, Mary Louise: „Cybernetic Theory and the Architecture of Performance”. In: Goldhagen, Sarah/Legault, Réjean: Anxious 
Modernisms. Experimentation in Postwar Architectural Culture. The MIT Press, 2000. 126.

Archigram: Plug-In City
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A ki szol gá ló tor nyok rácsostartó le fe dõ szer ke ze tet tar ta-
nak. A rácsostartó szer ke zet re da ruk van nak fel sze rel ve a 
cse rél he tõ ré szek moz ga tá sá ra. A köz le ke dést moz gó jár-

dák, moz gó lép csõk biz to sít ják a fo lya ma to san vál toz tat-
ha tó szin tek, be füg gesz tett egy sé gek kö zött. A szo ká sos 
épü let bu rok he lyett a kör nye ze ti kont rollt ál lít ha tó ro lók 
biz to sít ják, az el vá lasz tók kü lön bö zõ funk ci ó kat – moz-
gat ha tó kép er nyõ, me leg le ve gõ füg göny, op ti kai gát 
– töl te nek be.

A prog ram ki ala kí tá sá ban részt vett a ki ber ne ti kus 
Gor don Pask is. Az ál ta la ki dol go zott Fun Palace 
Cybernetic Theatre to vább se gí tet te a köz vet len kom-
mu ni ká ció Littlewood-i ide á já nak meg va ló sí tá sát. A 
kö tet len szín ház tér elekt ro ni kus tér ré ala kult, a gé pi
mo bi li tá son túl az új in for má ci ós mé dia is sze rep hez 
ju tott. Pask a szín ház te rem szé ke it olyan szer ke zet tel 
sze rel te vol na fel, ame lynek se gít sé gé vel a né zõk be 
tud tak vol na avat koz ni a szín pa don fo lyó cse lek mény-
be. Egy com pu ter ös  sze gez te vol na a re ak ci ó kat és köz-
ve tí tet te vol na az in for má ci ót a szí nész nek.20 Többéves 
hely szín ke re sés, egyez ke dés után végül is a Fun Palace 
nem va ló sult meg.21

Price még na gyobb sza bá sú el kép ze lé se volt 
egy ha gyo má nyos kéz mû ves-ipa ri kör zet, az ún. 
fazekasvárosok há ló za tá nak tu dás öve zet té ala kí tá sa 
(Potteries Thinkbelt). A mo dern tech ni ka mo bi li tá si 
le he tõ sé ge it – re pü lés, vas út há ló zat – ki hasz nál va egy 
olyan re gi o ná lis, decentrált há ló za tot ter ve zett, ahol 
a funk ci ók mobilis és fle xi bi lis mó don el oszt ha tók, 
il let ve moz gat ha tók. Egy olyan tu dás-üze met akart lét-
re hoz ni, amely ben a ta nu lás he lyei decentálódnak. Az 
idõ le ges és moz gat ha tó egye te mi egy sé gek mel lett az 
egy ko ri üze mek ben, kéz mû ves mû he lyek ben is zaj lott
vol na a kép zés. A di á kok el kü lö nült campus he lyett
bent lak tak vol na a vá ros ban, ré sze sed vén an nak 
min den na pi éle té ben. A re gi o ná lis re konst ruk ci ó nak 
ez a je len tõs pro jekt je sok min dent meg elõ le ge zett a 
ké sõb bi fej le mé nyek bõl, mi köz ben per sze utópikus-
emancipatorikus ér té kek men tén, más – kö zös sé gi 
– ala pon va ló sult vol na meg.

Az ott hon nem a ház: a no mád

A 60-as évek má so dik fe lé ben a ra di ka li zá ló dó kul-
tu rá lis klí má ban – és az in tel lek tu á lis di va tok vál to zá sa 
foly tán – a nagy szer ke ze tek el fo gad ha tat la nok ká vál-
tak: „a hip pik, a si va ta gi kom mu nák ki vo nu lói, a vá ro si 
ge ril lák, a kö zös sé gi ak ti vis ták, a po li ti zált ház fog la lók, 
a Fe ke te Pár du cok, … a Marcuse-követõk, a mû vé-
sze ti is ko lák ra di ká li sai, és 68 má ju sa ut cai de mok-
rá ci á já nak részt ve või szá má ra a megastruktúrák a 
liberál-kapitalista el nyo más meg tes te sí tõ i vé vál tak” 
– ír ta Banham.22 Az ek ko ri el kép ze lé sek túl ve zet tek a 
pro fes  szi ón, túl az épí té sze ten. Banham a szi lárd haj lék-
kal, kö rül zá rás sal, le fe dés sel, a kör nye zet tõl va ló el ha-
tá ro ló dás sal, be zár kó zás sal szem ben a kör nye zet ak tív 
ke ze lés mód ját ál lí tot ta, mely nek ar che tí pu sát a tá bor tûz 
kö ré te le pü lés, míg mo dern for má ját a sze rin te anak ro-
nisz ti kus sá vált szi lárd épí té sze ti for mák, hom lok zat 
mö gé rej tett tech ni kai-inf rast ruk tu rá lis rend sze rek je len-
tet ték (vi lá gí tás, fû tés, lég kon di ci o ná lás). Ez alap ján
fo gal maz ta meg a kör nye zet em be ri te vé keny sé gek hez 
iga zí tá sá nak nor má ját. A tech no ló gia le he tõ vé te szi, 
hogy az ott hont „a tûz hely re vagy a fe dél re va ló hi vat-
ko zás nél kül, egy sze rû en sze mé lyek kö zöt ti vi szo nyok 
és fõ szol gál ta tá sok együt te se ként ha tá roz zuk meg”.23

A he lyét, sõt lak hely ét kor lát la nul vál toz tat ni ké pes 
no mád alak ja kü lön bö zõ for mák ban buk kant fel a fent 
em lí tett avant gárd irá nyok ban és kon cep ci ók ban. A ház 
és az ott hon szok vá nyos ös  sze kap cso lá sa szem be ál lí tás sá 
vál to zik a spon tán épí té szet leg kü lön bö zõbb kul tú rák ban 
ta lált példáit év ti ze de ken át gyûj tõ Bernard Rudofskynál.
Sze rin te „a ház a meg te le pe dett, egy hely ben ülõ em be ré, 
az ott hon a no má dé, a ván do ré, az in gá zóé, az út tö rõé, a 
migránsé és ko runk va la men  nyi nyug ha tat lan em be réé”.24

Ez a nyug ha tat lan ság a 60-as évek má so dik fe lé ben a 
kö zös sé gi rész vé tel, a spon tán cse lek vés, az akcionizmus 
kul tu szá ban öl tött tes tet. A fenn ál ló tár sa da lom mal va ló 
szem ben ál lás kü lön bö zõ for má kat öl tött a vá ro si kör nye-
zet fel for ga tá sá tól, a dro gok és a sza bad sze xu a li tás ál tal 
ser ken tett bel sõ, eszkapista uta zá so kon át a tár sa da lom-
ból – és a vá ros ból – va ló ki vo nu lá sig. A – Victor Turner 
fo gal má val – „spon tán communitas” lét re ho zá sá nak ezek 
az eksztatikus kí sér le tei a to ta li zá ló, a va ló ság egé szét 
át ala kí ta ni vá gyó utó pi ák ki tel je se dé sét és bi zo nyos 
ér te lem ben vé gét is je len tet ték. ’68 után a „struk tú rák”-
hoz25 va ló vis  sza té rés vagy ahogy az ak ko ri ge ne rá ció 
fo gal ma zott: a „hos  szú me ne te lés az in téz mé nye ken át” 
kö vet ke zett – s ve le a vá ros és épí té sze te au to nó mi á já nak 
új ra ér té ke lé se is. 

A 60-as évek kí sér le ti tö rek vé sei idõ köz ben már tör-
té ne ti ku ta tá sok tár gyá vá vál tak, mi köz ben prob lé ma ér-
zé ke lé se és me rész el kép ze lé sei má ig is – vagy ma új ra
– ele ven ösz tön zõ erõt je len te nek a vá ros ról foly ta tott 
épí té sze ti és kul tu rá lis dis kur zu sok ban. 

Cedric Price: Fun Palace

20 Uo. 130.
21 Megépült vi szont a het ve nes évek kö ze pén a több funk ci ós Inter-Action Cent re Lon don ban.

Banham, Megastructure, 209. Pe dig épp ek kor va ló sult meg né hány, a 60-as évek el sõ fe lé ben még ün ne pelt megastruktúra-terv, így a ber li ni 
Sza bad Egye tem épü le te vagy Moshe Safdi lakóegyüttese Mont re al ban.

23 Whiteley, Reyner Banham…, 203.
24 Idézi: Scott, Felicity: „Bernard Rudofsky: Allegories of Nomadism and Dwelling”. In: Goldhagen/Legault.
25 A „communitas” és „struk tú ra” fo gal má ra, vi szo nyuk ra vo nat ko zó an vö.: Turner, Victor: A ri tu á lis fo lya mat c. köny vét (Osiris, 2002).
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